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1.  INLEIDING 

1.1 Statuut 
Op 13 november 2006 werd bij Ministerieel Besluit het ‘s Herenbos als bosreservaat aangewezen. In Bijlage 
1 is het besluit van de aanwijzing van het bosreservaat gevoegd. 

Het bosreservaat heeft een oppervlakte van 98ha 58a 05ca (MB 13/11/2006). 

Grenzend aan het bosreservaat zijn er nog een aantal percelen die in eigendom zijn van het Agentschap voor 
Natuur en Bos, in totaal betreft het 4,10 ha. Het bestand 6i (2,11 ha) op de westrand van het aangewezen 
bosreservaat zal op korte termijn bij het bosreservaat gevoegd worden en maakt dan ook integraal 
onderdeel uit van dit beheerplan. De oppervlakte van het volledige bosreservaat zal dan 100,64 ha 
bedragen.  
De bestanden 7f en 7e grenzend aan de noordwesthoek van het bosreservaat worden bij het domeinbos 
gevoegd.  

1.2 Aanleiding 
In overeenstemming met art. 25 van het Bosdecreet dat bepaalt: ‘voor elk bosreservaat dient een beheerplan of een 
nieuw beheerplan te worden opgesteld binnen een periode van drie jaar, die aanvangt op de datum van het besluit tot 
erkenning’ werd ESHER bvba door het Agentschap voor Natuur en Bos (Overeenkomst Nr. BHP/BRV Oost-

Vlaanderen en Antwerpen/B&G/13/2006 – 1 april 2007) aangeduid om het beheerplan voor het bosreservaat ‘s 
Herenbos op te stellen. 

Dit beheerplan volgt de inhoudstafel, opgenomen in het uitvoeringsbesluit betreffende de bosreservaten (BS 

27/05/1993). 

Het beheerplan wordt opgesteld voor een periode van 20 jaar (2009-2028). 
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2.  IDENTIFICATIE 

2.1 Eigendomsstatuut en identiteit 
Het bosreservaat ‘s Herenbos is gelegen op het grondgebied van de gemeente Malle en situeert zich ten 
zuiden van het dorp Oostmalle, nabij de grens met de gemeente Zoersel. De totale oppervlakte van het 
bosreservaat (incl. uitbreiding) bedraagt 100,64 ha en is in eigendom van het Vlaams gewest.  

Eigenaar 
Vlaams Gewest 

Agentschap voor Natuur en Bos, Centrale diensten 

Koning Albert II-laan 20, bus 8 
1000 Brussel 

Verantwoordelijke beheerder 
Agentschap voor Natuur en Bos, Regio Antwerpse Kempen 

Celverantwoordelijke: Eric Van Boghout 

o Regiobeheerder:  Guy Heutz 

Lange Kievitstraat 111/113 bus 63 
2018 Antwerpen 
Tel. 03/224.62.51   Fax 03/224.60.90    
email: guy.heutz@lne.vlaanderen.be 

o Boswachter: Werner Van Hove 

GSM: 0479/67 94 77 
email: werner.vanhove@lne.vlaanderen.be 

2.2 Kadastraal overzicht 
Het bosreservaat is gelegen op het volgende kadastrale plan: Malle 2e afdeling. 

De kadastrale percelen en hun oppervlakte zijn vermeld in Tabel 1. Het kadastraal plan is weergegeven op 
Kaart 2.1. De kadastrale legger is weergegeven in Bijlage 1. 

Perceelnummer Bestandsnummer Oppervlakte (m²) Terreintype 

  Malle 2e afdeling, Sectie C 
1182b 3j 103 bos 
1182c 3j 189 bos 

1184a 3h 3828 bos 

1186b 3i 7443 bos 

1187b 5k 5403 bos 

1188b 5j 788 bos 

1189a 5l 5955 grasland 

1190 3h, 3i 12627 bos 

1191a 3g 1764 bos 
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1214a 3g 7411 bos 

1215 3g 4037 bos 

1216 3l 4353 bos 

1217 3l 5211 bos 

1218 3l 3154 bos 

1219 3l 2264 bos 

1220 3l, 3g 12083 bos 

1221a 3c, 3f, 3g 6997 bos 

1222b 2c 8419 bos 
1223b 2c, 3c 1524 dreef 
1224b 3c 8421 bos 

1225a 3d 6540 bos 

1226a 3c 7639 bos 

1227 3g, 3f 13536 bos 

1234c 3b 13640 bos 

Malle 2e afdeling, Sectie D 
494d noordrand 772 dreef 

518d in oostelijk deel 7009 dreef 

518k 2d, 2f 1888 dreef 

518l 2d, 2e, 2f 38455 grasland, bos 

518m 3a 2027 dreef 

518n 3a 19529 bos 

518x 1c, 1d, 1g, 1h, 1i 56370 bos 

523b 2b 817 dreef 

523c 2b 8268 bos 

523d 2c 3215  

523e 3f 1192 grasland 

524b 1a 11948 bos 
524g 1e, 1f, 1h 35460 bos 
524h 1e, 2a 1298 dreef 
524k 2a 7849 bos 
524l 2a 8514 bos 

524/2a oostelijk deel 5034 dreef 
525a 4l 1273 bos 
525b 4b, 4g 12252 bos 
525c 4c 293 bos 
525d 4c 8386 bos 
525e 4c 1074 bos 
525f 4a, 4b, 4c, 4p 46066 bos, grasland 
525h 3l 2680 bos 
525k 3a, 4a 2528 bos 
526a 4d 8339 dreef 
526b 3c 742 bos 
527c 4d 7499 bos 
527d 3l 1430 bos 
528b 4e 22300 bos, open plek 
528c 6h 227 bos 
530a 4g, 4i 15179 bos 
530b 7l 1864 bos 
530c 4g 17515 bos 
530d centraal 2777 dreef 
530e 4d 1841 bos 
530f 4f 7856 bos 
530k 6f 10095 bos 
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531a centraal 2522 dreef 
531c centraal 1336 dreef 
532c 7j, 7k 14989 bos 
533b 7j 10421 bos 
534b 7d 35415 bos 
535b 7d 2387 dreef 
536f 7d 17272 bos 
537a 7a 10867 bos, grasland 
537b 7a, 7b 1641 bos, grasland 
537c 7a, 7b, 7c 11816 bos 
537d 4g 1886 dreef 
538b noordrand 7614 dreef 
633a 7g 6664 bos 
633b 7g 5288 bos 
633c 7g, 7h 7002 bos 
633d 7h 4274 bos 
633e 7c 4313 bos 
633f 7i 6762 bos 
633g 7h 6487 bos 

633/2b 6e 31930 bos 
633/2c 6e, 6h 9173 bos, grasland 
633/2d 6a 9302 bos 
634a 7h 3350 bos 
634b 7h, 7i 2184 dreef 

634/2a 6a, 6b, 6c 61537 bos 
634/2b 6d 13389 bos 
635a 6c, 6d 2417 dreef 
638a 6c 2560 dreef 
638b 6c 16806 bos 
639a 5c 7345 bos 
640 5l 871 bos 
641 3l 2720 bos 
642a 5d, 5e, 5j 43005 bos 
642b 5i, 5j 5245 bos 
642d 3j, 3k 20212 bos 
643a 5b 9487 bos 
643b 5a 7288 bos 
643e 5h, 5f 16817 bos 
643f 5g, 5i 27247 bos 
656 westelijk deel 3958 dreef 

  Uitbreiding met bestand 6i 
658b 6i 11863 bos 
665k 6i 4847 bos 
665m 6i 4387 bos 

Tabel 1: kadastrale percelen en hun oppervlakte van het bosreservaat ‘s Herenbos 
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2.3 Administratieve en geografische situering 

 
Figuur 1:  situering van het bosreservaat ‘s Herenbos 

Het bosreservaat ‘s Herenbos is gelegen in de Provincie Antwerpen, in de Kempen tussen Antwerpen en 
Turnhout. Het is gelegen net ten oosten van de N14 tussen de dorpskernen van Zoersel en Oostmalle.  

Het bosreservaat ligt ten oosten van de Lierselei (N14). De uitbreiding van het bosreservaat is gelegen op de 
westrand van het bosreservaat. 

Op Kaart 3.4 is de afbakening van het bosreservaat weergegeven. 

Het bosreservaat is gelegen in een vrij bosrijke omgeving met verschillende belangrijke natuurgebieden. Zo 
ligt het meer dan 500 ha grootte gebied van het Zoerselbos op ongeveer 2 km ten zuidwesten van het 
bosreservaat. Een ander belangrijk natuurgebied in de omgeving van het bosreservaat is het militair 
vliegveld van Malle, dat op minder dan 1 km ten zuidoosten ligt, waar onder meer belangrijke 
heiderelicten en heischrale graslanden aanwezig zijn.  

In de directe omgeving van het bosreservaat sluit in het noordwesten het 35 ha grootte domeinbos 
Wolfsschot aan, dat vooral bestaat uit loofbos en waarin onder meer het kasteel van de Renesse is gelegen. 
De N14 zorgt wel voor een fysische barrière tussen beide boscomplexen. 

In het noorden sluit het bosreservaat direct aan bij een privaat bosgebied van ongeveer 35 ha dat vooral 
bestaat uit Grove denbestanden.  
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Ten oosten van het bosreservaat is een uitgestrekt boscomplex (> 250 ha) gelegen dat zich langs beide zijden 
van de N153 uitstrekt. Het bosgebied met onder meer het kasteel Heihuizen, bestaat vooral uit naaldbos en 
sluit in het zuiden aan bij het militair vliegveld van Malle .  

Het grootste deel van de zuidrand van het bosreservaat sluit aan bij een vrij intensief landbouwgebied met 
vooral akkerland. Aansluitend op het bosreservaat is in de zuidoosthoek langs de Lopende beek ongeveer 
10 ha waardevol privébos gelegen dat deels bestaat uit beekbegeleidend bos met voorjaarsflora.  

Aan de westelijke zijde is tussen de N14 en het bosreservaat nog een strook naald- en beukenbos gelegen. 
De overgang naar de aangrenzende KMO-zone is vrij abrupt en zorgt voor wat verstoring op de rand.  

Dus in de omgeving van het bosreservaat bestaat het landgebruik voornamelijk uit bos en beperkt wat 
akkers. De aanzienlijke omvang van het bosreservaat, de vrij goede buffering en de ligging in een bosrijke 
gordel zorgt voor een bredere ecologische amplitude en maakt het gebied geschikt voor soorten met een 
groter territorium. Een intensief gebruik van de gronden op de zuidrand en verdere uitbouw van de KMO-
zone kan een negatieve invloed hebben op het bosreservaat met onder meer inspoeling van nutriënten, licht- 
en geluidshinder, …. 

Het bosreservaat is gelegen in de ecoregio van de Kempen en meer specifiek in het Centraal-Kempisch 
rivier- en duinendistrict.  

2.4 Bestemming volgens gewestplan 
Op Kaart 2.2 is de afbakening van het bosreservaat op het gewestplan weergegeven. 

Het bosreservaat is op het gewestplan ingekleurd als bosgebied.  

Volgens de omschrijving van het gewestplan zijn bosgebieden: beboste of de te bebossen gebieden, bestemd voor 
het bosbedrijf. Daarin zijn de gebouw die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van en het toezicht op de bossen, evenals 
jagers- en vissershutten toegelaten, op voorwaarde dat deze niet kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al ware het 
maar tijdelijk. 

Enkel de westelijke rand van de uitbreiding van het bosreservaat (bestand 6i) bestaat uit gebied voor 
ambachtelijke bedrijven en KMO’s. 

Er kan gesteld worden dat het grootste deel van de bestemmingen in en rond het bosreservaat het mogelijk 
maken om de functie als bosreservaat ten volle te kunnen ontwikkelen. 
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2.5 Ligging in of nabij speciale beschermingszones 

2.5.1 Europese Speciale Beschermingszones: Habitatrichtlijngebied 
Ter uitvoering van de Richtlijn 94/43/EEG inzake de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (de zogenaamde 
Habitatrichtlijn) werden gebieden afgebakend met een internationale waarde inzake natuurlijke habitats (bijlage I van de 
richtlijn) en de habitats van soorten (soorten van bijlage II van de richtlijn) en dier- en plantensoorten van communautair 
belang die strikt moeten worden beschermd (bijlage IV van de richtlijn). De aanduiding gebeurt op basis van objectieve 
en wetenschappelijke criteria inzake habitats en soorten. De erkenning als Habitatrichtlijngebied (vormt een onderdeel 
van de Speciale Beschermingszones) houdt in dat de lidstaat zich ertoe verplicht alle nodige maatregelen te nemen om 
een duurzame bescherming van de biodiversiteit te verzekeren. 

Bij Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 werden voor Vlaanderen 38 gebieden of gebiedscomplexen 
aangewezen als Habitatrichtlijngebied.   

Het volledige bosreservaat maakt onderdeel uit van het Habitatrichtlijngebied BE2100017 ‘Bos- en 
heidegebieden ten oosten van Antwerpen’ (totaal 5.240 ha) gelegen en meer specifiek van het deelgebied 
BE2100017-7 (1.174 ha) dat in de gemeente Malle is gelegen.  

De afbakening van het Habitatrichtlijngebied is weergegeven op de Kaart 2.3. 

In het volledige Habitatrichtlijngebied ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’ zijn 9 habitats, 
waarvan 1 prioritair, van Bijlage I van de Habitatrichtlijn aanwezig. De habitats die in het bosreservaat 
voorkomen, zijn in het grijs aangeduid:  

BE2100017  Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen 
Habitats BWK 

2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen ha 

3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met 
amfibische vegetatie: Lobelia, Littorelia en Isoëtes 

aom, ao, aoo 

3130  Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met 
Littorella- of Isoëtes-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen 
oevers (Nanocypertalia) 

aom 

4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix ce, ceb 

4030 Droge heide (alle subtypen) cg, cgb, cv, sg 

6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige bodem  (Eu-
Molinion) 

hm 

9120 Atlantische zuurminnende Beukenbossen met Ilex- of Taxus in de 
ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) 

qs, fs 

9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten  

91E0* Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

va, vo, vm, vc, vf, vn 

Vissen  

1096 Beekprik  

1149 Kleine modderkruiper  

1163 Rivierdonderpad  
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Planten  

1831 Drijvende waterweegbree  

1393 Geel schorpioenmos  

Tabel 2: habitattypes voorkomend in het Habitatrichtlijngebied BE2100017 

A) Habitats aanwezig  in het bosreservaat ‘s Herenbos 

Het bosreservaat herbergt heel wat verschillende habitats, zie voor situering Kaart 3.10. Heidevegetaties 
zijn maar in beperkte mate aanwezig op de randen van de bosbestanden en in enkele kleinere open plekken. 
Een deel van de graslanden die worden beheerd vertonen kenmerken van ‘blauwgrasland’ (type 6410). Het 
grootste deel van het bos bestaat uit Atlantische zuurminnende Beukenbossen (type 9120) en in de 
omgeving van de Lopende beek komt lokaal het prioritair habitattype 91E0* voor en meer specifiek het 
subtype Vogelkers-Essenbos en elementen van het subtype Mesotroof broekbos.   

Hoewel er kenmerken van het habitattype ‘Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten’ (habitattype 

9190) in het bosreservaat aanwezig zijn, worden dit type onder meer door de afwezigheid van zeer 
voedselarme zandgronden niet weerhouden.  

Een habitat dat niet aangemeld is voor dit Habitatrichtlijngebied maar toch in minder ontwikkelde vorm in 
de Lopende beek aanwezig is, is het type ‘Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot het 
Ranunculio fluitantis en Callitricho-Batrachion’ (habitattype 3260). Het deel van de Lopende beek dat in het 
bosreservaat is gelegen heeft een goede structuurkwaliteit en een matige waterkwaliteit, maar ontbreekt 
nagnoeg een oever- en watervegetatie.  

De kunstmatige vijvers in het bosreservaat vertonen kenmerken van vennen (habitattype 3110) maar zijn te 
weinig ontwikkeld om onder dit type te ressorteren.  

In Tabel 14 onder Hoofdstuk 4 zijn de aanwezige oppervlaktes en te verwachten oppervlaktes  van de 
verschillende habitattypes weergegeven.  

Hieronder wordt een beschrijving van de aanwezige habitats in het bosreservaat ’s Herenbos gegeven (met 

beschrijving bedreigingen, beheer en herstelmogelijkheden naar Sterckx G. & Paelinckx D., 2003 en Decleer K., 2007): 

4010  Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix  

Voorkomen  

Het voorkomen van dit habitat in het studiegebied is erg beperkt en minder ontwikkeld. In het 
noordelijk deel van bestand 7b is er in een kleine depressie een relict van vochtige heide aanwezig, 
ook rond de vijvers in bestand 6h zijn er fragmenten aanwezig.  

Momenteel bedraagt de gezamenlijke totale oppervlakte aan (open) natte heide in het bosreservaat 
minder dan 0,5 ha. Potentieel kan er binnen het bosreservaat maar een beperkte oppervlakte (<5ha) 
natte heide hersteld of ontwikkeld worden. 

Bedreigingen 
• Veel vochtige heidevegetaties zijn geëvolueerd naar soortenarme graslanden gedomineerd door Pijpen-

strootje. Eutrofiëring en verzuring door atmosferische deposities en verdroging door grondwaterdaling zijn 
de belangrijkste oorzaken. 
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• Bij achterstallig beheer of verlaging van de grondwatertafel treedt een verbossing op naar eiken-berkenbos of 
struweelvorming met Gagel. 

• Natte heide is zeer kwetsbaar voor betreding. 

Regulier beheer 
Bij een permanent hoge grondwatertafel is er nagenoeg geen beheer nodig omdat de successie bijzonder 
langzaam verloopt. Om de effecten van atmosferische deposities en verbossing tegen te gaan, is een intensiever 
beheer nodig onder de vorm van plaggen, maaien of extensieve begrazing. 

Herstel- en ontwikkelingskansen 
Herstel van verzuurde heidebodems is mogelijk door maaien of diep plaggen van vergraste heidevegetaties in 
combinatie met hydrologische maatregelen. Hierbij dient zwak gebufferd grondwater aanwezig te zijn dat tot in 
de wortelzone kan doordringen. 

4030 Droge heide  

Voorkomen  
Droge heide komt maar fragmentarisch voor. Tussen de 
vijvers in bestand 6h is een kleine zone (± 250 m²) met goed 
ontwikkelde droge heide aanwezig. Verder is het 
voorkomen van droge heide beperkt tot de aanwezigheid 
van verspreid wat Struikhei in of op de rand van de 
bosbestanden, en dit vooral in de oostelijke bestanden.  

Potentieel zijn er binnen het bosreservaat heel wat 
hectaren (> 10 ha) waar droge heide kan worden hersteld. 

Bedreigingen 
• Zonder actief beheer evolueert heide via spontane successie 

naar eiken-berkenbos; 
• Eutrofiëring en verzuring leiden tot achteruitgang van de structuur en soortenrijkdom. Bij hoge atmosferi-

sche stikstofdeposities en accumulatie van stikstof in de bodem treedt, na het openvallen van het vegetatie-
dek, vergrassing van de heide op; 

• Verstoring van geplagde zones door recreatie (ruiters, quads, enduro, …) 

Regulier beheer 
Een actief cyclisch beheer is noodzakelijk om spontane verbossing tegen te gaan. De plaatselijke omstandigheden 
en het gewenste streefbeeld bepalen de keuze voor maaien, begrazen, branden of plaggen. Een kleinschalig 
heidebeheer bevordert doorgaans het behoud of herstel van een grote soortenrijkdom.  

Herstel- en ontwikkelingskansen 
Herstel is mogelijk bij vermindering van atmosferische deposities en luchtvervuiling en door areaaluitbreiding en 
het verbinden  

6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige bodem 

Voorkomen  
In het bosreservaat komen verschillende graslanden voor die duidelijke kenmerken vertonen van dit 
habitattype. De graslanden in de bestanden in 7b en 6h kunnen (nog?) niet gerekend worden tot de 
blauwgraslanden in enge zin, maar behoren zeker tot de voedselarme Dotterbloemgraslanden die 
ook tot dit habitattype worden gerekend. Deze natte heischrale graslanden krijgen nog maar een 

heidevegetatie rond de centrale vijver in 6h 
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tiental jaar een natuurgericht beheer en is er nog sterke dominantie met Pitrus, zeker in de laagste 
delen van de graslanden in bestanden 6h en 7b. Er zijn echter reeds heel wat kensoorten als Gevlekte 
orchis, Veelbloemige veldbies, Tormentil, Ruw walstro, … aanwezig. Op termijn kunnen zich 
eventueel ook soorten als Blauwe knoop vestigen.  

Er zijn momenteel 1,9 ha van een matig ontwikkelde vorm van dit habitattype in het bosreservaat 
aanwezig. Potentieel zijn er binnen het bosreservaat nagenoeg geen mogelijkheden om dit type uit te 
breiden. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Bedreigingen 
• Verstoring van delicate waterhuishouding door drainage, verminderende aanvoer van basenrijk grondwater, 

verhoogde invloed van zuur regenwater,  
• Het habitattype is zeer kwetsbaar voor eutrofiëring. Dit leidt tot soortenarme begroeiingen met dominantie 

van grassen als Pijpenstrootje, Moerasstruisgras of Gestreepte witbol; 
• Zonder jaarlijks of regelmatig maaibeheer evolueren deze vegetaties naar bloemrijke ruigten met Moerasspi-

rea en op langere termijn naar struweel en bos. 

Regulier beheer 
Jaarlijks maaibeheer en een gunstige waterhuishouding, onder invloed van basenrijk grondwater. Oppervlakkige 
drainage is belangrijk om verzuring door stagnerend regenwater tegen te gaan. Kleine relicten die in mozaïek 
voorkomen met andere vegetatietypes kunnen eventueel ook door extensieve begrazing in stand worden 
gehouden. 

Herstel- en ontwikkelingskansen 
Herstel van blauwgraslanden is vooral mogelijk op verruigde en verboste percelen in de buurt van nu nog 
bestaande blauwgraslandrelicten. Door te plaggen kunnen diverse soorten (oa. de meeste zeggen) zich eventueel 
hervestigen. Ook door hydrologische herstelmaatregelen kan succesvol herstel optreden.  

9120  Atlantische zuurminnende Beukenbossen met Ilex of Taxus in de ondergroei  

Voorkomen 
Met uitzondering van de beekvallei van de Lopende beek behoren de overige bosbestanden (71 ha) in 
het bosreservaat tot het subtype Zomereiken-Beukenbos van dit habitattype. Door de aanplant van 
exoten en naaldhout en de woekering van invasieve soorten als Pont. rododendron zijn er maar in 
beperkte mate goed ontwikkelde bestanden van dit habitattype aanwezig.  

Pitrus en Ruw walstro in 7b Bosorchis in orchideeënweide in 6h  zicht op grasland 7b 
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Ongeveer 14 ha (19%) is goed ontwikkeld en bestaat uit een boomlaag gedomineerd door Zomereik, 
een veelal matig ontwikkelde struiklaag met o.a. Hulst, Spork, Wilde lijsterbes, … en een kruidlaag 
met dominantie van Adelaarsvaren, maar ook Blauwe bosbes, Valse salie, …   Op de rand van 
beekvallei zijn er enkele bestanden (maximaal 2 ha) waar naast dominantie van Zomereik en wat Beuk 
ook Gewone es, Gewone esdoorn en Hazelaar voorkomen. De kensoorten voor dit subtype namelijk 
Dalkruid en Gewone salomonszegel komen hier verspreid en lokaal abundant voor. 

34 ha is matig ontwikkeld en bestaat uit bosbestanden met een beperkt tot aanzienlijk aandeel 
loofhout, een matig ontwikkelde struiklaag (berk, Spork, Wilde lijsterbes) en een kruidlaag met enkele 
kensoorten als Struikhei en Blauwe bosbes. Bij de vegetatie-opnames (zie bespreking 3.3.2) zijn dit ook 
de bestanden die behoren tot de groep van de Eiken-Beukenbos (vooral Adelaarsvarenrijk Wintereiken-

Beukenbos). 

Verder is er in het bosreservaat is er ongeveer 23 ha van een minder ontwikkelde vorm van dit 
habitattype aanwezig. Dit zijn bestanden met een sterke dominantie van naaldhout, het ontbreken 
van een struiklaag en een kruidlaag die nagenoeg beperkt is tot Pijpenstrootje. Bij de vegetatie-
opnames (zie bespreking 3.3.2) zijn dit ook de bestanden die behoren tot de groep van de Berken-
Eikenbos (een pioniersbostype).  

Door omvormingen zal op middellange termijn binnen het bosreservaat in heel wat van de minder 
ontwikkelde vormen van dit habitattype een betere uitgangspositie worden bekomen. Ook de 
homogene naaldhoutaanplanten die worden kaalgekapt zullen op termijn ontwikkelen tot dit 
habitattype. 

Bedreigingen 
• Dit bostype is extreem gevoelig voor eutrofiëring en verzuring door atmosferische deposities en voor inspoe-

ling van nutriënten van hoger gelegen plateaus en aangrenzende akkers. 
• Overwoekering van de struiklaag door Amerikaanse vogelkers, Amerikaans krentenboompje, Rododendron. 
• Bodemerosie en/of bodemcompactie door intensieve recreatie of exploitatie (vooral Gierstgras-Beukenbos).  
• Aanplanten van exoten (naaldhout, Amerikaanse eik enz.) of monotone jonge beukenaanplantingen.  
• Grootschalig en/of intensief kapbeheer met grondbewerking, heraanplant en overexploitatie leiden tot habi-

tatdegradatie met weinig oude bomen en dood hout en een zwakke structuurontwikkeling. 

minder ontwikkeld type 9120 matig ontwikkeld type 9120 goed ontwikkeld type 9120 
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• Versnippering. 
• Een te hoge wildstand (Ree) bemoeilijkt natuurlijke verjonging. 

Regulier beheer 
Dit habitattype komt in aanmerking voor verschillende bosbeheervormen. 
Een klassiek hooghoutbeheer, dat aan de voorwaarden van een duurzaam multifunctioneel bosbeheer voldoet, 
en dat rekening houdt met de natuurlijke karakteristieken en vereisten van het bostype, kan verenigbaar zijn met 
het behoud en de ontwikkeling van het habitattype. In een aantal specifieke situaties (rijke uitgangssituatie, 

kwetsbare zones, belangrijke potenties) is evenwel een aangepast beheer dat zich volledig toespitst op de aanwezige 
specifieke natuurwaarden wenselijk of zelfs noodzakelijk om kwalitatief duurzaam behoud en ontwikkeling te 
garanderen. Specifieke beheermaatregelen omvatten o.a. zoom- en mantelbeheer, open-plekken-beheer, 
exotenbestrijding, vrijstellen van soorten die onderdrukt worden door een dicht beukenscherm en maximaal 
behoud van dikke bomen en dood hout. 
Andere mogelijke bosbeheervormen in dit habitattype zijn nietsdoen-beheer, middelhout- of hakhoutbeheer. Bij 
deze laatste vorm verdwijnt Beuk uit de boomlaag, wat het niet toepasbaar maakt in het Milio-Fagetum. Dit type is 
omwille van zijn hoge gevoeligheid voor degradatie, weinig tot ongeschikt voor bosbegrazing (enkel 

seizoensbegrazing bij sterke verbraming, of zeer extensieve begrazing van zeer grote terreinen, waarbij ook open terrein mee is 

ingerasterd).   

Herstel- en ontwikkelingskansen 
Herstel en ontwikkeling van waardevolle bostypen vereisen het verminderen van de atmosferische depositie en 
luchtvervuiling en het instellen van bufferzones rondom het bos. Herstel van een meer natuurlijk bostype is 
mogelijk door natuurlijke successie of actieve omvorming van exoten- en monotone dichte beukenaanplanten 
naar bossen met een meer natuurlijke structuur en samenstelling, met bijzondere aandacht voor dikke bomen en 
dood hout. Bestrijding van Amerikaanse vogelkers (en in sommige gevallen ook Amerikaanse eik, Amerikaans 

krentenboompje, Rododendron e.a. exoten) is een basisvereiste om een succesvolle omvorming te realiseren of 
spontane successie kans op succes te geven. Tevens is het herstel en de ontwikkeling van een voldoende grote, 
aaneengesloten bosoppervlakte wenselijk,  door bosuitbreiding of verbinding van bestaande bossen. 

91E0 Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion-Glutinoso-incanae) – prioritair habitat 

Voorkomen 

Langs de Lopende beek komen nattere bodems voor en is dit habitattype er beperkt aanwezig. Er 
komen drie subtypes voor, namelijk Beekbegeleidend Vogelkers-Essenbos (Pruno-Fraxinetum), 
Ruigte Elzenbos (Macrophorbio-Alnetum) en het Mesotroof elzenbroekbos (Carici elongatae-Alnetum).  

De aanwezigheid van een vrij goed ontwikkeld (weliswaar rijker en met de aanwezigheid van kensoorten 

van het Ruigte elzenbos) Mesotroof elzenbroekbos is fragmentarisch en beperkt tot de natste delen van 
bestanden 1a en 4c. Bestand 1a is een grotendeels omgevallen populierenaanplant met in de 
onderetage hakhout van Zwarte els en een goed ontwikkelde kruidlaag. In bestand 4c komt in een 
depressie Elzenzegge voor, een kensoort voor Mesotroof elzenbroekbos.  

Verder stroomafwaarts zijn door de aanleg van de parkelementen in het bos de mogelijke 
elzenbroekbossen grotendeels verdwenen. In bestand 4e komt er op de oostrand veel Moeraszegge 
voor, een kensoort van het Ruigte elzenbroekbos, maar komen er verder geen andere kensoorten voor 
en in de struik- en boomlaag is els nagenoeg afwezig. Nog verder stroomafwaarts zijn er enkel nog 
wat omvangrijke stobben van Zwarte els aanwezig.  

Het Vogelkers-Essenbos komt verspreid en veelal matig ontwikkeld voor langs de Lopende beek 
(totaal ongeveer 6,3 ha). De boomlaag is matig ontwikkeld met vooral Zomereik, de kruidlaag is 
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plaatselijk goed ontwikkeld met een vrij uitbundige voorjaarsflora van Bosanemoon, Slanke 
sleutelbloem, Verspreidbladig goudveil, Speenkruid, Gele dovenetel, Muskuskruid, ...  

Binnen het bosreservaat zijn er maar weinig mogelijkheden om dit prioritair habitattype uit te 
breiden. Het afdammen van enkele kleinere ontwateringsgrachten kunnen voor een beperkte 
vernatting zorgen, met een beperkte uitbreiding (minder dan 1 ha) van dit habitattype.  

Bedreigingen 
• Verdroging door waterwinning, inpoldering, drainage of ontwatering, watervervuiling, aanrijking en versto-

ring van de bodem met verruiging tot gevolg; 
• Beperkt voorkomen in Vlaanderen door ontbossen en beperken van de rivierdynamiek met versnippering tot 

gevolg; 
• Verlies aan soortenrijkdom door versnippering; 
• Gevoelig voor intense recreatie maar voor doorsnee-recreant weinig interessant; 
• Grootschalige en/of intensieve inplanting en exploitatie van populier met grondbewerking, grootschalige 

kappingen, drainage en heraanplanten waardoor verdroging, erosie, verdichting en verstoring van de bodem 
optreedt. Deze homogenisering leidt tevens tot een bostype met weinig oude bomen, dood hout en een arme 
structuur. 

Regulier beheer 
• Het regulier beheer bestaat uit nulbeheer of kleinschalig hakhoutbeheer. De goed ontwikkelde natuurlijke 

varianten zijn voor houtexploitatie zeer gevoelig en ongeschikt; 
• Natte varianten zijn ongeschikt voor begrazing. Drogere vormen zijn gevoelig voor begrazing. 

Herstel- en ontwikkelingskansen 
Herstel is mogelijk door areaaluitbreiding en het verbinden van bestaande bossen, in combinatie met het 
voorkomen of ongedaan maken van aanrijking en vervuiling. Herstel van watertafel en rivierdynamiek. Bij het 
bosbeheer dient men te streven naar spontaan herstel door natuurlijke processen. Verrijken van de structuur en de 
hoeveelheid dood hout. 

B) Dieren en planten voorkomend in het bosreservaat ’s Herenbos (Bijlage 2 en 4) 

In het betreffende Habitatrichtlijngebied zijn 3 fauna-, 1 plantensoort en 1 mos van de Bijlage 2 van de 
Habitatrichtlijn vermeld (zie Tabel 2). Hoogstwaarschijnlijk komt geen enkel van de vermelde soorten voor 
in het bosreservaat. 

In het bosreservaat komen zeker verschillende soorten vleermuizen voor van Bijlage 4 van de 
Habitatrichtlijn. Verder onderzoek moet uitwijzen welke soorten in het bosreservaat aanwezig zijn. De 
soorten van deze bijlage (vooral vleermuizen) zijn soorten van communautair belang die strikt moeten 
worden beschermd 

2.5.2 Vlaams Ecologisch Netwerk 
Niet van toepassing. 

2.5.3 Vlaams natuurreservaat 
Niet van toepassing.  
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2.5.4 Landschapsatlas 
Het volledige bosreservaat is gelegen in de relictzone ‘Bosgebied ’s Herenbos, Heihuizen, Zalfen en 
Blommerschot’ (R10062) en in de ankerplaats ‘’s Herenbos, Heihuizen en Zalfen’ (A10016). Lijn- en 
puntrelicten zijn er niet in en in de onmiddellijke omgeving van het bosreservaat gelegen. In de 
landschapsatlas wordt deze ankerplaats als volgt omschreven (Hofkens & Roosens, 2001): 

de ankerplaats ʹʹs Herenbos-Heihuizen-Zalfen is gelegen op grondgebied van de gemeente Malle (Oostmalle) in de Antwerpse 
Noorderkempen. De begrenzing wordt gevormd door de bewoning van Oostmalle in het noorden, de Molenbeek en de gemeentegrens 
in het oosten, Salphen in het zuiden en de bewoning en industrie langsheen de Lierselei in het westen. 
 
Het boscomplex ter hoogte van ʹs Herenbos werd in de 18de eeuw (cfr. Ferraris, 1777) reeds vermeld als Nonnenbosch en behoorde 
toen samen met enkele andere boscomplexen tot de uitgestrekte bosgebieden in de Noorderkempen. De omgeving van het bos betrof 
toen een gesloten beemdenlandschap en verder open heidegebied. Minder dan een eeuw later herkennen we bij Vandermaelen (1854) de 
huidige structuur van het complex ʹs Herenbos-Heihuizen, een blokpatroon als gevolg van een orthogonaal raster van wegen, dreven 
en bospaden. 

 
Figuur 2:  situering van de ankerplaatsen in de omgeving van het bosreservaat ‘s Herenbos 

De eerste melding van het gehucht Zalfen gaat terug tot 1278 als ʹZalhuffle in de parochie van Malleʹ. Zalfen omvatte in 1442 drie 
grote boerderijen. Vandaag vinden we hier nog een aantal hoeves uit de 19de eeuw, met bijhorende langschuren in steen of hout en 
stallingen. Historisch zeer waardevol is de St.-Antoniuskapel die teruggaat tot de grote pestepidemie van 1625-1628 en in de loop der 
tijden uitgroeide tot een bedevaartsoord. In 1727 werd de kapel wel aanmerkelijk vergroot en kreeg ze haar huidige uitzicht. 
 
Het voorkomen van verschillende bostypes, met o.a. beekbegeleidende bossen en naaldbossen met heiderelicten, en een opmerkelijke 
horizontale structuurdiversiteit geven het complex ʹs Herenbos-Heihuizen een belangrijke vegetatiekundige en floristische waarde. 
Bovendien vindt men ter hoogte van ʹs Herenbos nog karakteristieke vertegenwoordigers van de oude bosplanten in Vlaanderen. 
Jammer genoeg heeft de slechte waterkwaliteit van de nochtans sterk meanderende Lopende Beek een nadelige invloed op de 
beekbegeleidende vegetaties.Aansluitend op het noordwestelijk gelegen Domein de Renesse en het zuidelijk gelegen Blommerschot is 
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dit landschap eveneens belangrijk als broedgebied voor een groot aantal roofvogels en ook vleermuizen vinden hier geschikte 
verblijfplaatsen.  
 
De uitgestrektheid van dit gebied, alsook de afwisseling in bostypes en in vegetatiestructuur, geven het een belangrijke esthetische 
waarde. De aanwezigheid van het gehucht Zalfen met oude hoeven en de waardevolle St.-Antoniuskapel benadrukt het historische 
karakter van dit landschap. In het noordwesten en zuiden respectievelijk aansluitend op de ankerplaatsen ʹDomein de Renesseʹ en 
ʹDomein Blommerschot en Beulkbeemdenʹ en ʹHet Zalfens gebroektʹ, vormt deze ankerplaats een onderdeel van een uitgestrekte 
landschappelijk waardevolle ruimte tussen Oostmalle, Zoersel en Wechelderzande. 
 

2.6 Erfdienstbaarheden 
2.6.1 Wegen 
Op de Atlas der Buurtwegen (circa 1850) zijn er 3 
buurtwegen binnen de grenzen van het bosreservaat 
weergegeven. De belangrijkste buurtweg was nr. 11 
of ook de Broekstraat die dwars door het bos liep.  In 
1938 (besluit Bestendige deputatie Provincie Antwerpen 13 

juli 1938) werden deze buurtwegen afgeschaft. Ter 
compensatie werden onder meer de breedte van 
Salphense baan (buurtweg 10) met 5 meter verbreed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.2 Waterlopen 
De Lopende beek stroomt centraal door het bosreservaat. Het is een geklasseerde waterloop van 3ste 
categorie en is in beheer van de gemeente Malle.  

De Bossnepbeek die door de uitbreiding van het bosreservaat op de westrand loopt, is eveneens een 
waterloop van 3de categorie en is ook in beheer van de gemeente.  Zie Kaart 3.1.  

In het bosreservaat lopen nog verschillende kleine, niet geklasseerde, grachtjes.  
 
 

Uittreksel uit kaart Atlas der Buurtwegen 
met de afgeschafte buurtwegen in en rond 
het ‘s Herenbos 
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2.7 Situatieplan zones integraal en gericht beheer 
Het situatieplan (zie Figuur 3) toont de afbakening van de integrale en gerichte delen van het bosreservaat. 
De bestaande open zones, vooral graslanden, worden licht uitgebreid en verder gericht beheerd. Het 
grootste deel van het bosreservaat wordt integraal weliswaar met een intensief startbeheer. Op de westelijke 
rand is er een zone met een hoog aandeel exoten waar er minstens tijdens de looptijd van het beheerplan een 
omvormingsbeheer wordt uitgevoerd. Op termijn wordt deze zone ook opgenomen in het integraal 
reservaat. 

 
Figuur 3:  afbakening zones met  Integraal beheer (oranje), Gericht beheer (groen) en Omvormingsbeheer (gearceerd) 

Voor een uitgebreidere bespreking wordt verwezen naar hoofdstuk 4.2. Beheerdoelstellingen. 
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2.8 Geschiedenis 

2.8.1 Eigendomsgeschiedenis 
Naar De Clippel en Van Olmen (2003). 

Vanaf ongeveer 1500 tot 1830 was het kasteeldomein en de omliggende eigendommen in handen van de 
familie de Renesse, ook gekend als de Heren van Oostmalle. In 1602 werd een deel van de gronden, 
waaronder het Gestelbos en waarschijnlijk ook een deel van het huidige ’s Herenbos, die in kloosterbe-
zit waren, overgedragen aan de familie de Renesse. 

Op 6 oktober 1830 koopt burggraaf Leonard Du Bus de Gisignies, toen één van de rijkste Belgen, het 
domein van graaf Clement Wenceslas de Renesse-Breidenbach en legde onder meer dreven in het bos 
aan. Bij zijn overlijden in 1849 bezat hij in Oostmalle 560 ha.  

In 1896 komt het domein en de gronden weer in handen van de familie de Renesse omdat graaf 
Maximiliaan de Renesse-Breidbach huwde met Isabelle de Bus de Gisignies. Het is vooral de zoon van 
Maximiliaan, Thierry (die van 1932 tot aan zijn dood in 1973 lange tijd burgemeester van Oostmalle is geweest) 
die het huidig uitzicht van het ’s Herenbos bepaalde. In 1937 wordt de aloude buurtweg Broekstraat die 
door het ’s Herenbos afgesloten en werd er in de periode 1934 tot 1940 centraal in het bos een Franse 
landschapstuin (met concept van een ‘Tuin van Eden’) aangelegd. In de centrale as (op het tracé van de 

vroegere Broekstraat) worden waterpartijen, kastanjedreven, hofjes met vormgesnoeide Buxus, rijen met 
ceders, zichtassen, … aangelegd. Ten westen van de centrale as werd er ook een stervormig kruispunt 
van wegen aangelegd. Er werd ook een taxusdoolhof, een kanaaltje, een amfitheater, … in het bos 
aangelegd. In het midden wordt er een houten villa opgetrokken. 

Bij de dood van Thierry de Renesse in 1973 werd het bos aan de familie Degroux nagelaten. Door 
gebrek aan beheer komen de meeste parkelementen snel in verval en verdwijnt ook de houten villa. 
Enkele jaren voordien was er heel wat schade aangericht door een tornado die in 1967 door het domein 
raasde.  

In 1997 wordt 100 ha van het ’s Herenbos eigendom van het Vlaams gewest en werd het beheer 
toegekend aan Afdeling Bos en Groen (momenteel Agentschap voor Natuur en Bos). Ten noorden van het 
bosreservaat blijft nog 40 ha eigendom van de familie Degroux.  

Tuinarchitectonische elementen 

In het bosreservaat zijn nog volgende elementen aanwezig van de tuin die in de jaren ’30 in franse 
landschapsstijl door Thierry de Renesse is aangelegd (zie situering op 

Figuur 4): 

- De doolhof (nr. 1): bestand 5b bestaat uit een vervallen doolhof 
met Taxus. Centraal is er nog een vervallen schuurtje aanwezig. 

- Het jachthuisje (nr. 11): in bestand 5e staat een vervallen 
waarschijnlijk voormalig jachthuisje. 

- Het kanaal (nr. 7):: op de rand van bestand 2b is er een 100 lang 
en 4 m breed kanaal aanwezig met aan beide zijden een rij voormalig jachthuisje in 5e 
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Beuken. 

- De centrale zichtas: vanuit de NO-hoek van het bosreservaat loopt een dubbele Zomereikendreef 
naar een centrale zichtas. Deze centrale zichtas bestaat uit enkele vijvers en een langwerpig gras-
land. De randen zijn deels afgeboord met een rij Atlasceders en een dubbele rij Witte paardenkas-
tanjes. Meer naar het zuiden loopt de zichtas verder door tot aan de rand van het bosreservaat (zie 

nr. 9 en 10). Ter hoogte van de centrale vijver staan twee beelden.  

- De buxustuin (nr. 2): bevindt zich in bestand 6h aan de westrand van de orchideeënweide. 

- Sterdrevenpatroon (nr. 4): ten westen van de centrale zichtas werd op relatief kleine schaal een 
sterpatroon van dreven aangelegd. 

- Het theater (nr. 3): is een ronde vijver met in het midden een eilandje met daarop een Beuk en een 
rustbank. Rond de vijver is een soort amfitheater aanwezig met 4 aparte toegangen afgeboord met 
granietstenen. Op de talud is Japanse cipres aangeplant.  

 
Figuur 4:  tuinarchitectonische en landshistorische elementen in het bosreservaat 

- Kempische schuur (nr. 5): deze Kempische schuur behoorde oorspronkelijk toe aan boer De Bie en 
stond in het dorp Oostmalle. De schuur werd volledig afgebroken en in het bosreservaat opnieuw 
opgebouwd. Is momenteel in gebruik als stapelplaats voor materiaal. 
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- Ezelstalletjes (nr. 6): deze twee kleine schuurtjes zijn hoogstwaarschijnlijk ook in de jaren ’30 
gebouwd. Momenteel staat er wat oud landbouwmateriaal in gestald, maar verder hebben ze geen 
functie. 

- Smeedijzeren poort (nr. 8) op het oostelijk uiteinde van de Grote Kruisdreef. 

2.8.2 Geschiedenis van het landgebruik 
Bij de bespreking wordt gebruik gemaakt 
van de bestandsnummers; de indeling van 
de bestanden is terug te vinden op Kaart 3.5. 
De evolutie van het landgebruik wordt 
geschetst aan de hand van kaarten sinds eind 
17de eeuw (deels naar De Clippel J.Y. & Van 

Olmen M., 2003 en Vochten W., 2001). Van de 
meeste historische kaarten is een 
afzonderlijke kaart aangemaakt (zie Kaart 2.5a 

tot Kaart 2.5e). 

A) de Ferrariskaart (1771-1778) 

Eind 18de eeuw was het ’s Herenbos bekend 
onder de toponiem ‘Nonnenbos’. Deze naam 
verwijst naar de oorspronkelijke eigenaars, 
met name het klooster van O.L.Vrouw van 
Presentatie te Oostmalle.  

Het was een vrij omvangrijk bos gelegen in 
een uitgestrekt heidegebied tussen Oostmalle 
en Zoersel. Centraal in het bos was een open 
zone aanwezig, die liep langs de vroegere 
verbindingsweg (Broekstraat) tussen 
Oostmalle en Zalfen. 

 Figuur 5:  de Ferrariskaart (rode omlijning = situering bosreservaat)  

centrale zichtas met beelden met op 
achtergrond rij Atlasceders 

één van de ingangen van het theater oostelijk deel van Grote Kruisdreef met op 
achtergrond de Kempische schuur 
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Het bos zelf was, in tegenstelling tot de meeste bossen in die periode, geen economisch bos, vermits de 
aanplantingen hoofdzakelijk uit loofhout bestonden en slechts in beperkte mate uit dennen. Dit verwijst 
ernaar dat dit bos een geschiedenis kende als jachtbos voor de heer van Oostmalle en zijn bezoekers.  

Op de kaart van de Ferraris is er in de omgeving van het Nonnenbosch een anomalie op te merken. De 
Bossnepbeek en de huidige De Delfte beek monden op de de Ferrariskaart afzonderlijk uit in de Lopende 
beek terwijl zij in werkelijkheid er samen in uitmonden. Hoogstwaarschijnlijk waren de valleigebieden van 
de beken moeilijk toegankelijk.  

Het gehucht Zalfen in het zuidelijke gedeelte van het landschap bestond in deze periode uit heide en enkele 
akkers omgeven door hagen. De Salphenseweg is reeds herkenbaar; de bebouwing is beperkt tot enkele 
hoeven.  

B) Vandermaelenkaart (1846-1854) 
De Vandermaelenkaart (zie Kaart 2.5a) geeft een meer nauwkeurige afbakening van het bos. Er waren heel 
wat open zones in het bos aanwezig, zo zijn grote delen van de percelen 1 en 3 nog heide. Langs de Lopende 
beek is er vooral bos aanwezig en beperkt wat vochtig grasland. Centraal door het bos is de Broekstraat 
duidelijk aanwezig en is het drevenpatroon (met o.a. Kozakkendreef, Uilendreef en Grote kruisdreef) al volop 
uitgebouwd. De uitbouw van dit padennet wijst erop dat het bos meer een exploitatiebos is geworden met 
waarschijnlijk al een aanzienlijk aandeel naaldhout.  

In het noordelijk deel van het bos staat de toponiem ‘Leeg Vennen Bosch’ vermeld wat wijst op de 
aanwezigheid van natte gronden. In de noordwesthoek van het bosreservaat stond er een soort ‘chalet’ met 
de naam ‘Buyten Zorg Cab.’, op latere historische kaarten is dit gebouwtje niet meer terug te vinden. De 
Bossnepbeek noemt nog “Wolfschootbeek” en de Lopende beek wordt aangeduid als de “Bleykerybeek”.  

 In de ruimere omgeving van het ’s Herenbos zijn er nog vrij veel heidegebieden aanwezig maar de 
weergave van een intens padennetwerk wijst erop dat de ontginning en bebossing van deze terreinen volop 
aan de gang was.  

C) Kaart van 1887 
Rond 1880 was het bosreservaat grotendeels bebost (zie Kaart 2.5b). Langs de Lopende beek waren nog open 
zones met nat grasland aanwezig en het oostelijk deel van perceel 1 en een deel van bestand 3g was nog 
heide. Het drevenpatroon was volledig aangelegd. Opmerkelijk is dat alle bosbestanden als loofbos, met 
waarschijnlijk inmenging van naaldhout, zijn aangeduid. Dit in tegenstelling tot de meeste bosbestanden in 
de omgeving die vooral bestaan uit homogene aanplanten van naaldhout op voormalige heideterreinen. 

In het zuidelijk deel van de Broekstraat zijn in de directe omgeving van de Lopende beek kleine ophogingen 
weergegeven. Die kleine dijkjes die waarschijnlijk een beperkte bescherming moesten bieden tegen 
overstromingen van de Lopende beek zijn momenteel nog herkenbaar in o.a. de bestanden 3l en 5k. 

D) Kaart van 1912 
In het begin van de 20ste eeuw was met uitzondering van de beekvallei van de Lopende beek en de 
bestanden 3d en 3, het volledige bosreservaat bebost (zie Kaart 2.5c). In die periode werd in het bosreservaat, 
maar ook in de directe omgeving, de hoogste areaal aan bos bereikt. Enkel het oostelijk deel van perceel 1 en 
de bestanden 5d en 5e zijn weergegeven als naaldhout, de rest van het bosreservaat en de boszone tot aan de 
Lierselei (N14) bestond uit loofbos.     
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In de ruime omgeving van het bos zijn de 
meeste heidegebieden met Grove den of 
Corsicaanse den beplant geworden.  

E) Kaart van 1935 
In vergelijking met de kaart van 1912 is er 
naar aanwezigheid van bos weinig 
veranderd (zie Kaart 2.5d). Op deze kaart 
wordt wel duidelijk het onderscheid tussen 
loofhout- en naaldhoutbestanden weer-
gegeven. Hieruit blijkt dat enkel langs de 
Lopende beek wat loofhoutbestanden 
aanwezig waren en verder ook op de 
westrand van het bosreservaat, maar zeker meer dan de helft van het bosreservaat uit naaldhout bestond. In 
de omgeving, bvb. overzijde N14, is er al een afname van het areaal bos.  

F) Topografische kaart van 1961 

Op deze kaart (zie Kaart 2.5e) zijn de parkstructuren, die net voor WOII werden aangelegd, duidelijk 
weergegeven. Er is een beperkte hertekening van het drevenpatroon maar vooral de afschaffing van de 
Broekstraat en het aanbrengen van parkelementen als vijvers, gebouwen, zichtassen, etc. in de centrale zone 
zijn de opvallendste wijzigingen in het bos. Het aandeel naaldhout in het bosreservaat is nog beperkt 
toegenomen.  

Enkele bosbestanden zijn ten behoeve van de aanleg van wildakkers of grasland, ontbost geworden, zo 
onder meer de bestanden 2d, 5g en 7b. Ook in de omgeving van het bosreservaat hebben er ontbossingen 
plaatsgegrepen, zoals in de zone tussen het bosreservaat en de N14.  

G) Huidige toestand 

Ten opzichte van de jaren ’60 is er weinig veranderd in het bosreservaat zelf. De parkelementen zijn wel in 
verval geraakt en er is een gebouwtje afgebroken. Enkele open plekken zoals de bestanden 1f, 3d, 4d en 5l 
zijn momenteel spontaan aan het verbossen of werden ingeplant (bestand 1h). De boomsoorten-
samenstelling is dezelfde gebleven, wel is er de laatste jaren een intensieve bestrijding gebeurd van Pont. 
rododendron en worden de meeste open plekken natuurgericht beheerd. In de omgeving van het 
bosreservaat is er wel een opvallende verstedelijking opgetreden door uitbreiding van woonwijken en de 
aanleg van een KMO-zone.  

Oude postkaart van de Broekstraat 
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Figuur 6:  luchtfoto 2004 

H) Samenvatting 

Tot eind de 18de eeuw was het ’s Herenbos, samen met het Grotenhout, het Peerdsbos en het Zoerselbos, één 
van de weinige grotere bossen in de Kempen. Tot dan had het bos vooral een functie als jachtbos, in het 
begin van de 18de eeuw nam de exploitatie toe en werd een netwerk van exploitatiewegen aangelegd. Ook 
werd in en rond het bosreservaat, vooral met naaldhout, verder bebost en was begin de 20ste eeuw het 
bosreservaat met uitzondering van de centrale beekvallei volledig bebost. Net voor WOII waren er enkele 
omvangrijke ingrepen door de afschaffing van de Broekstraat, de aanleg van parkstructuren hoofdzakelijk 
in het centrale deel van het bosreservaat en de ontbossing van enkele bestanden. Afgezien van de bestanden 
langs de Lopende beek bestaat zeker sinds WOI een groot deel van het bosreservaat uit bestanden met 
naaldhout (Grove den en Corsicaanse den) en exoten als Amerikaanse eik. De beekvallei van de Lopende beek 
zelf en de omringende bestanden zijn het meest intact gebleven (met heel wat oudbosplanten) en is ook hier de 
enige permanente open plek (zuidelijk deel van bestand 4d) sinds de Ferraris aanwezig.  
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2.9 Kenmerken van het vroegere beheer 
Sinds de aankoop is er nog éénmalig in het bosreservaat geëxploiteerd. In 2002 werd er 961 m³ naaldhout 
verkocht (253 m³ Cors. den, 53 m³ Fijnspar, 652 m³ Grove den) en 16 m³ populier.  

In 2008 werd er 903 m³ verkocht (25 m³ Am. eik, 305 m³ Cors. den, 25 m³ Fijnspar en 548 m³ Grove den), maar werd 
dit hout nog niet geëxploiteerd.  

Eind de jaren ‘90 werd in de bestanden 1c en 1h inheems loofhout aangeplant.  

In 1999 werd er een intensieve bestrijding van Amerikaanse vogelkers uitgevoerd. Tussen 2002 en 2008 
werd over het volledige bosreservaat intensief P. rododendron en Gele azalea bestreden en werd nazorg aan 
de bestrijding besteed.  

De graslanden 6h en 7b die voor de aankoop deels in gebruik waren als wildakker worden sinds 1997 
jaarlijks gemaaid met afvoer van het maaisel. Ook bestand 2d werd tot 2007 jaarlijks gemaaid met 
nabegrazing van pony’s. In 2008 was er nagenoeg jaarrond begrazing met 2 pony’s. 
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3.  ALGEMENE BESCHRIJVING 

3.1 Beschrijving van de standplaats 

3.1.1 Reliëf 
Het reliëf in het bosreservaat ’s Herenbos is vlak en de hoogteligging schommelt tussen de 17 en 20 m 
en loopt zwak af van het noorden naar het zuiden.  

In het bosreservaat zelf is er veel microreliëf aanwezig onder de vorm van gegraven greppels in vooral 
de naaldhoutbestanden. Deze greppels kunnen zoals in bestand 7d bestaan uit een dicht netwerk 
(parallel om de 3 m) en tot bijna 1 meter diep zijn.  

3.1.2 Hydrografie en waterkwaliteit  
Het hydrografisch stelsel in en rond het studiegebied is weergegeven op Kaart 3.1. 

De waterscheidingskam tussen het Maasbekken en het Nete-
Scheldebekken loopt net ten noorden van de gemeente Malle, ter hoogte 
van het kanaal Dessel-Schoten. De beken die ontspringen ten zuiden van 
het kanaal behoren tot het Netebekken en hebben een noordoost-zuidwest 
verloop.  

Centraal door het bosreservaat loopt de Lopende beek, dit is een beek 
van 3de categorie. De beek ontspringt op de grens van Malle met 
Rijkevorsel en loopt via het centrum van Oostmalle naar het ’s 
Herenbos. Net ten zuiden van het bosreservaat mondt de Lopende beek 
uit in de Delfte beek (2de categorie). Hoewel er door ruimingen langs de 
beek kleinere oeverwallen aanwezig is, heeft de beek nog grotendeels 
zijn meanderende structuur behouden. Zie kaart  3.1.  

Ten westen van het bosreservaat en door bestand 6i loopt de Bossnep-
beek (3de categorie). Deze beek ontspringt net ten oosten van het 
centrum van Oostmalle en mondt ook uit in de Delfte beek. Deze beek 
is over delen rechtgetrokken maar in bestand 6i is de meandering nog 
duidelijk aanwezig.  

De Delfte beek (2de categorie) loopt net ten zuidwesten van het 
bosreservaat. De beek ontspringt ten noorden van de dorpskern van 
Westmalle en mondt ten zuiden van de snelweg uit in de Molenbeek 
die op zijn beurt in de Kleine Nete uitmondt.  

Momenteel is het uitzonderlijk dat de Lopende beek nog buiten zijn 
oevers treedt, in het verleden (tot eind de jaren ’90) gebeurde dat 
regelmatiger en stond het centrale deel van het bosreservaat tijdens de 

Lopende beek thv. bestand 3l 

Bossnepbeek door bestand 6i 
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wintermaanden onder water.  

Meetpunten waterkwaliteit 
Net ten noorden en ten zuiden van het afvalwaterzuiveringsstation te Oostmalle is er een meetpunt van 
de VMM voor de chemische en biologische kwaliteit op de Lopende beek. De waterkwaliteit aan het 
meetpunt ten noorden van het RWZI (meetpunt 286000, aan brugje St Laurtenuislaan) is al sinds begin de 
jaren ’90 matig verontreinigd (op basis van chemische parameters). De biotische index is ook al sinds begin 
de jaren ’90 van slechte kwaliteit. De waterkwaliteit van het meetpunt ten zuiden van het RWZI 
(meetpunt 285000, op de noordgrens van het bosreservaat ‘s Herenbos) is ook al sinds begin de jaren ’90 
verontreinigd tot matig verontreinigd, echter vanaf 2003 is er een merkelijke verbetering waarneem-
baar, ook de biotische index die tot dan toe van zeer slechte kwaliteit is verbeterd tot matige kwaliteit. 
Deze beduidende verbetering van de waterkwaliteit is te wijten aan verbeteringswerken (capaciteitsuit-

breiding en nutriëntenverwijdering) in het RWZI die in maart 2003 werden afgerond. Hierdoor trad ook de 
overstort minder in werking. 

Tabel 3: resultaten waterkwaliteitsmetingen op de Lopende beek 
Prati index* 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

285000 (ingang ’s Herenbos) 4,2 4,5 3,9 2,5 3,3 2,6 2,8 2,6 

286000 (St. Laurentiuslaan) 3,9 3,7 3,5 3,2 3,8 3,5 3,6 3,2 

Biotische index**         

285000 (ingang ’s Herenbos) 2 - 2 - 5 6 - - 

286000 (St. Laurentiuslaan) 3 - 3 - 3 3 - - 

* PI 2-4: matig verontreinigd / 4-8: verontreinigd 
** BI 1-2: zeer slechte kwaliteit / 3-4: slechte kwaliteit / 5-6: matige kwaliteit 

3.1.3 Geologie 
Het geologisch substraat met de grootste invloed in de gemeente en omgeving is de Quartaire formatie van 
de Kempen, een meer dan 25 meter dik complex van klei,- zand- en leemsedimenten bovenop zandige 
mariene Tertiaire formaties. Waarschijnlijk is de formatie tijdens het Vroeg-Pleistoceen ontstaan door klei-
afzettingen bij het terugschrijden van de Noordzee (= schorreklei) en door eolische dekzanden 
(=wadzanden) tijdens de tussenliggende ijstijd.  

Tijdens de ijstijden zorgden de erosiebestendigheid van de kleilagen van de Formatie van de Kempen en 
hun zachte helling naar het noorden toe, voor het ontstaan van een cuestareliëf met een steil naar het zuiden 
gericht cuestafront en een zwak naar het noorden hellende cuestarug (Sevenant M. et al, 2002). Dit cuestafront 
situeert zich op de noordgrens van de gemeente Malle.  
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Figuur 7:  de geologische kaart van het bosreservaat (blauw omlijning) en omgeving 

3.1.4 Bodem 
De bodemtextuur in het bosreservaat is vrij homogeen en bestaat voor het overgrote deel uit droge tot matig 
natte zandige bodems. In de beekvallei van de Lopende beek komen zeer natte lichte zandleemgronden 
voor en op de randen ervan zijn enkele vlekken met natte lemige zandgronden aanwezig.  

Op Kaart 3.1 zijn de drainageklassen weergegeven waaruit duidelijk de natte bodems in de beekvalleien 
naar voor komen. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden dat dit de toestand van in de jaren ’60 
weergeeft en dat er sindsdien waarschijnlijk een verdroging is opgetreden.  

In het bosreservaat zijn volgende bodems terug te vinden (zie Kaart 3.2): 

A) Zandige gronden 

De oostrand van het bosreservaat bestaat uit drogere zandgronden, terwijl in de rest van het bosreservaat de 
zandbodems nat zijn.  

Zbm: droge zandgronden met ondiepe antropogene humus A horizont  

Zcg: matig droge zandgronden met duidelijke humus en/of ijzer B horizont 

Zdg: matig natte zandgronden met duidelijke humus en/of ijzer B horizont 

Zdm:matig natte zandgronden met diepe antropogene humus A horizont 

Zeg:natte zandgronden met duidelijke humus en/of ijzer B horizont 
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B) Lemige zandgronden 

In de omgeving van de beekvallei van de Lopende beek komen beperkt natte lemige zandgronden voor. In 
de percelen 5 en 6 loopt een lijnvormige vlek, mogelijks een indicatie van een vroegere loop van een beek. 

Sep: natte gronden op lemig zand 

C) Zandleemgronden 

De aanwezigheid van natte zandleemgronden is strikt beperkt tot de vallei van de Lopende beek. . 
Pep: natte gronden op lichte zandleem 

Pfp: zeer natte gronden op lichte zandleem  

D) Vergraven gronden 

In het bosreservaat werden heel wat bodems vergraven. Niet alleen bij de aanleg van de parkelementen eind 
de jaren ’30 zijn er, vooral in het centrale deel van het bosreservaat, vergravingen uitgevoerd, maar ook in 
heel wat naaldhoutbestanden is er een intens netwerk van (diepe) greppels aangelegd waarbij de 
oorspronkelijke bodems in belangrijke mate verstoord zijn.  

OT: vergraven terreinen 
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3.2 Biologisch milieu 

3.2.1 Biologische waarderingskaart 
De Biologische waarderingskaart (op basis van de Natuurgerichte bodembedekkingskaart, INBO) die voor het 
kaartblad 8/6 vrij actueel (2003) en gedetailleerd is uitgevoerd, wordt weergegeven op Kaart 3.3. Hieronder 
worden de voorkomende hoofd- en nevenkarteringseenheden in het bosreservaat bondig besproken. 

Bos 
De van nature voorkomende bostypes eiken-berkenbos (Querco-Betuletum, qb) en zuur eiken- en beukenbos 
(Fago-Quercetum, qs en fs) komen vooral in en rond de beekvallei van de Lopende beek in vrij goed 
ontwikkelde vorm voor, buiten de beekvallei worden heel wat bestanden met loofhout gedomineerd door 
Am. eik (quer) of is er een aanzienlijke inmenging met naaldhout (gmn). In de beekvallei zijn enkele kleinere 
bestanden met alluviaal essen-olmenbos (Ulmo-Fraxinetum, vn) afgebakend. Het betreft bestand 1a en het 
zuidelijk deel van bestand 4d. In de bestanden 4e en 6g is het mesotroof elzenbos met zeggen (Carici 
elongatae-Alnetum, vm) als neveneenheid weergegeven. Meer dan de helft van het bosreservaat bestaat uit 
naaldhoutaanplantingen. Dit enerzijds algemeen getypeerd als naaldhoutaanplantingen zonder ondergroei 
(pa), met ondergroei van grassen (pmh) of met ondergroei van struiken en bomen (pmb) en anderzijds door 
aanplanten met Grove den zonder ondergroei (ppa), met ondergroei van grassen (ppmh) of met ondergroei 
van struiken en bomen (ppmb). Twee bestanden (1c en 1h) zijn aangeduid als aanplant (n). 

Dreven 
De belangrijkste dreven in het bosreservaat zijn afzonderlijk weergegeven, waarbij ook telkens de 
boomsoort is weergegeven (kbqr: dreef met Am. eik, kbq: dreef met zomereik).  

Ter info: op Kaart 3.5 zijn de dreven in en rond het bosreservaat weergegeven. Binnen de grenzen van het 
bosreservaat zijn er ongeveer 8 km dreven aanwezig, waarvan de meeste bestaan uit Amerikaanse eik en in 
mindere mate Zomereik en ook wat Beuk. Op de westgrens van het bosreservaat zijn verschillende Am. 
eikendreven aanwezig die echter op privé-grond zijn gelegen.  

Grasland 
De meeste open plekken in het bosreservaat werden geactualiseerd. De waardevolle graslanden in de 
bestanden 6h en 7b worden getypeerd als goed ontwikkelde struisgrasvegetatie op zure bodem (ha) met 
duidelijke kenmerken van niet, bemest vochtig pijpenstrootjesgrasland (hm). Het grasland in bestand 2d is 
minder ontwikkeld (ha-) en vertoont ook geen kenmerken van vochtig pijpenstrootjesgrasland. Ook de 
recente open plek in bestand 3b is te typeren als minder ontwikkeld (ha-).  

Het begraasd grasland in bestand 5g is te typeren als een vrij soortenrijk permanent cultuurgrasland met 
relicten van halfnatuurlijke graslanden (hp+).  

Een deel van bestand 7b is weergegeven als gedegradeerde heide met dominantie van Pijpenstrootje (cm), 
terwijl in bestand 6i gedegradeerde heide met dominantie van Adelaarsvaren (cp) enkel als neveneenheid is 
weergegeven.  
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3.2.2 Flora 
De bespreking van de flora in het bosreservaat is gebaseerd op gegevens van de Floradatabank (km-hokken 

b5-54-32 en b5-54-34), inventarisaties in 2006 en 2007 uitgevoerd door de Plantenwerkgroep Schijnvallei en 
eigen waarnemingen (2007-2008). 

De Tansley-opnames in de graslanden zijn weergegeven in Bijlage 4 en de opnames per zone (volgens 
Braun-Blanquet) uitgevoerd door de Plantenwerkgroep Schijnvallei in 2006 en 2007 zijn weergegeven in 
Bijlage 5.  

Er zijn momenteel 324 soorten hogere planten (incl. uitheemse bomen en struiken) vastgesteld binnen de 
grenzen van het bosreservaat (zie geactualiseerde lijst in Bijlage 4). 

In onderstaande bespreking wordt een overzicht gegeven van de aanwezige oudbosplanten en minder 
algemene soorten. 

A) oud-bosplanten 

De voorjaarsflora aanwezig in het bosreservaat is weergegeven op Kaart 3.9 (eigen inventarisaties 2007-2008). 
Het voorkomen van oud-bosplanten in het ’s Herenbos is nagenoeg beperkt tot de beekvallei van de 
Lopende beek.  

Plantensoorten, gebonden aan oud bos (lijst volgens Cornelis et al, in prep.), die voorkomen in het bosreservaat, 
worden in volgende tabel weergegeven:  

Nederlandse naam 
binding aan 

oud bos 
KFK voorkomen in ‘s Herenbos 

Adelaarsvaren sterk 8 zeer algemeen en is in heel wat bestanden dominant aanwezig 

Bleeksporig bosviooltje matig 7 
vrij algemeen in de bestanden langs de Lopende beek, ook in 
6h en 6i en langs enkele dreven 

Bosanemoon sterk 8 komt beperkt voor in de beekvallei, vooral in de 4a en 5j 

Bosgierstgras sterk 6 
komt in klein aantal voor in de omgeving van de Lopende 
beek 

Dalkruid sterk 6 
komt beperkt voor op iets drogere plaatsen op de rand van de 
beekvallei, grotere vlekken zijn aanwezig in 3l, 4f en 6i 

Donkersporig bosviooltje matig 5 enkel aangetroffen in 4g nabij de Lopende beek  

Dubbelloof matig 6 
in klein aantal aanwezig, vooral langs de verschillende beekjes 
in het bos 

Eenbes sterk 5 in bestand 3j is een populatie van meer dan 100 ex. 
Gele dovenetel sterk 8 vrij algemeen in de iets nattere zones langs de Lopende beek 

Gewone salomonszegel sterk 9 
komt in klein aantal voor op de iets hoger gelegen gronden in 
de omgeving van de Lopende beek 

Gladde witbol matig 10 komt vrij algemeen verspreid over het bosreservaat voor  

Groot heksenkruid matig 7 
Vrij algemeen aanwezig in de bestanden langs de Lopende 
beek en ook o.a. in 6g, 7d (vooral in de dreven) 

Grote muur sterk 9 komt maar weinig voor, enkel klein aantal in 4i en 4gk 

IJle zegge matig 7 
vrij algemeen aanwezig in de bestanden langs de Lopende 
beek, in de overige bestanden vooral in de randen aanwezig 

Klimop matig 10 
komt beperkt voor langs de Lopende beek en in de centrale 
open plek 6h 

Lelietje-van-dalen sterk 6 
Voorkomen beperkt tot 3 locaties: in de bestanden 4c 
(noordrand),  3l en 6i 
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Pilzegge sterk 6 komt in klein aantal voor in de beekvallei Lopende beek 

Ruige veldbies sterk 6 
komt in klein aantal voor  in de directe omgeving van de 
Lopende beek, namelijk in 1a, 4i ,4g en 3l en ook langs de 
Bossnepbeek in 6i 

Ruwe smele matig 9 
komt beperkt voor langs de Lopende beek, vooral in het 
noordelijk en zuidelijk deel 

Slanke sleutelbloem matig 8 
beperkt aanwezig in de natste delen langs de Lopende beek, 
dus in 1a, 4i en 3i 

Valse salie matig 9 
beperkt aanwezig verspreid over het bosreservaat, lokaal 
algemeen in open plekken als 3d en 5l 

Verspreidbladig goudveil matig 4 is vrij algemeen langs grote delen van de Lopende beek 

Wijfjesvaren sterk 9 
komt in klein aantal voor verspreid over het bosreservaat, is 
lokaal algemeen in 4g 

Wilde kamperfoelie matig 10 vrij algemeen en in enkele bestanden (1d, 1g, 3g,…)  algemeen  

Witte klaverzuring sterk 6 
is in enkele noordelijke bestanden langs de Lopende beek vrij 
massaal aanwezig 

Tabel 4: oud-bosplanten in bosreservaat ‘s Herenbos (Esher, 2007-2008, PWG Schijnvallei 2006-2007) 

In het bosreservaat ’s Herenbos komen 14 van de 27 soorten voor die in Vlaanderen een sterke binding 
hebben met oud bos. Dit betekent zeker voor de Kempen een uitgebreide en vrij volledige lijst oud-
bosplanten.  

Niet vermeld in de lijst maar toch ook vooral gebonden aan oudere bosbestanden, zijn Speenkruid en 
Muskuskruid, die lokaal algemeen voorkomen in de vochtigere bestanden (1a, 4h, 3j) langs de Lopende beek. 
Ook de aanwezigheid van Boskortsteel, een soort die gebonden is aan (jong of oud) bos, in de noordelijke 
bestanden langs de Lopende beek is zeker voor de Kempen interessant.  

Het merendeel van de typische oud-bosplanten komen voor binnen een maximale afstand van 100 m aan 
beide zijden van de Lopende beek. Zeker de soorten die gebonden zijn aan meer vochtige bodems komen in 
de directe omgeving van de Lopende beek voor (zie Kaart 3.9). Waardevol is de talrijke aanwezigheid van 
Witte klaverzuring in het noordelijk deel en de verschillende grotere plekken met Verspreidbladige 
goudveil langs de Lopende beek. Ook het voorkomen van vrij omvangrijke populaties van Dalkruid, Slanke 
sleutelbloem en Ruige veldbies is zeker voor de Kempen waardevol. Ook de vrij grote populatie Eenbes (in 

voorjaar 2009 meer dan 100 ex., K. Vandekerkhove) in bestand 3j is bijzonder interessant.  Buiten de beekvallei is 
het voorkomen van oud-bosplanten (met sterke binding) beperkt tot algemenere soorten als Adelaarsvaren, 
Wijfjesvaren en Groot heksenkruid.  

Opvallend is dat de zones in het noordelijk deel van het bosreservaat die rijk zijn aan oud-bosplanten, zoals 
de bestanden 4h en 4i, op de historische kaarten veelal als nat grasland staan aangeduid.  

B) Rode lijstsoorten 

In het bosreservaat worden verschillende soorten aangetroffen die op de Rode lijst van flora in Vlaanderen 
en Brussels Gewest (Van Landuyt W. et al, 2006) staan.  

Bedreigd 
Slechts één soort met deze status, die echter de laatste jaren niet meer werd waargenomen: 

- Klein warkruid (Cuscuta epithymum - KFK 2): in de Struikhei op de rand van het pad in het centrale deel 
van bestand 6h werd in 2002 deze bedreigde parasiet waargenomen. Nadien (vanaf 2006) werd deze 
soort niet meer waargenomen.  
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Kwetsbaar 
Er werden 5 soorten met deze status aangetroffen. Hiervan wordt er 1 soort al enkele jaren niet meer 
waargenomen en zijn er 2 soorten met een bijzonder kleine populatie. De populaties orchideeën zijn wel vrij 
stabiel. 

- Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata - KFK 4): vooral in het grasland 7b komt 
een grote populatie van deze orchidee voor. Met een concentratie in het 
westelijk deel van het grasland komen meer dan 100 ex. voor. In het beheerd 
graslandje (“orchideeënweide”) in het centrale deel van bestand 6h komen er 
ook nog enkele exemplaren voor, het merendeel van de orchideeën hier zijn 
echter Bosorchissen (zie verder). In het grasland 2d werden enkele jaren 
geleden ook nog Gevlekte orchissen waargenomen (mond. med. Werner Van 

Hove), maar deze zijn nu daar verdwenen.  

- Bosorchis (Dactylorhiza fuchsii – KFK 3): in het klein beheerd grasland centraal in 
bestand 6h staan er een 40-tal Bosorchissen (determinatie bevestigd door Leo Vanhecke, Plantentuin Meise). 
Dit is zeker in de Kempen een zeer zeldzame soort, die nog maar sinds 1983 van de Gevlekte orchis als 
aparte soort wordt onderscheiden. 

- Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius – KFK 4): in het zuidelijk langgerekt grasland in bestand 6h staat 
een kleine populatie van deze halfparasiet. Gezien het gering aantal ex. die er nog voorkomen, is het 
mogelijk dat deze populatie verdwijnt. 

- Kruipbrem (Genista pilosa – KFK 4): in 2006 werd op de rand van de ‘orchideeënweide’ in bestand 6h 
enkele ex. van Kruipbrem aangetroffen (PWG Schijnvallei). Zeker ook in de Antwerpse Kempen is deze 
soort vrij sterk achteruit gegaan.  

- Hondsviooltje (Viola canina – KFK 3): deze soort werd in 2002 waargenomen in de centrale zone van 
bestand 6h, maar werd nadien niet meer vastgesteld (kan als pionier opduiken). Mogelijks kan de soort 
zich opnieuw op in de beheerde graslanden vestigen. 

Achteruitgaand 
Binnen deze categorie zijn er verschillende algemenere soorten die echter de laatste decennia een sterke 
achteruitgang in Vlaanderen hebben gekend. In totaal komen 8 soorten binnen deze categorie voor. 

- Borstelgras (Nardus stricta – KFK 5): deze soort van voedselarme graslanden werd in 2006 aangetroffen in 
het grasland in bestand 6h. Een natuurgericht maaibeheer is normaliter voldoende om deze soort te 
behouden of te laten uitbreiden.  

- Gewone dophei (Erica tetralix – KFK 6): komt in het bosreservaat beperkt voor. In een geplagd stuk in 
bestand 7b is een kleine populatie aanwezig, ook op de rand van de centrale vijver in bestand 6h komt 
er dophei voor. 

- Muizenoor (Hieracium pilosella – KFK 8): op de talud op de oostrand van het bosreservaat langs de 
Salphense baan komt ter hoogte van bestand 2f beperkt wat Muizenoor voor.  

- Stekelbrem (Genista anglica - KFK 5): is vrij algemeen in het open heidestukje net ten zuiden van de 
centrale vijver in bestand 6h. 
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- Struikhei (Calluna vulgaris – KFK 8): grotere en meer gesloten populaties met Struikhei komen voor rond 
de centrale vijver in bestand 6h. Verder komen verspreid over het bosreservaat kleine populaties voor 
als relicten van de vroegere heidegebieden. Zo komen in open plekken of op de randen van de 
bestanden 1c, 1g, 7d, … regelmatig Struikhei voor.  

- Tandjesgras (Danthonia decumbens – KFK 5): in 2006 werd in bestand 6h deze grassoort van heischrale 
graslanden in klein aantal aangetroffen. Een maaibeheer is geschikt voor het behoud van deze soort. 

- Tormentil (Potentilla erecta – KFK 8): komt vrij algemeen voor in de grazige open ruimtes (2d, 6h, 7b, .., maar 

niet in grasland 5g) in het bosreservaat en is ook regelmatig aan te treffen in de dreven.  

- Wilde gagel (Myrica gale – KFK 5): komt maar op één plaats voor in het bosreservaat, namelijk op de 
westrand van het noordelijk deel van bestand 4g werden in 2006 enkele exemplaren aangetroffen.  

Alle aanwezige achteruitgaande soorten zijn soorten die gebonden aan heide of heischrale biotopen. Een 
gericht beheer van de open ruimtes en het behoud en uitbreiding van heidevegetaties is dan ook 
noodzakelijk om deze soorten te kunnen behouden. 

C) Andere vermeldenswaardige soorten  

In het bosreservaat komen nog een aantal zeldzamere soorten voor. Zie ook Kaart 3.9. 

- Bleke zegge (Carex pallescens – KFK 4): zeker in de Kempen een zeldzame zeggensoort met een voorkeur 
voor lichtrijke bossen op kalkarme bodems. In 2006 werden enkele ex. op de oostrand van bestand 4g 
aangetroffen. 

- Duizendknoopfonteinkruid (Potamogeton polygonifolius – KFK 4): een soort van lichte zure waters en die in 
de Kempen nog vrij algemeen voorkomt. In de poel in het noorden van bestand 4d is deze soort 
aanwezig.  

- Grondster (Illecebrum vertcillatum – KFK 3): deze zeldzame pioniersoort op voedselarm en eerdere zure 
zandgronden komt talrijk (>10 ex.) voor in de zandige open plek in bestand 3b en zijn er ook enkele ex. 
terug te vinden langs de paden aan de centrale vijvers in bestand 6h.  

- Klein glidkruid (Scutellaria minor – KFK 3): deze in Vlaanderen zeldzaam geworden soort van natte, zure 
en voedselarme bodems werd in 2006 aangetroffen langs de Grote Kruisdreef ter hoogte van perceel 5. 

- Koningsvaren (Osmunda regalis – KFK 5): deze varen van bossen op kalkarme bodems werd op 3 plaatsen 
in het bosreservaat aangetroffen, namelijk op de rand van grasland 7b, in bestand 3g en 5e.  

- Sterzegge (Carex echinata – KFK 4): een soort van vochtige, matig zure en schrale graslanden die vooral in 
de Kempen voorkomt. In het bosreservaat werd ze enkel op bosranden aangetroffen, namelijk in de 
zuidrand van bestand 7k en langs de Grote Kruisdreef ter hoogte van bestand 6c. 

- Moerasviooltje (Viola palustris – KFK 4): komt nog vrij algemeen voor in de Kempen, maar is er buiten 
bijzonder zeldzaam. Ze komt voor in voedselarme broekbossen en natte, schrale graslanden (zoals 

blauwgraslanden). Werd maar op twee locaties in het bosreservaat aangetroffen, namelijk vooral in 
bestand 7b en een enkel ex. langs de Grote Kruisdreef ter hoogte van bestand 2d. 

- Moeraswolfsklauw (Lycopodiella inundata - KFK 3): in een klein geplagd stuk in noordelijk deel van 
bestand 7b komt deze pioniersoort lokaal vrij veel voor.  
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- Waterpostelein (Lythrum portula – KFK 5): deze soort met pionierkarakter van zeer natte matig zure 
bodems (vennen, moerassige heide, natte graslanden, …). De soort is vrij massaal aan te treffen in 
grasland 7b en ook rond het vijvertje in de noordrand van 4d.  

- Zompzegge (Carex canescens – KFK 5): een soort van voedselarme moerassige graslanden en zeer natte 
standplaatsen. In Vlaanderen is de verspreiding nagenoeg beperkt tot de Kempen, waar ze vrij 
algemeen is. In ’s Herenbos komt deze zegge in klein aantal voor in de verschillende graslanden in 6h, 
langs een dreef in 3g en langs de dreef ten noorden van perceel 5.  

Zoals blijkt zijn heel wat van de zeldzamere soorten die in het bosreservaat voorkomen gebonden aan natte, 
voedselarme en schrale bodems. De aanwezigheid van vochtige tot natte bodems blijkt ook uit het hoog 
aantal zeggensoorten in het bosreservaat, met in totaal 14 verschillende soorten (zie ook Bijlage 4). 

D) Historische waarnemingen 

Volgens de gegevens van de Floradatabank (IFBL-hokken b5-54-32 en b5-54-34) kwamen er in of in de directe 
omgeving van het ’s Herenbos nog een aantal zeldzame soorten gebonden aan heide of heischrale 
graslanden voor. Zo zijn er waarnemingen van voor de jaren ’70 van onder meer Blauwe knoop, 
Heidekartelblad, Klokjesgentiaan, Liggende vleugeltjesbloem, Dicht havikskruid, … Er is ook nog een 
historische waarneming in de 19de eeuw (periode 1841-1876) van Jeneverbes. Recent (2005) werd de 
achteruitgaande soort Hengel waargenomen.  

E) Autochtone bomen en struiken 

Het bosreservaat werd onder meer in kader van het onderzoek naar autochtone bomen en struiken1 in 2002 
geïnventariseerd (Maes B.). Binnen de grenzen van het bosreservaat zijn er bijzonder weinig waardevolle 
autochtone genenbronnen van bomen of struiken aanwezig. Enkel langs de Lopende beek zijn nog relicten 
van het vroegere hakhoutbeheer aan te treffen en in de, deels verstoorde, open plekken komen enkele meer 
pioniersoorten als Kruip- en Stekelbrem en Geoorde wilg voor die gebonden zijn aan zure zandgronden.  

In het bosreservaat werden volgende interessantere soorten of locaties aangetroffen: 

o Gaspeldoorn (a-categorie): op de oostrand van bestand 2f staat er een populatie Gaspeldoorn die daar op 
een natuurlijke standplaats voorkomt; 

o Gelderse roos (b-categorie): op de zuidrand van het bosreservaat staat in bestand 3j een enkele Gelderse 
roos op de oever van de Lopende beek; 

o Geoorde wilg (a-categorie): in het centrale deel van bestand 6h zijn er enkele vrij zuivere Geoorde wilgen 
aanwezig, het merendeel van de aanwezige wilgen zijn echter hybrides met Grauwe wilg (Salix x 

multinervis). 

o Zwarte els (b/c categorie): langs de Lopende beek komen enkele relicten van hakhout van Zwarte els 
voor. Het is veelal doorgeschoten hakhout (spaartelgen) met stamomtrekken tot 1,6 m. 

                                            
1 a-categorie = zeker autochtoon 
   b-categorie = vermoedelijk autochtoon 
   c-categorie = mogelijks autochtoon 
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Verder komen er binnen het bosreservaat nog (vermoedelijk) autochtone populaties van algemene soorten 
als Ruwe berk, Spork, Wilde lijsterbes, Blauwe bosbes, … voor. 

Overige soorten inheemse soorten als Haagbeuk, Zomereik, Grove den, Gewone es, … zijn aangeplant of 
hebben zich spontaan gevestigd met herkomst uit twijfelachtige autochtone genenbronnen.   

Net ten westen van het bosreservaat staat een kleine populatie Vogelkers langs de Delfte beek. ,  

Voor het behoud van de heidegebonden soorten (Kruip-, Stekelbrem, Wilde gagel, …) zijn specifieke 
maatregelen gewenst (zie verder Hoofdstuk 4).  

F) Niet inheemse soorten 

Boomlaag 
Meer dan 25% van de bosbestanden zijn ingeplant met niet inheemse boomsoorten. Hiervan zijn er een 
aanzienlijk deel invasieve exoten (Am. eik, Douglas) die op termijn zeker en vast zullen moeten worden 
verwijderd.  

In het bosreservaat werden bij de aanleg van de parkelementen eind de jaren ’30 heel wat exoten 
aangeplant. Hiervan zijn er al een deel verdwenen maar zijn er zeker in het centrale deel nog heel wat 
exoten aan te treffen. Het betreft onder meer in bestand 6h Taxus, Witte paardenkastanje, Kaukasische 
spar (Picea orientalis), Atlasceder (Cedrus atlantica), … (zie ook Bijlage 5). Rond de vijver in bestand 7l staan er 
Japanse ceders (Cryptomeria japonica). In de bestanden rond de site van het vroegere kasteel is ook regelmatig 
Westelijke hemlockspar (Tsuga heterophylla) aanwezig. Verspreid over het bosreservaat zijn er enkele locaties 
(oa. bestand 5i) waar Californische cypres (Chamaecyparis lawsoniana) voorkomt en verjongt. Het doolhof in 
bestand 5b is omgeven met een haag van Reuzenlevensboom (Thuja plicata) die ook in de directe omgeving 
verjongt. 

In het centrale deel met de parkelementen kunnen de exoten die niet spontaan verjongen behouden blijven, 
tenzij ze een belemmering vormen voor een beter ecologisch beheer van open ruimtes. Buiten de centrale 
zone worden de parkbomen en invasieve exoten verwijderd (zie verder Hoofdstuk 4). 

Struiklaag 
In de struiklaag, zeker in het westelijk deel van het bosreservaat, was tot voor kort Pontische rododendron 
(Rhododendron ponticum) sterk dominant aanwezig. Door een intensieve bestrijding is deze soort sterk 
teruggedrongen. Op de noordrand van het bosreservaat komt de invasieve soort Gele azalea (Rhododendron 

luteum) voor. Een andere invasieve soort, namelijk Am. vogelkers (en ook wat Am. krentenboompje) komt 
maar beperkt voor en is op de meeste plaatsen bestreden. Van deze invasieve soorten dient de bestrijding 
strikt te worden opgevolgd. In bestand 4d komt langs de Lopende beek een aanzienlijk bestand met de sterk 
woekerende bamboesoort Sasa palmata voor.  

Op de rand van de open plek 3f staan een rij Pluimhortensia’s (Hydrangea paniculata) en aan de 
orchideeënweide in bestand 6h is er een massief met Buxus. Deze beide soorten kunnen blijven staan. 

Kruidlaag 
Het voorkomen van probleemsoorten in het bosreservaat is erg beperkt. In bestand 4h komt een kleine vlek 
met Bonte gele doventel (Lamium galeobdolon subsp. argentatum) en kwam in 2007 in bestand 4d 
Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum). Beide soorten moeten worden bestreden.  
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Vermeldenswaardig is het voorkomen van de zeldzame exoot Franjekelk (Tellima grandiflora) op de zuidrand 
van bestand 6h, waarschijnlijk een relict van de vroegere parkaanleg. 

G) Mossen 

In 1999 en beperkt in 2005 werd door de Werkgroep Mossen en Lichenen een 
inventarisatie van mossen uitgevoerd in het ’s Herenbos (zie artikel en lijst in 

Bijlage 6). Ook tijdens de proefvlakopnames in 2002 (ANB, zie Bijlage 10) en 
tijdens de planteninventarisaties in 2006 en 2007 (Plantenwerkgroep Schijnvallei 

- zie Bijlage 5) zijn er waarnemingen van mossen genoteerd. Vooral in het 
noordelijk deel van het bosreservaat en vooral op de voet van de dreefbomen 
komt veel Kussentjesmos (Leucobryum glaucum) voor.  

Door de bestrijding van rododendron hebben de veenmossen zich kunnen 
uitbreiden. Sphagnum sp. is aanwezig in onder meer de centrale vijver in 
bestand 6h, in de depressie van bestand 1i, in de slootjes in bestand 7j, …   

3.2.3 Mycoflora 
Door Wim Veraghtert werd een rapport (2008) met een voorlopige analyse van de mycoflora in het ’s 
Herenbos opgemaakt. Dit rapport en de soortenlijst zijn weergegeven in Bijlage 7. 

Er werden tijdens inventarisaties tussen 2003 en 2008 in totaal 302 soorten paddenstoelen aangetroffen.  

Belangrijke locaties voor mycoflora in het bosreservaat zijn: 

- Bestand 6h: de orchideeënweide herbergt interessante graslandpaddenstoelen (o.a. Zwartsnee-satijnzwam, 

Zilversteelsatijnzwam, Zwartwordende wasplaat).  

- Bestand 4i: zone met oud loofbos waar interessante symbionten (o.a. Witte ridderzwam) aanwezig zijn. 

- Bestand 1a: dient nog nader onderzocht te worden maar heeft goede potentie. 

- De verschillende grotere dreven in het bosreservaat: zo komt in de dreef aan de NO-hoek van het 
bosreservaat (bestand 1d) de Zwarte truffelknotszwam voor. 
Echter vooral de dreef met Am. eiken tussen de bestanden 1b-
1e en 1c-1g is goed onderzocht en bleek bijzonder waardevol. 
Zo werden in deze dreef de zeldzame soorten Goudgele 
vezelkop, Echte tolzwam, Eikenboleet en Echte hanenkam 
aangetroffen. Een wel erg bijzondere vondst (10 sept. 2005) in 
het noordelijk deel van deze dreef was de Kruidige russula 
(Russula rubrocarminea) een symbiont bij eik die tot nu toe nog 
niet in België en Nederland werd aangetroffen!   

 

 

 

foto: Kruidige russula in ’s Herenbos, de enigste 
gekende groeiplaats in België (W. Veraghtert) 

foto: Kussentjesmos 
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3.2.4 Vegetatie 
Op Kaart 3.10 zijn de vegetaties in het bosreservaat ’s Herenbos weergegeven. 

84 ha van het bosreservaat bestaat uit bos en opslag (exclusief de dreven) en 11 ha bestaat uit open plekken 
(graslanden, ruigtes).  

A) Beboste zones 

Een groot deel van het huidig bos is reeds langere tijd (meer dan 250 jaar) bebost. Door een intensieve 
bosbouw, en waarschijnlijk ook tijdelijke ontbossingen vanaf het midden van de 19de eeuw, heeft er zich op 
de droge zandgronden maar beperkt een waardevol bostype kunnen ontwikkelen. Op de rijkere en nattere 
gronden in de beekvallei van de Lopende beek is er over delen een waardevolle bosvegetatie behouden 
gebleven. Op de randen van de beekvallei zijn er nog interessante bosstructuren aanwezig maar betreft het 
vooral overgangen tussen verschillende bostypes.  

Een groot deel van het bosreservaat (55% van de bosbestanden) bestaat uit een slecht tot matig ontwikkeld 
Oligotroof Zomereiken-berkenbos (Betulo-Quercetum roboris). Dit bostype komt voor op voedselarme 
kwartaire dekzandgronden en is potentieel waardevol als het om oud bos gaat (permanent bebost sinds de 

Ferraris) is. In de boomlaag domineren normaliter Zomereik en berk en in de onderetage komen berk, Wilde 
lijsterbes, Spork, Ratelpopulier en Zwarte els voor. De kruidlaag is arm en weinig ontwikkeld met 
kensoorten Blauwe bosbes, Bochtige smele, Pijpenstrootje en bramen, verder ook Valse salie, Gladde witbol, 
…  

Het grootste deel van de bestanden van dit bostype zijn in het bosreservaat ingeplant met naaldhout of 
exoten en zijn de struik- en kruidlaag weinig ontwikkeld of bijzonder soortenarm. Beter ontwikkelde 
bestanden met een groot aandeel oudere Zomereiken bevinden zich vooral op de randen van de beekvallei 
van de Lopende beek.  

In de omgeving van de beekvallei van de Lopende beek komen een aantal bestanden voor met duidelijke 
kenmerken van het Rijker Zomereiken-Berkenbos (Violo-Quercetum roboris). De boomlaag bestaat 
normaliter uit Zomereik en Beuk, in de struiklaag is veel Hazelaar aanwezig en de kruidlaag bestaat vooral 
uit Wilde kamperfoelie, Gladde witbol, Valse salie, … en Adelaarsvaren (vaak aspectbepalend). In de rijkere 
variant van dit bostype zijn Dalkruid en Lelietje-van-dalen kensoorten. Vooral Dalkruid is in een aantal 
bestanden (1e, 3l, 4f) aanwezig, in de bestanden 1e en 4f zijn Zomereik en Beuk beduidend of dominant 
aanwezig maar ontbreekt Hazelaar. De massale aanwezigheid van Witte klaverzuring in enkele noordelijke 
bestanden wijst op de aanwezigheid van een overgangsvorm van dit bostype (zie verder bespreking Vogelkers-

Essenbos). Indien er een meer natuurlijke boomsoortensamenstelling in de bestanden op de randen van de 
beekvallei (zie ook situering lemige zandgronden op bodemkaart) aanwezig zou zijn, zou er een groter aandeel 
van een goed ontwikkelde vorm van dit bostype aanwezig zijn geweest.   

In de onmiddellijke omgeving van de Lopende beek komt ongeveer 6 ha matig ontwikkeld 
Beekbegeleidend Vogelkers-Essenbos (Pruno-Fraxinetum) voor. De boom- en struiklaag is meestal weinig 
gevarieerd of ontbreekt grotendeels (zoals in bestand 4d). Bestanden 1a en 3j hebben een beter ontwikkelde 
boom- en struiklaag met o.a. Es en Zwarte els. Er is echter in de meeste bestanden wel een rijke 
voorjaarsflora aanwezig met o.a. veel Speenkruid, Verspreidbladige goudveil en Gele dovenetel, en ook 
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Bosanemoon, Slanke sleutelbloem, Gele lis, … voor. Delen van vooral de noordelijke bestanden staan onder 
invloed van ijzerrijke kwel, hier komt dan ook o.a. Bosbies voor.  

De aanwezigheid van elzenbroekbos op minder voedselrijke standplaatsen of het Mesotroof 
Elzenbroekbos (Carici elongatae-Alnetum) is erg beperkt en fragmentarisch. Enkel in bestand 1a en bestand 
4c komen er langs de afwateringsgrachten kenmerken van dit waardevol bostype voor.  

Iets ruimer verspreid is de aanwezigheid van het Ruigte Elzenbos (Macrophorbio-Alnetum). Afgezien van 
enkele kleine fragmenten langs de Lopende beek komt in bestand 4e een matig ontwikkelde vorm voor (of is 

het hier een slecht ontwikkelde vorm van het Vogelkers-Essenbos?). De boomlaag bestaat uit afstervende Grove 
dennen en in de nevenetage veel Es. De struiklaag is vrij goed ontwikkeld met Spork, Hazelaar, Wilde 
lijsterbes, … De kruidlaag wordt gedomineerd door een zegge-hybride (Moeraszegge x ? – controle F. 

Verloove).  

B) Open zones 

Verspreid over het bosreservaat zijn er 11 ha open plekken aanwezig.  

Een aantal hiervan bestaan uit waardevolle heidevegetaties en schrale graslanden. In deze interessante open 
plekken werden in 2007 vijf Tansley-opnames uitgevoerd (zie Bijlage 4).  

Volgende vegetaties (gebaseerd op Schaminée et al., 1996)  in de open ruimte zijn te onderscheiden: 

o Jonge natte heide (pioniersvegetatie van natte plagplek) 

Overeenkomstig vegetatietype: Associatie van Moeraswolfsklauw en snavelbies (Lycopodio-
Rhynchosporetum) – Habitattype 4010 

Waar in het bosreservaat: 
Lokaal in een klein (20 m²) geplagd perceeltje in noordelijk deel bestand 7b, ook beperkt aanwezig 
tussen de Struikhei rond de centrale vijver in bestand 6h..   

Aanwezige diagnostische  soorten: 
In de kleine plagplek in bestand 7b komen Moeraswolfsklauw en Gewone dophei voor. Andere 
kensoorten voor dit vegetatietype zoals Ronde zonnedauw, Kleine zonnedauw en de snavelbiezen (Witte 
en Bruine) komen niet voor, veenmossen zijn wel in de omgeving aanwezig. Uit nieuwe plagplekken zal 
moeten blijken of er ook nog andere kensoorten in de zaadbank aanwezig zijn. 

Selectie van doelsoorten: 
Als doelsoorten van dit type in het 
bosreservaat worden weerhouden: Gewone 
dophei en Moeraswolfsklauw. Ook enkele 
invertebraten als de dagvlinder Groentje en 
de loopkever Acupalpus brunnipes. 

Voorstel beheerrichtlijnen: 
Om deze jonge natte heidevegetatie ruimtelijk 
meer kansen te geven, zal regelmatig geplagd 
moeten worden om de successie opnieuw te 
laten starten op een voldoende totale 
oppervlakte. De uitgangstoestand van deze 
pioniersvegetatie kan best gerealiseerd 
worden in het noordelijk deel van bestand 7b 
en in het te kappen bestand 7a (zie Kaart 4.2a). 

kleine plek met vochtige heide in 7b 
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Eventueel kan ook bestand 6g -ondiep - geplagd worden.  

o Nat heischraal grasland 
Overeenkomstige vegetatietypes: Associatie van Klokjesgentiaan en Borstelgras (Gentiano pneumonanthes-
Nardetum) (subassociatie gentianetosum) – Habitattype 6410 

Waar in het bosreservaat: 
Is in bestand 7b over ongeveer 1 ha duidelijk aanwezig en in bestand 6h over 0,6 ha minder tot 
uitgesproken aanwezig. Het grasland in 7b is enkel in de zomer droogvallend en is onderhevig aan 
kwel, het zuidelijk deel van bestand 6h is ook vochtig, terwijl het perceel aan de centrale vijver van 
6h droger is.   

Aanwezige soorten:  
Ondanks dat tot een 10-tal jaar geleden een groot deel 
van deze graslanden nog in gebruik waren als wildak-
ker, komen er toch al heel wat soorten voor die typisch 
zijn voor dit vegetatietype: Borstelgras, Tandjesgras, 
Tormentil, Moerasstruisgras en Gevlekte orchis (heeft 
hier zijn optimum). Veelbloemige veldbies en Veldrus 
komen eveneens voor maar zijn minder diagnostisch.  

Andere diagnostische soorten die momenteel niet meer 
voorkomen, maar nog in het uurhok zijn waargenomen: 
Klokjesgentiaan, Heidekartelblad, Liggende vleugeltjes-
bloem.  

Het grasland (‘orchideeënweide’) aan de centrale vijver in bestand 6h is het best ontwikkeld, in het 
grasland in 7b zijn verschillende kensoorten aanwezig maar is er sterke dominantie van Pitrus. In 
het zuidelijk grasland in 6h er maar weinig kensoorten aanwezig zijn en Gestreepte witbol de 
dominante soort is, is dan ook nog te beschouwen als een rompgemeenschap binnen de klasse van 
heischrale graslanden (Nardetea).  

Selectie van doelsoorten: 
Als doelsoorten kunnen voor het bosreservaat doorgaan: Gevlekte orchis, Bosorchis, Moerasviooltje. 
Fauna: spinnen als o.a. Moswolfspin, maar ook Hazelworm. 

Voorstel beheerrichtlijnen: 
Jaarlijks maaibeheer is vereist. Best gebeurt dit begin augustus waarna eventueel nabegrazing met 
runderen (bv. Galloway-runderen) in de maanden september en oktober. Gezien echter de massale 
aanwezigheid van Pitrus in bestand 7b is begrazing niet aangewezen. In het zuidelijk deel van 
bestand 6h kan kleinschalig geplagd worden.   

o Droog heischraal grasland 
Overeenkomstig vegetatietype: Associatie van Liggend walstro en Schapengras (Galio Hercynici-
Festuccetum) 

Waar in het bosreservaat: 
Komt in minder duidelijke vorm voor in het grasland 2d. Ook zitten er lokaal enkele vochtigere 
plekken in die meer verwantschap tonen met de natte heischrale graslanden.  

In het recent sterk verstoord bestand 3b komen duidelijke kenmerken van dit vegetatietype voor en 
zal het op termijn naar een meer stabiele vegetatie evolueren. Ook heidegebonden soorten als Struik-
hei en Brem komen er voor en zijn er ook soorten van het droog schraalgrasland (Vogelpootjesassocia-
tie - Ornithopodo-Corynephoretum) aanwezig. 

zicht op nat heischraal grasland 7b 
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Aanwezige soorten: 
De voormalige wildakker in 2d wordt sinds ongeveer 10 jaar extensief begraasd. Er treedt gedeeltelijke 
vervilting op en het aantal kensoorten is beperkt. Het aandeel grassen is hoog met kensoorten Gestreepte 
witbol, Pijpenstrootje en Rood zwenkgras. Interessantere soorten zijn: Liggend hertshooi, Ruw walstro,  
Tormentil, Echt duizendguldenkruid. In het verleden werd hier ook Gevlekte orchis waargenomen.  

In het bestand 3b komen nog heel wat pioniersoorten op zure zandgrond voor maar zijn er al 
verschillende kensoorten aanwezig, onder meer: Fijn schapengras, Pilzegge, … 

Selectie van doelsoorten: 
Heischrale soorten als Muizenoor en Tandjesgras. In bestand 3b is dit Struikhei en Grondster. Ook 
voor verschillende diersoorten als o.a. Boompieper, de sprinkhaan Snortikker, de spinnen Zonne-
kampoot, Harige muisspin, Gewone kameleonspin en de loopkevers Amara kulti en Harpalus griseus 
zijn dergelijke graslanden belangrijk. 

Voorstel beheerrichtlijnen: 
Gedurende enkele jaren een maairegime met nabegrazing in bestand 2d instellen. In bestand 3b is een 
kleinschalig plaggen wenselijk, hierbij zal er een geleidelijke verschuiving zijn naar onderstaand 
vegetatietype.  

o Droge heide met Struikhei 
Overeenkomstig vegetatietype: Verbond van Struikhei en Kruipbrem (Calluno-Genistion pilosae), 
Associatie van Struikhei en Stekelbrem (Genisto anglicae-Callunetum) – Habitattype 4030. 

Waar in het bosreservaat: 
Komt verspreid en pleksgewijs voor in vooral de noordelijke en oostelijke Grove denbestanden in 
het bosreservaat. In iets meer aaneengesloten oppervlakte zijn heidevegetaties aanwezig rond de 
twee centrale vijvers in bestand 6h en ook beperkt in het noordelijk deel van 7b (samen max. 0,5 ha). 

Aanwezige soorten: 
De kensoort Struikhei is algemeen aanwezig, terwijl in bestand 6h aan de centrale vijver Stekelbrem 
en Brem voorkomt, ook de kensoort Klein warkruid werd hier vastgesteld.  

Selectie van doelsoorten: 
Struikhei, Stekel- en Kruipbrem, Klein warkruid. Verschillende diersoorten als onder meer Levend-
barende hagedis, de spinnen Zonnekampoot, Hoogveen-groefkopje, Bruin kaardertje, Steppekam-
poot, Heidesteatoda en de loopkevers Amara equestris en Harpalus attenuatus,  

Voorstel beheerrichtlijnen: 
Het heidebeheer moet hier in overeenstemming zijn met de cyclus van Struikhei, dit betekent dat de 
maaifrequentie varieert van eens in de 4 jaar tot eens in de 25 jaar. Het maaien van 5 tot10 jarige heide 
bevordert duurzame verjonging van Struikhei.  

Ook het is aangewezen om kleinschalig te plaggen. 

Het begraasd grasland 5g wordt momenteel gedomineerd door Gestreepte witbol, en ook Reukgras, 
Grote vossenstaart, … zodat het in te delen is bij de matig voedselrijke graslanden (Molinio-
Arrhenatheretea). Het is te verwachten dat bij een meer natuurgericht beheer van dit grasland er een 
verschuiving van de vegetatie naar de droge heischrale graslanden zal plaatsgrijpen. 
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3.2.5 Biotoopkartering 
Tussen oktober 2007 en maart 2008 werd in het volledige bosreservaat alle 
dikke bomen (meer dan 2,5 m omtrek) en dood hout (meer dan 30 cm 
diameter) opgemeten. Bij de dode bomen werd naast de diameter ook het 
afbraakstadium (schaal van 1 tot 5) en de lengte/hoogte van het dood hout 
genoteerd (zie digitaal bestand).  

In totaal werden in het bosreservaat 39 levende dikke bomen en 390 dode 
bomen opgemeten. Zie resultaten op Kaart 3.12. 

Dikke bomen 
Dikke levende bomen komen er maar weinig voor in het bosreservaat. Met 
uitzondering van een zware Weymouthden op de rand van bestand 6d 
zijn het allen loofbomen. De helft van de dikke bomen zijn Beuken, 
waarvan de dikste boom van het bosreservaat in bestand 3g staat met een 
diameter van 146 cm (458 cm omtrek). De meeste dikke Beuken maken onderdeel uit van dreven. Voor de 
Zomereiken is dit meestal ook het geval, maar staan er toch enkele zware solitairen in de bestanden.  

Soort DBH 80 – 95 cm  DBH > 95 cm 

Am. eik 1 1 
Beuk 16 4 
Es 1 - 
Populier 1 - 
Tamme kastanje 1 - 
Weymouthden - 1 
Zomereik 11 2 
Totaal op 82 ha bos 31 8 

Dichtheid (/ha) 0,37 0,10 

Tabel 5 :aantal, densiteit en soort van levende dikke bomen in bosreservaat ‘s Herenbos 

Dood hout 
Er werd in het bosreservaat het meest liggend zwaar dood hout 
aangetroffen. Zowel bij het liggend als het staand dood hout is Grove den 
de meest voorkomende soort en in enkele bestanden zoals 6e en 7i zijn er 
vrij veel dode Grove dennen aanwezig. Ook in het westelijk deel van 
bestand 7d zijn de meeste Grove dennen in en rond de vochtige depressie 
afgestorven, maar werden daar de meeste dode bomen niet meegerekend 
omdat de stamdiameter lager ligt dan 30 cm. Staande dode Zomereiken 
maken ongeveer 20% uit van het volledig staand dood hout. Dode 
Zomereiken zijn vooral aanwezig in het centrale deel van het bosreservaat 
namelijk de bestanden 4f en 4g en in bestand 6d.  

Dood hout van populier is nagenoeg beperkt tot de twee bestanden 1a en 
3j. Ook dood hout van Beuk komt beperkt voor (8% van totaal), een deel 

foto: de dikste boom van ’s Herenbos, 
een Beuk met een omtrek van 4,6 m 

foto: holle boom in 3l in gebruik als 
roestplaats voor Bosuilen 
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hiervan bestaat uit dode dreefbomen. Andere boomsoorten komen maar in klein aantal (minder dan 5%) 
voor. 

Soort liggend dood hout staand dood hout hangend dood hout 

Am. eik 11 4 1 
Am. vogelkers - 1 - 
Beuk 13 15 2 
Cors. den 8 2 2 
Douglas 2 3 1 
Fijnspar 7 4 - 
Grove den 105 58 21 
Lork 3 7 1 
Populier 17 13 2 
Robinia - 1 - 
Ruwe berk 6 6 - 
Sitkaspar 1 - 1 
Tamme kastanje 2 1 - 
Weymouthden 2 2 1 
Zomereik 28 32 3 
Zwarte els 1 - - 
Totaal op 82 ha 206 149 35 

Dichtheid (/ha) 2,51 1,82 0,43 

Tabel 6: aantal en soort van zwaar dood hout (d>30 cm)in bosreservaat ‘s Herenbos 
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3.2.6 Fauna 

A) Avifauna 

Broedvogels 

Er werd in kader van dit beheerplan geen grondige broedvogelinventarisatie uitgevoerd. Onderstaande 
bespreking is gebaseerd op literatuurgegevens (inventarisaties door De Cnodder P. sinds 1999) en eigen 
waarnemingen (2007-2008). 

o Roofvogels: Buizerd komt jaarlijks met 1 à 2 koppels tot broeden in het bosreservaat. De Wespendief is 
een minder regelmatige broedvogel en komt nagenoeg jaarlijks met 1 koppel tot broeden in of in de 
omgeving van het bosreservaat.  

In de omgeving van bestand 5d komt jaarlijks een koppel Havik tot broeden, Mogelijks komt er een 
tweede koppel tot broeden op de noordrand van het bosreservaat. In de bestanden 6b en 6d zijn er in  2 
dennen een (oude) horst van Havik aanwezig. 

Ook Sperwer komt met minstens 1 koppel tot broeden in het bosreservaat, vermoedelijk is dit in de 
directe omgeving van het Fijnsparrenbestand in bestand 3g. Op de zuidrand van het bosreservaat 
(bestand 3h) hangt een nestkast voor Torenvalk dat zeker in 2007 bezet was.  

Bosuil komt jaarlijks met ongeveer 3 koppels tot broeden in het bosreservaat. In de bestanden 3j en 3l 
werd tijdens het opmeten van dode bomen respectievelijk 1 en 2 Bosuilen in, relatief kleine, dode bomen 
aangetroffen.   

In de schuur hangt een nestkast voor Kerkuil, tot op heden werd deze nestkast echter niet gebruikt. 

o IJsvogel: regelmatig werden IJsvogels waargenomen in de omgeving van de vijvers in bestand 6h en 
langs de Lopende beek. Waarschijnlijk was er in 2007 een broedgeval langs de Lopende beek op de 
zuidrand van het bosreservaat.  

o Grote gele kwikstaart: wordt regelmatig in de omgeving van de Lopende beek waargenomen, maar 
komt waarschijnlijk niet in het bosreservaat zelf tot broeden.  

o Spechten: de Kleine bonte specht is een regelmatige broedvogel (omgeving bestand 6h), terwijl Grote 
bonte specht (± 5 broedkoppels) en Groene specht (minstens 3 broedkoppels) vrij algemeen zijn. De Zwarte 
specht komt jaarlijks met 1 à 2 koppels (omgeving bestand 7d en 6d) tot broeden. Ook de Middelste bonte 
specht werd recent al waargenomen in het bosreservaat. In 2008 was er net ten zuiden van het bosreser-
vaat in het Konijnenbos een broedgeval (waarneming M. Thibaut), het is dan ook te verwachten dat deze 
soort zich ook definitief in het ’s Herenbos gaat vestigen.  

o Boomklever: hoewel het bosreservaat over grote delen geen ideaal biotoop is voor deze echte bosvogel 
(beperk aandeel oude bomen) is de soort opvallend algemeen aanwezig. De dichtheid kan geschat worden 
op ongeveer 10 broedparen/100 ha (7 koppels in 1999) .  

o Boompieper (Rode lijst: Bedreigd): in 1999 werden nog 5 broedkoppels langs de Salphense Baan 
(oostrand bosreservaat) en aan de grote schuur vastgesteld. In 2007 was er een mogelijks broedgeval 
aan bestand 2d. 

o Bonte vliegenvanger: midden de jaren ’90 kwamen er tot 12 koppels broeden in nestkasten die in het 
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bos waren opgehangen. In 1999 werden er 5 broedkoppels geïnventariseerd en in 2002 (W. Van Hove) 
maar twee broedkoppels, dat is waarschijnlijk ook nog de huidige populatiegrootte in het bosreservaat.  

o Matkop: deze rode lijstsoort (cat.: kwetsbaar) kwam in 1999 nog met 8 koppels tot broeden in het 
bosreservaat. Hoewel er geen exacte cijfers zijn, is het huidig broedbestand gezien het beperkt aantal 
waarnemingen die tijdens de terreinbezoeken werden gedaan, waarschijnlijk een stuk lager.  

De omvang van het bos, de ligging in een bosrijke omgeving en de aanwezigheid van oude bomen zorgt 
ervoor dat, ondanks het aantal minder algemene broedvogels beperkt is, er toch een aanzienlijk aantal 
broedvogels in het bosreservaat voorkomen (in 1999 werden 45 soorten broedvogels aangetroffen) en dat er een 
vrij volledige soortenlijst is met bosgebonden broedvogels (roofvogels, spechten, mezen, …) .   

Per ‘ecologische’ groep komen zeker volgende broedvogels in het bosreservaat voor: 

o Soorten van waterpartijen: Wilde eend, Waterhoen, IJsvogel 

o Soorten van naaldhout: Goudhaan, Zwarte mees, Kuifmees 

o Soorten van loofhout met binding aan oude bomen: Kleine bonte specht, Grote bonte specht, Zwarte 
specht, Boomklever, Matkop. 

o Soorten van loofhout zonder specifieke binding aan oud bos: Buizerd, Havik, Sperwer, Groene specht, 
Gaai, Merel, Grote lijster, Zanglijster, Spreeuw, Houtduif, Holenduif, Koolmees, Pimpelmees, Boom-
kruiper, Zwartkop, Tjiftjaf, Heggenmus, Roodborst, Vink, Zwarte kraai, Kauw 

o Soorten van struwelen (en ruigtes): Winterkoning, Fitis, Heggenmus, Staartmees.  

Door het spontaan laten ontwikkelen van een groot deel van het bosreservaat waardoor er o.a. meer dood 
hout zal aanwezig zijn en door de vrij intense omvormingen die zullen plaatsgrijpen, is te verwachten dat 
de holenbroeders, (spechten, Boomklever, …) zullen toenemen en ook soorten van struwelen (tijdelijk) meer 
geschikte biotopen zullen krijgen.  

Verdwenen broedvogels 

De Boomvalk was toch eind de jaren ’90 een vaste broedvogel, waarschijnlijk verdwenen door de 
aanwezigheid van Havik. Van de Fluiter werd in 1999 nog twee broedterritoria vastgesteld. Deze soort is 
reeds sedert enkele jaren verdwenen. Ook Zomertortel werd tijdens de terreinbezoeken in 2007 en 2008 niet 
meer vastgesteld. De status van Gekraagde roodstaart en Grauwe vliegenvanger is onzeker, in 1999 werd 
respectievelijk 3 broedkoppels en 4 broedterritoria vastgesteld.  

Niet broedvogels 

Het bosreservaat heeft een beperkt belang voor doortrekkende en overwinterende vogels. Tijdens de 
wintermaanden werden verspreid regelmatig Houtsnippen waargenomen en werden in de 
naaldhoutbestanden foeragerende groepen Kruisbekken, Zwarte mezen, ... gezien. 

B) Zoogdieren 

Er werd in kader van dit beheerplan geen gerichte inventarisatie naar zoogdieren uitgevoerd. Een 
zomeronderzoek naar het voorkomen van vleermuizen kan, ondanks de beperkte ouderdom van de meeste 
bestanden en het groot aandeel naaldhoutbestanden, interessant zijn.  

o Rode eekhoorn: komt in klein aantal voor in de naaldhoutbestanden;  
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o Ree: bij nagenoeg elk terreinbezoek werden Reeën waargenomen. Er komt een populatie van 10 à 15 
dieren in en rond het bosreservaat voor.   

o Bunzing: in 2006 werd door de Plantenwerkgroep Schijnvallei een levend en een dood ex. waargeno-
men.  

o Haas: werd regelmatig in de bestanden aan de zuidrand van het bosreservaat waargenomen.  

o Konijn: komt in klein aantal voor. 

In het Zoerselbos, dus in de omgeving van het bosreservaat, werd in 2000 een Boommarter waargenomen. 
Het is niet duidelijk of hier sprake is van een populatie maar in de toekomst kan het bosreservaat zeker een 
functie vervullen in de aanwezigheid van Boommarter in de Kempen.  

C) Herpetofauna 

In het voorjaar (april) van 2007 werd een intensieve inventarisatie van amfibieën in het bosreservaat 
uitgevoerd. Dit gebeurde met behulp van amfibiefuiken en schepnet. In totaal werden 10 waterpartijen in 
het bosreservaat onderzocht (zie situering waterpartijen Kaart 3.11).  

waterpartij  
+ (bestand) 

beschrijving soorten 

1  (6h) natte depressie met veel opslag van wilgen 5 Alpenwater - (3 m, 2 vr) en 1 vr Vinpootsalam. 

2  (6h) ondiepe (± 1 m) rechthoekige vijver 10 Alpenwater- (7 m, 3 vr) en 31 Vinpootsalam. (6 m, 25 vr) 

3  (6h) ondiepe (± 1,5 m) rechthoekige vijver  2 m Alpenwater- en 5 Vinpootsalam. (1 m, 4 vr) 

4  (6g) kleine ondiepe poel 30 Alpenwater- (7 m, 23 vr) en 2 Vinpootsalam. (1 m, 1 vr) 

5  (6h) ondiepe rechthoekige vijver 
1 m Alpenwater-  en 6 Vinpootsalam. (1 m, 5 vr) en 17 
Tiendoornige stekelbaars 

6  (7l) ronde vijver met eilandje 
26 Alpenwater- (12 m, 14 vr) en 22 Vinpootsalam. (5 m, 17 

vr) 

7  (4d) ondiepe bospoel niets 

8  (4d) vrij kleine rechthoekige vijver 4 Alpenwater- (2 m, 2 vr) en 12 Vinpootsalam. (11 m, 1 vr) 

9  (1i) ondiepe dichtgroeiende depressie (ven?) 6 Alpenwater- (3 m, 3 vr) en 5 m Vinpootsalam.  

10  (2c) lang kunstmatig kanaaltje niets 

Tabel 7: aangetroffen amfibieën in de waterpartijen van ’s Herenbos (ESHER, 2007) 

Volgende soorten amfibieën komen voor in het bosreservaat: 

o Alpenwatersalamander: een algemene salamandersoort die in alle vijvers en poelen waar er leven in 
zat, werd aangetroffen.  

o Vinpootsalamander: werd evenveel (locaties en aantal) aangetroffen als de Alpenwatersalamander.  

o Bruine kikker: in kleine tijdelijke bospoelen en in de vijvers werden legsels aangetroffen. Onregelmatig 
en in klein aantal werden er adulte Bruine kikkers in de bestanden aangetroffen.  

o Groene kikker: in de 3 grotere vijvers in bestand 6h komen Groene kikkers voor, vermoedelijk zijn een 
groot deel van deze populatie Poelkikkers, die een voorkeur hebben voor meer zure waters.  

o Gewone pad: komt voor in de verschillende waterpartijen, onder meer in het poeltje in bestand 6g en 7l. 

Alpenwater- en Vinpootsalamander komen algemeen voor in de vijvers en poelen in het bosreservaat. Het 
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ontbreken van de Kleine watersalamander is normaal gezien deze soort meer zure waters mijdt. Het 
voorkomen van vis in enkele vijvers is veelal beperkt tot stekelbaars en is de negatieve impact op de 
salamanders gering. Gezien in waterpartij 7 maar onregelmatig water aanwezig is, kan er zich moeilijk een 
populatie amfibieën vestigen, waterpartij 10 is kunstmatig met steile oevers en wordt sterk beschaduwd 
zodat het weinig aantrekkelijk is voor amfibieën.  

Levendbarende hagedis komt vrij algemeen voor in de open plekken in het bosreservaat. Zeker in de open 
plekken rond de vijvers in bestand 6h komt deze soort algemeen voor.  

Interessant is de gezonde populatie Hazelworm die in het bosreservaat aanwezig is. Zo wordt bij 
beheerwerken in bestand 6h regelmatig Hazelwormen waargenomen.  

D) Invertebraten 

In 2007 werd een inventarisatie uitgevoerd van de groepen libellen, dagvlinders, sprinkhanen, loopkevers 
en spinnen in het bosreservaat. Zeker de loopkevers en spinnen werden door Maarten Jacobs grondig 
geïnventariseerd met behulp van bodemvallen en handvangsten (zie verder 3.2.6).  

Dagvlinders 

Vooral in de graslanden en aan de bosranden van het bosreservaat werden dagvlinders waargenomen. In 
totaal werden in 2007 en 2008 18 soorten in het bosreservaat waargenomen. Hierbij dient vermeld te worden 
dat 2008 een bijzonder slecht jaar voor dagvlinders was. Ook werden er enkele losse waarnemingen van de 
Plantenwerkgroep Schijnvallei toegevoegd. 

Er komen twee Rode lijstsoorten voor in het bosreservaat (zie verspreiding Kaart 3.11): 

o Bont dikkopje (Rode lijst: Kwetsbaar): de verspreiding van deze rode lijstsoort is in Vlaanderen beperkt 
tot de Kempen. In het bosreservaat ’s Herenbos komt een kleine populatie voor. Langs bosranden zoals 
in bestand 3f en zuidrand 6h, maar ook in kleine open plekken (bestand 7k) werd deze soort, vooral eind 
mei, waargenomen.  

o Groentje (Rode lijst: Kwetsbaar): het voorkomen van deze soort in Vlaanderen is ook nagenoeg beperkt 
tot de Kempen. In het bosreservaat werd ze enkel waargenomen in het noordelijk deel van bestand 7b, 
waar een geschikt biotoop, namelijk een halfopen structuurrijke heidezone met veel Spork, beperkt 
aanwezig is. 

Door het dichtgroeien van een aantal bestanden (o.a. 1h, 3d, 5l) worden de geschikte biotopen voor deze twee 
soorten binnen het bosreservaat kleiner. Daarom zullen de bosranden en open ruimtes in het bosreservaat 
verder gericht worden beheerd zodat voldoende geschikte foerageergebieden voor de rode lijstsoorten 
worden behouden (zie verder Hoofdstuk 4). 

Volgende algemenere soorten werden in het bosreservaat waargenomen (2006-2008): 

o Atalanta: slechts enkele ex. onder meer in bestand 6h; 

o Boomblauwtje: enkele waarnemingen verspreid over het bosreservaat (o.a. bestand 5g, 3j); 

o Bont zandoogje: algemeen langs de bosranden; 

o Bruin zandoogje: vooral in graslanden in bestand 6h en 7b; 

o Citroenvlinder: verschillende ex. in de bosranden en ook in de open naaldhoutbestanden (bvb. bestand 

6e); 
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o Dagpauwoog: vrij algemeen in de graslanden; 

o Eikenpage: er werden geen levende ex. waargenomen (vliegen hoog in de bomen), maar werd wel een 
bovenvleugel van een opgegeten ex. gevonden.  

o Gehakkelde aurelia: werd in 2006 in het noordelijk deel van het bosreservaat waargenomen 
(Plantenwerkgroep Schijnvallei); 

o Groot dikkopje: werd in 2006 in het noordelijk deel van het bosreservaat waargenomen 
(Plantenwerkgroep Schijnvallei); 

o Groot koolwitje: vrij algemeen, onder meer in bestand 6h; 

o Hooibeestje: in klein aantal in het centraal deel van bestand 6h en in grasland 2d; 

o Icarusblauwtje: in klein aantal in bestand 2d en 6h; 

o Kleine vuurvlinder: een soort gebonden aan schrale graslanden en werd waargenomen in de 
graslanden 2d, 6h en 7b; 

o Klein geaderd witje: vrij algemeen in de open ruimtes (o.a. bestand 6h en 7b); 

o Klein koolwitje: vrij algemeen in de open ruimtes (o.a. bestand 6h); 

o Landkaartje: enkele ex. in grasland 7b; 

o Oranjetipje: verschillende ex. aan grasland in bestand 5g. 

o Oranje zandoogje: vooral in grasland in bestand 7b. 

In bestand 2d werd ook de Bruine daguil waargenomen, wat een minder algemene dagactieve nachtvlinder 
is met een voorkeur voor schrale vegetaties.  

Libellen 

Rond de vijvers in het centrale deel van het bosreservaat werd een beperkt aantal soorten libellen 
waargenomen.  

Bijzonder interessant is de waarneming van Bosbeekjuffer langs de Lopende beek. Deze rode lijstsoort is in 
Vlaanderen erg zeldzaam (ongeveer een 30-tal populaties) en was tot nu toe nog niet gekend voor het 
bosreservaat. Wel wordt de laatste jaren meer en meer waargenomen in de streek en is het mogelijk dat er 
zich in het bosreservaat een populatie Bosbeekjuffer kan vestigen.  

o Azuurwaterjuffer: algemeen aan de vijvers in 6h en ook 7l; 

o Bosbeekjuffer (Rode lijst: Bedreigd): waarneming langs de Lopende beek in bestand 4c (zie ook Kaart 3.11).  

o Blauwe glazenmaker: regelmatig waargenomen, ook ver van de waterpartijen, onder meer langs 
bospaden; 

o Bloedrode heidelibel: een algemene soort waarvan verschillende ex. rond de vijvers en in bestand 7b 
werden waargenomen; 

o Bruine glazenmaker: 1 ex. rond de centrale vijver in bestand 6h; 

o Bruine winterjuffer: deze vrij zeldzame soort werd waargenomen aan de centrale vijver in bestand 6h; 

o Gewone oeverlibel: meerdere ex. werden in het centrale deel van bestand 6h en ook in bestand 7b 
waargenomen; 

o Grote keizerlibel: werd regelmatig verspreid over het bosreservaat waargenomen; 

o Grote roodoogjuffer: verschillende ex. aan de centrale vijver in bestand 6h; 
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o Houtpantserjuffer: enkele ex. in bestand 6h; 

o Lantaarntje: enkele ex. aan de centrale vijvers in 6h; 

o Smaragdlibel: komt vooral in de Kempen voor en de vijvers in bestand 6h zijn met hun goed 
ontwikkelde plantenvegetaties geschikte voortplantings- en foerageerbiotopen; 

o Tengere pantserjuffer (Rode lijst: zeldzaam): 1 ex. aan heideperceel centrale vijver; 

o Viervlek: komt in Vlaanderen vooral in de Kempen voor en werd in het bosreservaat regelmatig 
waargenomen rond de centrale vijvertjes, op het perceel 7b en ook in de vochtige depressie in 1i. 

o Vuurjuffer: algemeen langs de centrale vijvers in 6h; 

o Watersnuffel: waarneming in 2006 in centrale deel (Plantenwerkgroep Schijnvallei); 

o Weidebeekjuffer: werd in 2006 waargenomen langs de Lopende beek (Plantenwerkgroep Schijnvallei), is 
normaliter een soort van beken in meer open landschap.  

Er is door de Plantenwerkgroep Schijnvallei in 2006 de melding van de waarneming van een Bronlibel in het 
noordelijk deel van het bosreservaat. Deze waarneming lijkt echter gezien onder meer de matige kwaliteit 
van de Lopende beek en het ontbreken van recente waarnemingen in de ruime omgeving van het 
bosreservaat erg twijfelachtig.  

Sprinkhanen 

Het voorkomen van sprinkhanen in het bosreservaat is nagenoeg beperkt tot de graslanden. In de zomer 
(augustus-september) van 2007 werden volgende soorten aangetroffen:  

o Bruine sprinkhaan: vooral aangetroffen in bestand 7b; 

o Gewoon doorntje: een minder algemene soort van plekken met schaarse vegetatie. Werd in een 
bodemval aangetroffen in bestand 6h; 

o Gewoon spitskopje: werd vrij algemeen aangetroffen in grasland 7b; 

o Grote groene sabelsprinkhaan: vrij algemeen in graslanden in 2d, 6h en 7b; 

o Krasser: verschillende ex. in grasland 6h; 

o Ratelaar: vrij algemeen in graslanden 2d en 6h; 

o Snortikker (Rode lijst: Kwetsbaar): de verspreiding van deze rode lijstsoort is in België nagenoeg beperkt 
tot de Kempen en deze soort heeft een voorkeur voor droge heideterreinen. In het bosreservaat werd er 
enkele ex. in het grasland 2d aangetroffen.  

o Struiksprinkhaan: vrij algemeen in de bosranden. 

De waargenomen soorten zijn met uitzondering van Snortikker algemeen in Vlaanderen (Decleer, K. et al., 

2000).  

Andere 

o Nachtvlinders: In 1998 werd door L. Dufrainq in het ʹs Herenbos een inventarisatie naar nachtvlinders 
uitgevoerd. Deze inventarisatie omvatte 210 soorten met enkele interessante soorten waaronder 
typische voor het heide- en moerasbiotoop. Zie de lijst in Bijlage 3.  

o Hoornaar: een exemplaar in bestand 4g (mei 2006, Plantenwerkgroep Schijnvallei) en bestand 3l (mei 2007, 
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Plantenwerkgroep Schijnvallei); 

o Behaarde rode bosmier: in 2007 werd op de oostrand van bestand 3a een nest van deze soort 
aangetroffen (Plantenwerkgroep Schijnvallei). 

3.2.7 Inventarisatie spinnen en loopkevers 
Loopkevers en spinnen werden d.m.v. bodemvallen en handvangsten in 2007 intensief bemonsterd in het 
bosreservaat ’s Herenbos (Maarten Jacobs).  

Van midden maart tot eind oktober 2007 werden 7 bodemvalreeksen uitgezet, verspreid over het ’s 
Herenbos (zie situering op Kaart 3.11). De locatie van de reeksen werd zo gekozen dat verschillende biotopen 
of plaatsen met verschillende structuurkenmerken aan bod kwamen.  

A) Materiaal en methode 

Op 17 maart 2007 werden op 7 locaties binnen het ‘s Herenbos telkens een reeks van drie bodemvallen 
geplaatst met hierover een metalen frame  ter bescherming van de val en een plexi-glazen dakje tegen 
inregenen. De glazen potten met een inhoud van 500 ml, een hoogte van 10 cm en een bovendiameter van 
9,5 cm werden in een hiervoor aangepaste plastik huls in de bodem ingegraven zodat de bovenrand van de 
pot gelijk komt met het maaiveld. De potten werden tot de helft gevuld met een formoloplossing (4%) om 
de gevangen dieren te fixeren. Aan deze vloeistof werd een beetje detergent toegevoegd om de 
oppervlaktespanning te reduceren. 

Ongeveer tweewekelijks werd de inhoud van de vallen opgehaald en de goede werking van de vallen 
gecontroleerd. 

Deze bodemvalbemonstering werd aangevuld met handvangsten in het voor- en najaar van 2007. 

Korte beschrijving van de stations: 

- Reeks 1: schraal grasland dat extensief begraasd wordt door Shetland-pony’s. Perceel met wat micro-
reliëf waardoor hogere, drogere zanderige stukken met o.a. Schapenzuring en Mannetjesereprijs en 
vochtigere stukken met Gestreepte witbol en Pitrus elkaar afwisselen. 

- Reeks 2: onder een oud Eiken-Beukenbos zonder onderbegroeiing en redelijk veel liggend en staand 
dood hout. 

- Reeks 3: vochtig, vrij jong Elzen-Essenbestand met rabatten. Een rijke onderbegroeiing van varens, 
Kruipend zenegroen, Bosanemoon, Slanke sleutelbloem en op de randen van afwateringsgrachtjes hier 
en daar Verspreidbladig goudveil. 

- Reeks 4: vochtig grasland met vnl. Gestreepte witbol en in de natste plekken Pitrus. Andere planten zijn 
o.a. Kale jonker en Gevlekte orchis. Het grasland wordt jaarlijks gemaaid in de zomer. 

- Reeks 5: oud Grove dennenbestand op hoge rabatten. De grachtjes tussen de rabatten meestal vochtig. 
Veel licht op de bodem, die volledig begroeid is met varens. 

- Reeks 6: bermen en plekken vrij droge struikheivegetatie met open plekken en grazige stukken. Dit 
aansluitend op iets vochtigere schrale vegetatie, ontstaan na het verwijderen van een woning. Ook 
ingesloten en aan de randen van twee gegraven vijvers. 

- Reeks 7: gekapt vochtig populierenbestand, vochtig bospad en vochtig loofbos dicht bij de Lopende 
beek met o.a. veel brandnetels in het populierenbestand maar ook Verspreidbladig goudveil, Gele 
dovenetel, Kruipend zenegroen. 
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B) Spinnen 

In totaal werden 7.346 adulte spinnen gedetermineerd. Dit resulteerde in 172 soorten. Door middel van 
bodemvallen werden 138 soorten gevangen, door handvangsten werden 53 soorten gevangen waarvan 34 
soorten niet met bodemvallen gevonden werden. 

In Bijlage 8 is de tabel gevoegd met de soorten, aantallen per station en Rode lijststatus. (Leg. Jacobs M., Det. 

De Koninck H.).  

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal soorten dat met een bepaald aantal 
exemplaren is gevonden. Dit als maat voor de frequentie waarmee de soorten zijn aangetroffen. 

# ex. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-20 21-50 51-100 >100 

# soorten 34 23 9 7 14 8 4 4 1 20 22 9 17 

Van 34 soorten (20%) werd maar 1 exemplaar gevonden, van 73 soorten (42%) werden minder dan 5 

exemplaren gevangen. 

Van 17 soorten werden meer dan 100 exemplaren gevangen en deze vertegenwoordigen reeds 72% van het 
totaal gevangen exemplaren!  

Van de 17 soorten waarvan meer dan 100 exemplaren gevangen werden komen er 11 uit de familie van de 
wolfsspinnen (Lycosidae), 5 uit de familie van de dwergspinnen (Erigoninae en Linyphiinae) en 1 uit de familie 
van de strekspinnen (Tetragnathidae). 

De 5 meest gevangen soorten zijn: 

1. Bospiraat (Pirata hygrophilus)  1179 ex. 
2. Kleine dikkaak (Pachygnatha degeeri) 839 ex. 
3. Oeverwolfsspin (Pardosa prativaga) 569 ex. 
4. Moswolfsspin (Arctosa leopardus) 364 ex. 
5. Kleine piraat (Pirata latitans)  352 ex. 

Meest gevangen soorten wil niet per definitie zeggen meest algemene soorten! Veel hangt samen met de 
mobiliteit van een soort. 

33 soorten komen voor op de Rode lijst (Maelfait et al., 1998),  waarvan: 

 Kritisch, op de rand van uitsterven:    3 
 Bedreigd        8 
 Kwetsbaar        18 
 Zeldzaam        3 
 Waarschijnlijk bedreigd maar onvoldoende gegevens: 1 

 
In onderstaande grafieken is de verdeling van de Rode lijststatus weergegeven naar status en habitattype.  



Beheerplan bosreservaat ‘s Herenbos 

ESHER     april 2009 

57

RL-status (Maelfait et al., 1998)

momenteel niet bedreigd
80%

kritisch
2%

bedreigd
5%

kwetsbaar
10%

waarschijnlijk bedreigd
1%zeldzaam

2%

habitattypes RL-soorten (Maelfait et al., 1998)

droge bossen en bosranden 
(Fddd+Fddv)

17%

moerassige loofbossen en 
bosranden 

(Fdmo+Fdmot+Fdwv)
17%

droge schrale graslanden 
(Godb+Godd+Godf+Godr+Godt

+Godts)
39%

natte schrale graslanden 
(Gowt)

7%

droge heide (Hd+Hdb)
10%

natte heide (Hw)
3%

moeras (Mc+Mo)
7%
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1) Overzicht gevonden Rode lijstsoorten (volgens Maelfait et al.,1998): 

Kritisch, op de rand van uitsterven 

1. Drassyllus praeficus (Zonnekampoot) 

Een soort die o.a. gevonden kan worden onder stenen op droge plekken, met name heide en kalkbodems 
(Roberts, 1998). Volgens de rode lijst (Maelfait et al., 1998) een soort van droge heide met kale plekken. 

In het ’s Herenbos werden twee exemplaren van de Zonnekampoot gevangen, telkens 1 exemplaar in 
station 1 (heischraal grasland) en station 6 (struikheivegetatie met open plekken).  

2. Lasaeola tristis (Zwarte galgspin) 

Op heide en andere lage vegetatie maar ook in dennen (Roberts, 1998). Volgens de rode lijst (Maelfait et al., 

1998) een soort van droge, schrale graslanden met dwergstruikjes.  

Volgens de “Catalogus van de spinnen van België deel 11 (Van Keer J., Vanuytven H., 1993) is de soort in België 
enkel bekend van 2 plaatsen in Brabant, 3 in Brussel, 4 in Limburg, 2 in Luxemburg en 1 in Namen. 
Waarschijnlijk zijn er intussen al wel heel wat vindplaatsen bijgekomen. 

In het ’s Herenbos werden 4 exemplaren dmv. handvangsten (kloppen en slepen) gevangen. 

3. Silometopus bonessi (Hoogveen-groefkopje) 

De “Catalogus van de spinnen van België, deel 14 (Baert, L., 1996)” vermeld als enige locatie in Vlaanderen 
Kalmthout als vindplaats. Als habitat worden weilanden, heide en kalkgrasland genoemd. 

Volgens de rode lijst (Maelfait et al., 1998) een soort van droge heide. 

In het ’s Herenbos werd maar 1 exemplaar van het Hoogveen-groefkopje gevangen en dit in station 6. 

Bedreigd 

4. Dictyna pusilla (Bruin kaardertje) 

Web in droge vaak dode planten zoals heide (Roberts, 1998). 

Een soort van droge, schrale graslanden met dwergstruikjes (Maelfait et al., 1998). 

Er werden 2 exemplaren gevangen d.m.v. handvangsten. 

5. Dysdera erythrina (Boscelspin) 

Deze soort heeft lange cheliceren met daarop lange 
gifklauwen. Hiermee kunnen ze pissebedden 
overmeesteren, een prooi die de meeste andere 
spinnen niet aankunnen (Roberts, 1998). De soort 
wordt vooral gevonden in droge loofbossen met veel 
dood hout (Maelfait et al., 1998). De Boscelspin is 
nachtactief en zit overdag in een gesponnen zakje. 

In het ’s Herenbos werd maar 1 exemplaar gevangen 
en dit tegen de verwachting in station 6 en dus niet in 
één van de “bos”stations. 
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6. Drassodes pubescens (Harige muisspin) 

Door Roberts, 1998 vooral gevonden in graspollen in beboste gebieden. 

Volgens de rode lijst (Maelfait et al., 1998) een soort van droge schrale graslanden met graspollen.  

Er werden 7 exemplaren gevangen, waarvan 6 in station 1 en 1 in station 6.  

7. Trachyzelotes pedestris (Stekelkaakkampoot) 

In Nederland voornamelijk op kalkgraslanden (Roberts, 1998). 

Volgens de Rode lijst (Maelfait et al., 1998) een soort van schrale graslanden met graspollen. 

In het ’s Herenbos werden 3 exemplaren gevangen in station 6. 

8. Philodromus albidus (Bleke renspin) 

De Bleke renspin leeft op struiken en lage boomtakken 
(Roberts, 1998). Volgens de Rode-lijst (Maelfait et al., 1998) 
vooral aan randen van droge loofbossen. 

Dat het een soort is die zelden of nooit op de grond 
komt blijkt uit de vangst van het enige exemplaar 
d.m.v. handvangsten. 

P. albidus werd pas in 1989 onderscheiden van P. rufus 
waardoor waarnemingen van voor deze datum dikwijls niet 
meer toe te wijzen zijn aan één van beide soorten. 

9. Hygrolycosa rubrofasciata (Trommelwolfspin) 

Het mannetje van deze soort is in april/mei auditief waar te nemen wanneer hij op dorre bladeren, dor gras, 
e.a. tot op een paar meter afstand hoorbare trommelgeluiden maakt. 

Volgens Roberts, 1998 een soort van venen en open vochtige bossen. 

Volgens de Rode lijst (Maelfait et al., 1998) een soort van open moerassige loofbossen met zeggenbulten. 

Er werden 10 exemplaren van de Trommelwolfspin gevangen, waarvan 1 exemplaar in station 5 en 9 
exemplaren in station 7.  

10. Pirata piscatorius (Grote piraat) 

Een soort van onbeschaduwde, liefst mosrijke moerasgebieden (Roberts, 1998). 

Ook volgens Maelfait et al. (1998) een soort van oligotrofe moerassen. 

In het ’s Herenbos werden 2 exemplaren gevangen, telkens 1 exemplaar in station 5 en 6. Mogelijk bevindt 
er zich een populatie van deze soort in de oevervegetatie van de gegraven vijvers in de buurt van station 6. 

11. Glyphesis servulus (Neuskopje of Neusdwergspin) 

Deze dwergspinnensoort wordt vnl. gevonden van februari t.e.m. mei in weilanden, elzenbroek en 
loofbossen (Baert L., 1996). Hetzelfde werk geeft voor Vlaanderen enkel vindplaatsen in Brabant (Houwaart en 

Tielt-Winge) en Limburg (Bree, Genk, Opitter). 

Volgens de Rode lijst (Maelfait et al., 1998) een soort van open moerassige loofbossen met zeggenbulten. 

Van het Neuskopje werden in totaal 164 exemplaren gevangen verdeeld over 5 stations (station 3, 7 ex.; st. 4, 1 

ex.; st. 5, 16 ex.; st.6, 1 ex. en st.7 met 139 exemplaren).  
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Kwetsbaar 

12. Atypus affinis (Gewone mijnspin) 

De mijnspinnen behoren tot dezelfde suborde als de zogenaamde “tarantula’s”. 

Mijnspinnen zijn de enige inheemse soorten met rechte kaken. De cheliceren wijzen recht vooruit. In rust 
worden de gifklauwen parallel aan de lengteas van het lichaam ingeklapt, ze bewegen in een verticaal vlak. 
De beweging van de chelicheren doet wel aan een pikhouweel denken. Deze chelicheren worden naast het 
grijpen, doorboren en vermorzelen van de prooi ook gebruikt om holen te graven. 

Het web lijkt op een langgerekte kous, het langste deel onder de grond en een korter deel als een afgesloten 
zijden buis boven de grond. Het bovengrondse deel is 
gecamoufleerd met gronddeeltjes en ziet eruit als een 
wortel. Prooien die hierop terecht komen worden van 
binnenuit gegrepen en in de buis getrokken.  

De spin brengt het grootste deel van zijn leven in de 
buis door. Alleen jonge dieren en mannetjes die buizen 
van vrouwtjes zoeken lopen rond. 

Pas na ongeveer 4 jaar worden mijnspinnen volwassen 
en kunnen daarna nog een aantal jaren blijven leven.  

Het volwassen mannetje kiest een woonbuis van een vrouwtje uit, tikt erop en wordt, als het vrouwtje het 
wil, in de buis geduld. De paring vindt plaats in de herfst, de spinnen leven nog een paar maanden samen, 
tot het mannetje sterft en opgegeten wordt (Roberts, 1998). 

De Gewone mijnspin verkiest losse zand- of kalkbodem die nodig is om te kunnen graven. Bij voorkeur 
tussen lage vegetatie op zuidhellingen. Dikwijls in aanzienlijke kolonies bij elkaar.  

Volgens de Rode lijst (Maelfait et al., 1998) een soort van zuidgerichte droge schrale graslanden met 
graspollen. 

In het ’s Herenbos werden 3 adulte mannetjes gevangen. Eén exemplaar in station 4 en 2 exemplaren in 
station 6. 

13. Zelotes petrensis (Steppekampoot) 

Onder stenen e.a. op heide (Roberts, 1998). Volgens Maelfait et al. (1998) een soort van zuidgerichte droge 
schrale graslanden met graspollen. 

In het ’s Herenbos werden 17 exemplaren van de Steppekampoot gevangen. 2 in station 1 en 15 in station 6. 

14. Misumena vatia (Gewone kameleonspin) 

Zoals de naam al aangeeft kan deze soort variabel 
gekleurd zijn. De vrouwtjes kunnen wit, geel, groenig 
zijn met of zonder rode strepen of vlekken. Het veel 
kleinere mannetje is minder variabel. 

De gewone kameleonspin wordt meestal gevonden op 
bloemen en vooral op witte en gele (Roberts, 1998). 

Volgens Maelfait et al. (1998) een soort van bloemrijke 
droge schrale graslanden. 
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In het ’s Herenbos werd 1 exemplaar gevangen tijdens de handvangsten. 

15. Tibellus oblongus (Gewone sprietspin) 

Sprietspinnen hebben een langgerekt uiterlijk en hebben de gewoonte 
hun poten uit te strekken langs grassen en plantenstengels. 

De gewone sprietspin leeft vooral in grasvegetaties (Roberts, 1998). 

Volgens de Rode lijst (Maelfait et al., 1998) een soort van natte, schrale 
graslanden met graspollen. 

In het ’s Herenbos werd 1 exemplaar gevangen tijdens de 
handvangsten. 

16. Phlegra fasciata (Gestreepte springspin) 

Springspinnen zijn visuele jagers. Als ze een prooi zien wordt deze 
besprongen. Ze springen ook om zich te verplaatsen. 

De gestreepte springspin leeft in lage vegetatie in duin, heide en 
kalkgrasland (Roberts, 1998). 

Volgens Maelfait et al. (1998) een soort van droge schrale graslanden 
met kale plekken. 

In de bodemvallen van station 6 werden 4 exemplaren van de gestreepte springspin gevangen. 

17. Alopecosa cuneata (Dikpootpanterspin) 

Een soort van vnl. kalkgrasland en kalkrijke duinen, 
ook op heides en weides (Roberts, 1998). 

Volgens Maelfait et al. (1998) een soort van droge 
schrale graslanden met kale plekken. 

In het ’s Herenbos werden in totaal 112 exemplaren 
gevangen, waarvan 101 in station 1, 9 in station 4 en 2 
in station 6. 

18. Arctosa leopardus (Moswolfspin) 

Volgens Roberts (1998) een soort die leeft tussen mos e.a. in moerassen.  

Volgens Maelfait et al. (1998) een soort van natte, schrale graslanden met graspollen. 

Van de Moswolfspin werden in totaal 364 exemplaren gevangen. Veruit de meeste (275) exemplaren 
werden gevangen in station 1. 87 exemplaren werden gevangen in station 4 en 2 exemplaren in station 6. 

19. Pardosa lugubris (Zwartstaartboswolfspin) 

Mogelijk op warme en minder schaduwrijke plekken dan P. saltans. (Roberts, 1998). Volgens de Rode lijst 
(Maelfait et al., 1998) een soort van randen van droge bossen. 

Pas in 1990 werd duidelijk dat wat tot dan toe P. lugubris heette, uit meerdere soorten bestond waarvan P. 
lugubris er één is. 

In het ’s Herenbos werden 17 exemplaren gevangen waarvan de meeste (14) in station 5 en telkens nog 1 
exemplaar in de stations 6 en 7. Er werd ook 1 exemplaar gevangen tijdens de handvangsten. 

sprietspin species 
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20. Pardosa prativaga (Oeverwolfspin) 

De Oeverwolfspin verkiest natte, onbeschaduwde plekken, akkers, graslanden en ook wel rietland (Roberts, 

1998). 

Volgens Maelfait et al. (1998) een soort van moeras met grote zeggenvegetatie. 

In het ’s Herenbos werden in totaal 569 exemplaren gevangen waarmee de 3de meest gevangen soort in het ’s 
Herenbos is. De meeste exemplaren werden gevangen in de stations 4 en 1, respectievelijk 365 en 202 
exemplaren. Een enkel exemplaar werd nog gevangen in station 3 en 6. 

21. Pardosa saltans (Zwarthandboswolfspin) 

In of bij bos, vooral veel bij bosranden (Roberts, 1998). Volgens de Rode-lijst (Maelfait et al., 1998) een soort van 
randen van droge bossen. 

Pas in 1990 werd duidelijk dat wat tot dan toe P. lugubris heette, uit meerdere soorten bestond waarvan P. 
saltans er één is. 

In het ’s Herenbos werden 130 exemplaren gevangen met vergelijkbare aantallen in de stations 2, 5 en 7 
(respectievelijk 37, 50 en 40 exemplaren). Nog 3 exemplaren werden gevangen in het station 4. 

22. Tegenaria silvestris (Steentrechterspin) 

Te vinden onder schors, liggend hout en stenen, vaak in bossen (Roberts, 1998). Volgens Maelfait et al. (1998) 
een soort van droge bossen met veel dood hout. 

Er werden 2 exemplaren gevangen in het station 2. 

23. Ero tuberculata (Grote spinneneter) 

De enige spinneneter die in het ’s Herenbos gevangen werd. 

Spinneneters maken zelf geen web maar zoeken webben van andere spinnen en trekken aan de draden om 
de aandacht te trekken. De eigenaar van het web denkt dat er een prooi of eventuele partner is maar wordt 
aangevallen en snel verdoofd. Via een klein gaatje in de poten wordt de prooi leeggezogen (Roberts, 1998). 

De Grote spinneneter wordt vaak gevonden op hoge heide, maar ook op struiken en andere vegetatie 
(Roberts, 1998). 

Maelfait et al., 1998 geeft als voorkeurshabitat droge, schrale graslanden met dwergstruikjes op. 

De 4 exemplaren uit het ’s Herenbos werden allemaal middels handvangsten gevonden. 

24. Euryopis flavomaculata (Geelvlekjachtkogelspin) 

Tussen mos  en lage vegetatie op natte tot vrij droge plekken. (Roberts, 1998). 

Volgens Maelfait et al. (1998) heeft deze soort zijn optimum in ruige droge schrale graslanden.  

Er werden 9 exemplaren, verspreid over het gebied gevangen. In station 1, 3 ex., station 2, 2 ex., station 3 en 
5, 1 ex. en 7, 2 ex. 

25. Robertus neglectus (Vergeten molspin) 

Alle bij ons voorkomende molspinnen leven op de bodem, onder stenen, tot diep in het bladstrooisel en 
zoogdiergangen. Vandaar de naam molspin. 

De Vergeten molspin verkiest randen van natte loofbossen als leefgebied (Maelfait et al., 1998). 

Van de Vergeten molspin werd maar één exemplaar gevangen in station 7. 
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26. Steatoda phalerata (Heidesteatoda) 

De Heidesteatoda leeft op de bodem of laag in vegetatie 
en dit in droge schrale graslanden of heide. Gewoonlijk in 
de buurt van mieren en soms in mierennesten. Leeft 
mogelijk vrijwel uitsluitend van mieren (Roberts, 1998). 

Ook volgens Maelfait et al. (1998) een soort van droge 
heideterreinen. 

De habitatvoorkeur komt sterk naar voor in de vangsten 
uit het ’s Herenbos. 13 exemplaren werden gevangen in 
station 1 en 1 exemplaar in station 6. 

27. Pachygnatha listeri (Bosdikkaak) 

Optimaal in broekbossen, maar ook in minder beschaduwde natte biotopen als rietlanden, veenheide en ook 
in wat drogere bossen en struwelen. (Roberts, 1998). 

Een soort van open moerassige loofbossen (Maelfait et al., 1998). 

In het ’s Herenbos werden in totaal 34 exemplaren gevangen waarvan 16 in station 3, 12 in station 5, 4 in 
station 7 en telkens 1 tijdens handvangsten en in het station 4. 

28.Oedothorax gibbosus (Bult-velddwergspin) 

Een soort die zijn optimum heeft in open moerassige loofbossen (Maelfait et al. 1998) 

Er werden 8 exemplaren gevangen waarvan 6 in station 3 en telkens 1 in de stations 1 en 7. 

29. Taranucnus setosus (Sikkelpalpje) 

Maelfait et al. (1998) geven natte heide als voorkeursbiotoop voor het Sikkelpalpje. 

Er werd maar 1 exemplaar aangetroffen in station 4. 

Zeldzaam, aan rand verspreidingsgebied 

30. Pardosa proxima (Veldwolfspin) 

De Veldwolfspin heeft in Vlaanderen de noordgrens van zijn verspreidingsgebied. 

Het is een soort die meestal te vinden is op vochtig grasland (Roberts, 1998). 

De voorkeur voor vochtig grasland komt duidelijk naar voor in de gegevens. 53 exemplaren werden 
gevangen in station 4 en 7 in station 1. 

31. Argiope bruennichi (Tijgerspin) 

De Tijgerspin is een soort die zich recent sterk naar het noorden heeft uitgebreid. De soort werd pas in 1980 
voor het eerst uit Nederland gemeld. 

Het is een soort die liefst in lang gras, vaak in bermen, randen van velden bij bossen, op kalkgrasland e.a. zit 
(Roberts, 1998). 

Er werd 1 exemplaar tijdens de handvangsten en 1 exemplaar in station 6 gevangen. 

32. Erigonella hiemalis (Putkop-ruwborstje) 

Het Putkop-ruwborstje heeft in de Kempen de zuidgrens van zijn areaal. 
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Volgens Baert, L. (1996) kan de soort aangetroffen worden in vochtige weilanden, heide, venen, loof- en 
naaldbossen. 

In het ’s Herenbos werden in totaal 114 exemplaren gevangen waarvan 76 in station 7, 28 in station 3, 9 in 
station 4 en 1 in station 6. 

Waarschijnlijk bedreigd, onvoldoende gegevens 

33. Syedra gracilis (Weideplatkopje) 

Van deze soort werd maar 1 exemplaar gevangen in station 5. 

2) Soorten die niet op de Rode-lijst voorkomen maar opvallen door hun talrijkheid of 
indicatorwaarde: 

Pirata hygrophilus (Bospiraat) 

De Bospiraat is algemeen in de hele Benelux en verkiest allerlei natte plekken (Roberts, 1998). 

Van de Bospiraat werden niet minder dan 1.179 exemplaren gevangen. De soort werd in alle reeksen veel 
gevangen maar beduidend meer in de stations 3, 5 en 7 wat de habitatvoorkeur voor vochtige terreinen. 
Hieruit blijkt ook een voorkeur voor vochtige bossen boven vochtige graslanden zoals station 4 waar maar 
15 exemplaren gevangen werden. 

Pachygnatha degeeri (Kleine dikkaak) 

Een zeer algemene soort die vooral voorkomt tussen gras en lage vegetatie op onbeschaduwde meest 
vochtige maar soms vrij droge plaatsen. Vaak talrijk. 

In het ’s Herenbos na de Bospiraat de meest gevangen soort met in totaal 839 exemplaren. De voorkeur voor 
onbeschaduwde grazige vegetaties komt hier sterk naar voor daar op 8 exemplaren na alle exemplaren uit 
de stations 1 (432 ex.) en 4 (399 ex.) komen. 

3) Algemene bevindingen: 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het aantal gevangen soorten per station.  

station # soorten # RL-soorten totaal # ex. # ex RL-soorten 

1 63 11 2.584 612 

2 38 3 313 41 

3 44 7 661 62 

4 44 9 1.558 527 

5 46 8 463 96 

6 60 16 343 38 

7 62 9 1.261 273 

Tabel 8: aantalgevangen spinnen per station 

De meeste soorten werden gevangen in de stations 1, 7 en 6. De meeste RL-soorten werden gevangen de 
stations 6 en 1. 
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Besluit spinnen: 
172 soorten voor een bosgebied is erg veel. Dit is volledig te verklaren doordat het ’s Herenbos een 
afwisseling is tussen drogere en natte bossen, bosranden, droge en  natte schrale graslanden en zelfs een 
stukje heide. Er leven heel wat minder algemene soorten want 33 soorten staan op de Rode lijst.  

Opvallend is dat de meeste Rode lijstsoorten gebonden zijn aan droge en natte schrale vegetaties en heide 
(59%). De biotopen waar de stations 1 en 6 stonden herbergen dan ook een bijzondere spinnenfauna met de 
meeste Rode lijstsoorten. 

Dat er van de 53 soorten gevangen tijdens handvangsten 34 soorten uitsluitend gevangen werden met 
handvangsten bewijst dat voor spinnen handvangsten als aanvulling op bodemvallen erg belangrijk zijn om 
een meer volledig beeld op de aanwezige spinnenfauna te verkrijgen. Om een volledig beeld te kunnen 
krijgen van de spinnenfauna moet er ook bemonsterd worden met één of meerdere stam-eclectorvallen.  

C) Loopkevers 

In totaal werden 3.978 loopkevers gevangen, verdeeld over 74 soorten. Met bodemvallen werden 3.933 
loopkevers van 68 soorten gevangen, met handvangsten werden 45 loopkevers van 8 soorten gevangen. Zes 
soorten namelijk Agonum albipes, Asaphidion curtum, Bembidion dentellum, Bembidion elongatum, Bembidion 
tetracollum en Elaphrus cupreus werden enkel gevangen middels handvangsten. 

Er moet worden opgemerkt dat de handvangsten voor loopkevers voornamelijk werden gedaan op de 
oevers van de Lopende beek omdat oeversoorten moeilijk te bemonsteren zijn met bodemvallen. Dit 
verklaart meteen ook waarom er 6 soorten enkel met handvangsten gevonden werden.  

In Bijlage 8 is de tabel gevoegd met de soorten, aantallen per station en RL-status.  

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het aantal soorten dat met een bepaald aantal 
exemplaren is gevonden. Dit als maat voor de frequentie waarmee de soorten zijn aangetroffen. 

# ex. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-20 21-50 51-100 >100 

# soorten 11 6 3 5 7 1 4 1 2 10 12 6 6 

Uit de tabel blijkt dat van 11 soorten maar 1 exemplaar werd gevangen en van 24 soorten (1/3de) werden 
minder dan 5 exemplaren gevangen. 6 soorten daarentegen zijn erg goed vertegenwoordigt met meer dan 
100 gevangen individuen, ofwel 2.801 exemplaren (70%). 

De 5 meest gevangen soorten zijn: 

1. Pterostichus (Poecilus) versicolor (1782 ex.) 

2. Abax ater    (283 ex.) 

3. Pterostichus niger   (275 ex.) 

4. Pterostichus oblongopunctatus (192 ex.) 

5. Carabus granulatus  (148 ex.) 

Meest gevangen soorten wil niet per definitie zeggen meest algemene soorten! Veel hangt samen met de 
mobiliteit van een soort. 

10 soorten komen voor op de Rode lijst (Desender et al., 2008), waarvan: 
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 Bedreigd   1 
 Kwetsbaar  1 
 Zeldzaam   7 
 Achteruitgaand 1 

In onderstaande grafieken is de verdeling van loopkevers en RL- soorten weergegeven naar habitattype. 

habitat loopkevers 's Herenbos

Droge (schrale) biotopen
37%

Vochtige biotopen
26%

Bossen
23%

Oevers
10%

Natte heide en hoogveen
3%

Ruigten en akkers
1%

 

habitat RL-soorten 's Herenbos

Droge (schrale) biotopen
60%

Bossen
20%

Oevers
10%

Natte heide en hoogveen
10%

Vochtige biotopen
0%

Ruigten en akkers
0%

 
In de grafieken werden droge biotopen, droge schrale graslanden en kalkgraslanden, stenige hellingen en xerotherme 
biotopen samengevoegd tot droge (schrale) biotopen; oevers van stilstaand eutroof water, oevers van stilstaand 
oligotroof water, oevers van stromend water en oevers van stilstaand water werden samengevoegd tot oevers en 
vochtige biotopen en vochtige graslanden werden samengenomen tot vochtige biotopen. 
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1) Overzicht Rode lijstsoorten (Desender et al., 2008; Turin, 2000): 

Bedreigd 

1. Carabus coreaceus (Lederloopkever) 

De lederloopkever is met zijn grootte van 30-40 mm de 
grootste loopkever van België. 

Het is een vrij eurytope bossoort die een voorkeur lijkt te 
hebben voor lichte bossen of bosranden. In Nederland ook 
in parken en graslanden met kleiige of lemige bodem, 
meestal niet ver van rivieren. De soort komt daar nauwelijks 
voor op pure zandgronden. Uit de vele 
bodemvaljaarreeksen komt naar voor dat de 
Lederloopkever vooral gevonden is in eiken-haagbeukbos, 
vochtig struweel en kalkgrasland. 

Het is een nachtactieve soort die soms tijdens de 
reproductieperiode ook dagactief kan zijn. In Nederland 
worden de eerste dieren met bodemvallen gevangen vanaf 
begin augustus, met een top eind augustus – begin 
september met een uitloop naar oktober. 

C. coreaceus is ongevleugeld en kan daardoor niet vliegen. 
Door zijn afmetingen en hiermee samenhangend 
loopvermogen is het een goede verbreider. Bij de 
verbreiding oriënteert de soort zich in hoofdzaak op 
lijnvormige landschapselementen, voornamelijk bosranden. 

De soort is in hoofdzaak een slakkeneter die de slakkenhuizen langs de windingen openknaagt. Ook 
wormen zouden gegeten worden. 

C. coreaceus wordt genoemd als mogelijke indicator voor een rijke bodemfauna van loofbossen. In 
verschillende Nederlandse bossen maakte C. coreaceus deel uit van een zeer gevarieerde en soortenrijke 
bodemfauna met vaak vele soorten pissebedden, spinnen, duizend- en miljoenpoten. 

De lederloopkever is één van de weinige soorten die in de recente rode lijst (Desender et al., 2008) zeldzamer is 
geworden t.o.v. de rode lijst uit 1995 (Desender et al.). De soort staat nu in de categorie bedreigd en voorheen 
in de categorie kwetsbaar. In Vlaanderen werd de soort na 1980 enkel nog gevonden ten oosten van Kalken 
(O-VL), Kalmthoutse heide en Malle (ANT), in het Meerdaalwoud (VL-B) en enkele locaties in het zuiden van 
Limburg o.a. in Voeren. 

In het ’s Herenbos werd de soort in alle stations gevangen met uitzondering van station 4. Er werden in 
totaal niet minder dan 121 exemplaren gevangen! 

Station 1 2 3 4 5 6 7 

Aantal 1 41 19 0 32 4 24 

Toch valt op dat de soort duidelijk de meest open plekken (stations 1, 4 en 6) mijdt en opvallend meer werd 
gevangen in de stations in bos 2, 3, 5 en 7. 
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De populatie die hier nu in het ’s Herenbos werd gevonden maakt waarschijnlijk deel uit van een grotere 
populatie in de ruime omgeving. Zo werd de lederloopkever ook al gevangen tijdens 
bodemvalbemonstering op het militaire vliegveld van Malle en de privé bossen hier rondom (Jacobs M.). 
Deze privé-bossen (+500 ha) bestaan voornamelijk uit naaldbossen op voormalige stuifduinen en 
heidegronden maar langsheen de Visbeek die erdoor loopt komt hier en daar natuurlijk loofbos voor. Het ’s 
Herenbos wordt maar door enkele percelen extensief begraasde graslanden gescheiden van deze privé-
bossen.   

In tegenstelling tot de Nederlandse gegevens werd de soort in het ’s Herenbos vanaf begin april tot in 
oktober aangetroffen in de bodemvallen maar wel met een duidelijke piek in de tweede helft van augustus. 

activiteit Carabus coreaceus  in 's Herenbos
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 Figuur 8: aantal gevangen Lederloopkevers tijdens de inventarisatieperiode 

Kwetsbaar 
2. Amara kulti 

Amara kulti is in België bijna volledig beperkt tot de Kempen. De noordgrens van het verspreidingsgebied 
van deze soort loopt door Nederland en Noord-Duitsland. In Nederland niet bekend uit bodemvallen en 
maar zelden gevangen.  

Tussen loopkeverspecialisten bestaat de indruk dat de soort recent meer wordt waargenomen. De soort is 
dus mogelijk in opmars. Dit mogelijk o.i.v. de klimaatsverandering waardoor het areaal naar het noorden 
wordt uitgebreid. 

In Nederland werd de soort alleen op de hogere gronden gevangen maar de recente gegevens geven nog 
geen duidelijk beeld over de habitatvoorkeur. Twee recente vangsten komen van vrij vochtige terreinen op 
venige bodem met droge plekken en een begroeiing van veel grassen.  

Desender et al., 2008 noemt droge schrale graslanden als habitat. 

Amara kulti werd in de omgeving in 2005 1 keer gevangen tijdens een bodemvalonderzoek op een met 
bochtige smele , zonbeschenen droge duin in een heidelandschap (Jacobs, M.). 
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In het ’s Herenbos werden er niet minder dan 5 exemplaren van deze soort gevangen, en dit in twee 
stations. In station 1 werden 3 exemplaren gevangen en in station 4, 2 exemplaren. Ook hier is het dus niet 
duidelijk of de soort een voorkeur heeft voor droge of eerder natte schrale vegetaties. Misschien is de 
afwisseling van drogere en nattere plekken door micro-reliëf wel ideaal? 

Zeldzaam 
3. Acupalpus brunnipes 

Deze kleine loopkeversoort komt volgens Turin (2000) 
vooral voor in mos, vooral rottend en afstervend 
veenmos, nabij water aan de randen van venen. 
Voornamelijk in moerassige gebieden, tussen 
plantenmateriaal, aanspoelsel, op spaarzaam begroeide 
bodem. Gegevens uit bodemvallen komen in 
Nederland uit natte rietlanden en van jonge 
drooggevallen gronden. Er wordt opgemerkt dat de 
soort waarschijnlijk voorkomt daar waar bodemvallen 
slecht functioneren (te nat). 

Desender et al., 1995 noemde droge, schrale graslanden als biotoop. De recente verspreidingsatlas (Desender 

et al., 2008) geeft natte heide en hoogveen als biotoop. 

Zelf ving ik de soort al op tal van locaties in de Kempen en dit zowel in droge heidebiotopen als in 
rietlanden, laagveen, oevers van vennen en plassen, natte heide en in veenmossen. 

In het ’s Herenbos werden 15 exemplaren gevangen. 6 exemplaren in station 1, 3 ex. in station 4 en 6 ex. In 
station 6. 

4. Agonum livens 

Voor 1950 van 17 UTM-hokken gekend. Tussen 1950 en 1980 nog maar uit 8 hokken gekend. In de periode 
tussen 1980 en 2007 terug in 35 hokken gevonden. 

A. livens is een soort van vochtige loofbossen, voornamelijk elzenbroekbossen en valleibossen. 
Reproductieperiode voornamelijk in het voorjaar. (Desender et al., 1995). 

In Nederland vooral in het gebied rond de grote rivieren, hier niet algemeen. In Nederland is  het aantal 
waarnemingen achteruitgegaan. Recent wel veel waarnemingen uit handvangsten (Turin, 2000). Volgens 
Lindroth (1974, 1986) een soort van moerassige, venige loofbossen, vooral met elzen of berken, tussen blad of 
in veenmos. Bij voorkeur op modderige plaatsen met veel beschaduwing, ook op kleiige bodem tussen 
bladeren, bij voorkeur langs oevers van bospoelen. 

De vele recente handvangsten uit Nederland wijzen er waarschijnlijk op dat de soort onderbemonsterd is. 

Mogelijk is A. livens een zeer goede indicator van waardevolle natte bossen. Het verdwijnen van natte 
bossen en verdroging door verlaging van de grondwaterstand zijn belangrijke bedreigingen (Turin, 2000). 

In het ’s Herenbos werden 3 exemplaren van A. livens gevangen in station 5.  

Verwonderlijk is dat de soort niet gevangen werd in station 3. Waarschijnlijk is er te weinig beschaduwing 
of is het hiermee gepaard gaande teveel lage begroeiing niet ideaal voor deze soort en is de sterk door 
varens beschaduwde bosbodem van station 5 beter. 
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5. Amara equestris 

Amara equestris is een xerofiele, stenotope soort van open of zeer matig beschaduwde terreinen met een 
droge, meestal zandige bodem met een open, grazige mozaïekvegetatie. Vaak op droge heideterreinen of op 
verschraalde uit cultuur genomen gronden, op warme zonnige plaatsen. In Nederland zijn vangsten met 
bodemvallen nagenoeg beperkt tot de heiden met een uitschieter voor de droge Calluna-heiden.  

In Nederland min of meer beperkt tot de zandgronden en Zuid-Limburg.  

In Vlaanderen nagenoeg beperkt tot de Kempen. 

Desender et al. (2008) geven droge schrale graslanden als habitat. 

Amara equestris is wellicht bruikbaar als indicator voor de genoemde terreintypen. Naar alle 
waarschijnlijkheid loopt de soort gevaar door het vergrassen of verdwijnen van droge en schrale terreinen. 

Er werden 3 exemplaren gevangen in het ’s Herenbos en dit in station 1. 

6. Bembidion elongatum 

Volgens Turin (2000) een hygrofiele, thermofiele soort 
die in rietland langs bosbeken en op zandoevers met 
een vegetatie van kruipende planten en vooral op de 
overgang van rietland naar schraal grasland kan 
gevonden worden.  

In België vooral in UTM-hokken met een relatief groot 
waterverval en aldaar op grofzandige oevers van 
stromend water. 

In Nederland zuidoostelijk met recent vangsten in aantal in Brabant en 
de Achterhoek. 

Op de Rode lijst van 1995 (Desender et al.) in de categorie met uitsterven 
bedreigd daar de soort enkel bekend was van 1 UTM-hok aan de 
Maas. 

Recent echter in aantal met bodemvallen maar vnl. d.m.v. 
handvangsten gevonden op zandige en modderige oevers van 
verschillende beken (Kleine beek, Molenbeek, Bollaak in Zandhoven, 

Visbeek en Molenbeek in Malle) (Jacobs M.). 

Mede hierdoor is de soort nu in Vlaanderen van 8 UTM-hokken 
gekend en op de recente Rode lijst (Desender et al., 2008) in de categorie 
zeldzaam geplaatst.  

Waarschijnlijk is de soort onderbemonstert daar ze voorkomt op 
plaatsen waar bodemvallen niet functioneren. 

In het ’s Herenbos werden vele exemplaren waargenomen en 9 
exemplaren verzameld (handvangsten) langsheen de Lopende beek. Dit 
is niet verwonderlijk daar er in 2003 tijdens een 
bodemvalbemonstering in het natuurgebied de Kluis (Malle-Zoersel) 
langsheen de Visbeek, die het verlengde is van de Lopende beek, niet minder dan 101 exemplaren werden 
gevangen. 

Zandige bolle oever in het natuurgebied de 
Kluis waar in 2003 100 exemplaren van 
Bembidion elongatum werden gevangen. 
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Voor deze soort wordt behoud van natuurlijke rivier- en beekdalen als belangrijkste 
beschermingsmaatregelen aangehaald. 

7. Harpalus attenuatus 

In Nederland voornamelijk aan de kust en in Zuid-
Limburg.  

Wordt gevonden in de duinen aan de kust en 
zeldzamer op droge zandige terreinen in het 
binnenland. In het binnenland van Midden-Europa op 
schaars begroeide zandige, meestal xerotherme 
plaatsen, vaak op kalkrijke bodem. 

In de Belgische verspreidingsatlas (Desender et al., 2008) 
zien we waarnemingen langs de kust maar veel meer in 
het binnenland verspreidt over het hele grondgebied 
met een concentratie in de Kempen. Als biotoop worden hier droge biotopen genoemd. 

In het ’s Herenbos werden 4 exemplaren gevangen, telkens 2 exemplaren in station 1 en 6. 

8. Harpalus (Ophonus) puncticeps 

Turin (2000) noemt het een gematigd eurytope veldsoort die iets minder xero-thermofiel is dan de meeste 
Ophonus-soorten. Een voorkeur voor terreinen met een lichte vorm van storing, zoals ruderale plaatsen, 
wegbermen en zand- en kalkgroeven, maar ook in schrale graslanden en kalkgraslanden met een begroeiing 
van schermbloemigen. Desender et al. (2008) catalogeert H. puncticeps als een soort van kalkgraslanden, 
stenige hellingen en andere xerotherme biotopen. 

In Vlaanderen verbreid maar zeldzaam. 

In het ’s Herenbos werd 1 exemplaar gevangen in station 1. 

9. Harpalus (Pseudoophonus) griseus 

In Vlaanderen vooral in de Kempen. In Nederland vrij zeldzaam en in hoofdzaak in Limburg, op de Veluwe 
en op de Utrechtse heuvelrug verbreid.  

Zowel in Nederland als België is het aantal waarnemingen teruggelopen. 

Xerofiel. In Oost Europa een soort van weinig bemeste akkers. In Scandinavië een soort van schaars 
begroeide zandbodems, met name schrale graslanden en vegetaties met buntgras. In Midden-Europa op 
weinig bemeste cultuurlanden, vooral op braakliggende zandige akkers en in droge schrale graslanden, met 
een voorkeur voor heuvelachtig terrein.  

Desender et al. noemen droge schrale graslanden als biotoop. 

Recent werd de soort in de maanden Juli en augustus in verschillende gebieden in Vlaanderen in aantal 
(+350) gevangen op licht tijdens nachtvlinderinventarisaties (Jacobs M.).  Dit wijst er mogelijk op dat de soort 
ofwel aan een opmars bezig is, ofwel veel talrijker is dan gedacht maar moeilijk te bemonsteren is met 
bodemvallen ofwel dat de gebieden waar de soort zijn optimum heeft zelden worden bemonsterd. 

In het ’s Herenbos werden 5 exemplaren van H. griseus gevangen, waarvan 3 in station 1 en telkens 1 in de 
stations 4 en 6. 
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Achteruitgaand 
10. Cicindela campestris (Groene zandloopkever) 

In Vlaanderen is de soort nog vrij algemeen met een concentratie in de Kempen. In Nederland vooral op de 
hogere gronden in het oostelijke deel van het land niet 
zeldzaam. 

C. campestris is de meest eurytope Cicindela-soort. 
Behalve in met heide begroeide hoogvenen, natte en 
droge heiden met een min of meer open 
mozaïekvegetatie wordt hij ook aangetroffen op 
zonnige paden in lichte bossen op zand- en 
veengronden. In België ook op stenige bodem met een 
voorkeur voor zure grond.  

Aangezien het een vrij eurytope soort is, is hij als indicator van een scherp omschreven terreintype minder 
geschikt. In de ruime zin is het een kenmerkende bewoner van onbemeste zandgronden met een vrij open 
heide- of grasvegetatie en voldoende beschutting. 

Zoals de andere Cicindela-soorten is het een tamelijk goede verbreider en is daardoor waarschijnlijk wel in 
staat om verloren terrein te herwinnen, mits een goede infrastructuur aanwezig is. 

In het ’s Herenbos werd de soort maar in 1 station gevangen en dit in station 6 met 28 exemplaren. 

2) Soorten die niet op de Rode-lijst voorkomen maar opvallen door hun talrijkheid of 
indicatorwaarde: 

Carabus granulatus 

Eén van de meest verbreide en gewone Carabus-soorten 
in België en Nederland. 

C. granulatus is een hygrofiele en eurytope soort die 
vooral voorkomt in vochtige tot natte graslanden en 
akkers, rietlanden en langs eutrofe poelen. Eveneens 
vrij algemeen in natte (loof)bostypen. 

De soort is een indicator van vochtige, beschaduwde 
terreinen in de ruimste zin. 

In het ‘s Herenbos staat de soort op de 5de plaats in de 
lijst van meest gevangen exemplaren. Er werden 148 
exemplaren gevangen met vergelijkbare aantallen in de 
reeksen 3, 5 en 7 (respectievelijk 42, 49 en 35 exemplaren) en 
22 exemplaren in station 4. In de stations 1, 2 en 6 werd 
geen enkel exemplaar gevonden. C. granulatus heeft dus 
een grote voorkeur voor de vochtige bostypes met veel 
ondergroei en in mindere mate voor een vochtig 
grasland.  
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Cychrus caraboides 

Een soort van bossen op humusrijke bodem, op schaduwrijke en vochtige plaatsen. Ook bekend van 
hoogveen. Het is een strikt nachtactieve soort. Voortplanting in het voorjaar. 

De soort is aangepast tot het eten van zowel naakt- als huisjesslakken. 

Het is een goede indicator van stabiele milieus met een goed ontwikkelde slakkenrijke bodemfauna. 
Geschikt als monitorsoort voor bossen. 

In het ‘ Herenbos werden 15 exemplaren van deze soort gevonden in de reeksen 3, 5 en 7 met resp. 6, 5 en 4 
exemplaren. Dit lijken misschien lage aantallen maar de soort wordt bij ons zelden in grote aantallen 
aangetroffen. 

Abax ater 

De algemeenste soort van dit genus. Alle Abax-soorten 
leven in stabiele biotopen, over het algemeen bossen. A. 
ater is een eurytope bossoort met een voorkeur voor niet 
al te natte bostypen en beschaduwde terreintypen. 
Binnen onze regio wordt A. ater bijna uitsluitend in 
diverse types van bossen aangetroffen. De soort is 
nachtactief en altijd ongevleugeld zodat hij tamelijk 
gebonden is aan zijn habitat.  

De soort is niet bedreigd maar zou wel gevoelig zijn 
voor habitatversnippering. 

In het ’s Herenbos werden 283 exemplaren gevangen met de grootste aantallen in de stations 2 en 7. 

3) Algemene bevindingen: 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal gevangen soorten per station. 

station # soorten # RL-soorten totaal # ex. # ex RL-soorten 

1 39 7 1652 19 

2 17 1 371 41 

3 19 1 307 19 

4 33 3 406 6 

5 21 2 214 35 

6 30 5 406 41 

7 35 1 577 24 

Tabel 9: aantalgevangen loopkevers per station 

In station 1 werden de meeste loopkevers, loopkeversoorten en rode lijstsoorten gevangen. Ook de stations 4 
en 6 herbergen veel soorten en RL-soorten. In station 7 werden veel loopkevers (577), veel soorten (35) maar 
wel maar 1 RL-soort gevangen. Dit is te verklaren doordat de vallen in station 7 niet allemaal in hetzelfde 
biotoop stonden waardoor zowel soorten van vochtige bossen, drogere bossen en open plekken werden 
gevangen. 
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In de stations 1 en 6 werden 8 van de 9 Rode lijstsoorten gevangen met bodemvallen aangetroffen. Alleen A. 
livens werd hier niet gevangen. 

Opvallend is dat er in de schrale graslanden (stations 1 en 4) en het stukje heide (station 6) veel soorten en 
veruit de meeste RL-soorten voorkomen. 

Besluit loopkevers 
74 soorten loopkevers voor een bosreservaat is erg veel. Net zoals bij de spinnen is dit volledig te verklaren 
doordat het ’s Herenbos een afwisseling is tussen drogere en natte bossen, bosranden, droge en  natte 
schrale graslanden en zelfs een stukje heide. Het hoge soortenaantal zou dus gewoon een optelsom van min 
of meer bosgebonden en eerder banale eurytope veldsoorten kunnen zijn. Het soortenaantal zegt ook hier 
erg weinig. 

In het ’s Herenbos is dit echter niet het geval wat af te leiden is uit het hoge aantal Rode lijstsoorten. 10 
soorten komen voor op de recente Rode lijst (Desender et al., 2008). 

Ook hier zijn de meeste RL-soorten (7 van de 10) gebonden aan droge en natte schrale vegetaties en heide. 

Toch werden ook erg interessante bossoorten gevonden zoals Carabus coreaceus en Cychrus caraboides. Beide 
goede indicatoren voor stabiele bossen met een goed ontwikkelde bodemfauna. 

De bolle oevers van de structuurrijke en sterk meanderende Lopende beek zijn dan weer het biotoop van 
enkele oeverspecialisten waaronder de zeldzame Bembidion elongatum. Een soort die tot voor kort maar van 
1 UTM-hok aan de Maas bekend was. 

D) Algemeen besluit spinnen en loopkevers 

Zowel bij de spinnen als bij de loopkevers werden veel soorten en veel Rode lijstsoorten gevonden. Dit is te 
verklaren doordat het ’s Herenbos meerdere bedreigde habitats combineert. 

Zo vinden we zowel bij de spinnen als bij de loopkevers tal van indicatoren en RL-soorten van oude, 
structuurrijke droge en natte bossen met veel dood hout en een goed ontwikkelde bodemfauna. 4 Carabus-
soorten waaronder de bedreigde Carabus coreaceus, de zeldzame Agonum livens en soorten als Cychrus 
caraboides illustreren dit. 

Een tweede bedreigd biotoop vormt de structuurrijke, relatief zuivere en sterk meanderende Lopende beek. 
Vooral de zandige bolle oevers bieden vnl. voor enkele typische oeverbewonende loopkevers zoals de 
zeldzame en tot voor kort nog met uitsterven bedreigde Bembidion elongatum een ideaal biotoop.  

Veruit de meeste RL-soorten (59% bij de spinnen en 70% bij de loopkevers) vinden we terug in de droge en natte 
schrale graslanden en heiderelicten.  

Samen met gebieden uit de onmiddellijke omgeving zoals het militaire vliegveld, de privé-bossen errond en 
schrale wegbermen waar zeer veel erg bedreigde loopkevers en spinnen werden gevonden (Jacobs M.) 
behoort het ’s Herenbos tot een groter geheel met een bijzondere verantwoordelijkheid naar het behoud van 
bedreigde soorten van (hei)schrale graslanden, korstmosvegetaties, stuifzanden, droge heide en bossen op 
arme zandgronden. 
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Het beheer moet er dan ook op gericht zijn om het areaal structuurrijk inheems loofbos, heide en heischrale 
vegetaties verder uit te breiden en in stand te houden. Corridors en verbindingen tussen de open plekken 
maar ook naar de omliggende gebieden moeten de migratie van zeldzame soorten vergemakkelijken. 

De lopende beek laat men best zo onaangeroerd mogelijk. Indien mogelijk blijven omgewaaide bomen of 
takken in de beek gewoon liggen. Er moet wel op toegezien worden dat de kwaliteit van het water goed is 
en dat de fluctuaties in het waterpeil een zo natuurlijk mogelijke dynamiek volgen. Onnatuurlijke 
piekdebieten worden best vermeden. Een afwisseling van zonbeschenen en beschaduwde beektrajecten zal 
ook de loopkever en spinnenfauna op en langs de oevers ten goede komen. 

3.2.8 Bestandsbeschrijving  
In het ‘s Herenbos werden 68 bestanden afgebakend (zie Kaart 3.4). Hiervan zijn er 56 bosbestanden, 6 
bestanden met struweel of die aan het verbossen zijn en 6 bestanden open ruimtes (graslanden, vijvers).  

In Tabel 10 is een bondige beschrijving gegeven van de huidige toestand in de verschillende bestanden.  

Tabel 10: overzicht van de bestanden in het bosreservaat ‘s Herenbos 

bestand Opp. 
(ha) Beschrijving 

1a 1,17 
Één van de natste bestanden van het bosreservaat waar populieren op de rabatten werden ingeplant , die momenteel aan 
het afsterven zijn. In de onderetage is hakhout van Zwarte els aanwezig en Es verjongt er goed. De kruidlaag is waardevol 
met grote vlekken van verschillende oudbosplanten (goudveil, Dalkruid,  Bosanemoon). 

1b 0,52 Een homogene aanplant van Am. eik. Een struiklaag ontbreekt en in de kruidlaag is Adelaarsvaren dominant. 

1c 0,68 
Aanplant van ± 10 jaar oud met Wilde lijsterbes en Spork naast veel verjonging van Ruwe berk en ook Grove den. Ruwe 
berk is aan het doorgroeien naar de boomlaag. De kruidlaag is weinig ontwikkeld met veel bramen, wat Brede stekelvaren 
, Pitrus en Blauwe bosbes. Het bestand is nog met een 1,8 m hoge afsluiting omheind.  

1d 0,33 
Een natuurlijk ontwikkeld klein bestand met dominantie van Ruwe berk, op de oostrand staan enkele paardenkastanjes. 
De struiklaag is matig ontwikkeld met Ruwe berk, wilg (S. x multinervis), Spork, … De kruidlaag wordt gedomineerd 
door Pijpenstrootje, verder ook vrij veel Wilde kamperfoelie, wat verjonging van Grove den en relicten van Struikhei.  

1e 3,11 

Gemengd bestand met vooral Grove den, naast Zomereik en Beuk en enkele (zwaardere) Lorken. Op de oostrand staan 
enkele zware Am. eiken en op de westrand staan zware Zwarte elzen (tot 1,6 m omtrek). De struiklaag is beperkt tot 
enkele Hulsten, wat Spork en Hazelaar op de westrand. In de kruidlaag is Adelaarsvaren dominant aanwezig, in het 
zuidelijk deel is dit meer Brede stekelvaren en komt op de zuidrand beperkt Dalkruid en Witte klaverzuring voor. Lokaal 
is er veel verjonging van Zomereik. 

1f 0,53 
Klein bestand gedomineerd door zware Lorken (tot 2,4 m omtrek) met inmenging van enkele (vrij zware) Zomereiken en 
Grove dennen. Struiklaag is beperkt tot enkele Lorken. Adelaarsvaren is dominant aanwezig met beperkt wat Brede 
stekelbaren en in de westrand wat Pitrus (vochtiger). 

1g 3,28 

IJl Grove dennenbestand met in de nevenetage Ruwe berk. De struiklaag is maar weinig ontwikkeld met Ruwe berk en 
wat Spork. In de kruidlaag domineren Bochtige smele, Pijpenstrootje en Brede stekelvaren, lokaal veel Wilde kamperfoelie 
en heiderelicten (Schapenzuring, Struikhei) op de zuidrand en een duidelijke moslaag. Verjonging vooral van Zomereik 
en Spork, ook beperkt van rododendron en Am. vogelkers.  

1h 0,52 Ongeveer 10 jaar oude aanplant van Wintereik en Zomereik. In de kruidlaag vooral ruigtekruiden en mossen. 

1i 0,19 Niet permanent waterhoudende depressie met vooral Pijpenstrootje en wilgenopslag op de rand.  

2a 1,72 Homogeen bestand met Fijnsparren. Op de rand enkele Zomereiken en Ruwe berk. Struiklaag nagenoeg afwezig met 
slechts enkele Sporken en Wilde lijsterbessen en de kruidlaag is beperkt tot Pijpenstrootje.  

2b 1,20 Beukenbestand met een groep Am. eiken erin en rij op zuidrand, verder enkele Zomereiken (sterven af) en Lorken. De 
struiklaag is beperkt tot wat Spork en de kruidlaag is over grote delen afwezig of beperkt tot Pijpenstrootje of mossen. 

2c 1,12 
Homogeen bestand met Grove den, de struiklaag ontbreekt nagenoeg en de kruidlaag is weinig ontwikkeld met 
dominantie van Pijpenstrootje en wat Adelaarsvaren. Op de noordrand van dit bestand is een langwerpig kanaaltje 
aanwezig.  

2d 3,40 Grasland dat vroeger in gebruik was als wildakker en momenteel extensief begraasd wordt door pony’s. Er is een matig 
ontwikkeld heischraal grasland aanwezig met enkele meer vervilte zones met Gestreepte witbol en Gewoon struisriet.  

2e 0,46 
Een spontaan verbost bestand met vooral Ruwe berk, enkele Grove dennen en aanplant van Zwarte els. De struiklaag is 
beperkt tot wat Spork en enkele Am. vogelkersen. De kruidlaag wijst op de recente aanwezigheid van grasland met  
vooral Gestreepte witbol, ook Schapenzuring, Reukgras, bramen, Pitrus, … 
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2f 1,05 

Het oostelijk deel bestaat uit een homogene aanplant van Cors. den  (+ enkele Grove dennen) met  in de struiklaag slechts 
enkele Hulsten en in de kruidlaag dominantie van Gestreepte witbol en Brede stekelvaren. Het westelijk deel is ongeveer 1 
m lager gelegen en bestaat uit opslag van Ruwe berk, wilgen en Ratelpopulier met in de kruidlaag nog heiderelicten 
(Schapenzuring, Brem, …).  

3a 2,15 

Vrij ijl bestand met Grove den en beperkte inmenging met T. kastanje, Zomereik en Ruwe berk. De struiklaag is goed 
ontwikkeld met veel Spork, W. lijsterbes en wat Am. krentenboompje. De kruidlaag wordt gedomineerd door Bochtige 
smele en andere soorten van zure zandgronden als Valse salie, Schapenzuring, … Veel verjonging van Douglas en Grove 
den op westrand.  

3b 1,26 
Grotendeels open plek door aanwezigheid van aardgasleiding. Op de noordrand is nog een zone met Grove dennen 
aanwezig. De open plek zelf bestaat uit kale plekken, pioniersoorten op zure zandgrond (Grondster, teunisbloem, …) en 
heischrale soorten (Schapenzuring, Liggend hertshooi, …). 

3c 1,40 
Vrij ijl bestand met vooral Grove den en ook Cors. den, beperkte inmenging van Ruwe berk en Zomereik. In de struiklaag 
is veel Spork aanwezig en de kruidlaag bestaat vooral uit Bochtige smele en Pijpenstrootje, verder ook Blauwe bosbes en 
Adelaarsvaren (westrand). Verjonging van Douglas, Grove den, berk, Zomereik en Spork. 

3d 0,73 Open plek die spontaan aan het verbossen is met Spork, Wilde lijsterbes, Grove den, Douglas, … In de kruidlaag 
struisgras, Valse salie, … 

3e 1,08 
Gemengd bestand met (zware) Douglas, Zomereik, Grove den en Ruwe berk (N-deel). In de struiklaag veel jonge Douglas 
en ook Spork. De kruidlaag ontbreekt over grote delen, rest vooral Bochtige smele en Pijpenstrootje. Er is veel verjonging 
van Douglas, naast wat Spork en Am. vogelkers.  

3f 0,48 Voormalige open zichtas die stilaan verbost. Het is momenteel nog Pijpenstrootje die dominant aanwezig is. Op de rand 
staat een rij Pluimhortensia’s.  

3g 2,62 

Grove dennenbestand met verschillende zware ex. (tot 1,5 m omtrek) en beperkte inmenging van Douglas (zware in O-
deel), Zomereik en Ruwe berk. Op de oostrand staat een rij dikke Beuken (met tevens de dikste boom in het bosreservaat). 
In het noorden is een klein homogeen bestand met Fijnspar. In de struiklaag Spork, Ruwe berk, W. lijsterbes, Douglas en 
wat Hazelaar. In de kruidlaag is Pijpenstrootje dominant aanwezig, naast Bochtige smele en Adelaarsvaren. Verjonging 
bestaat vooral uit Spork , lijsterbes, Douglas en Am. vogelkers.  

3h 1,17 
Zomereikenbestand met inmenging van enkele ex. Grove den, Douglas en Ruwe berk en een dreef met Beuken. De 
struiklaag is weinig ontwikkeld met slechts enkele Hulsten, op de zuidrand is wat W. lijsterbes, berk en Hazelaar te 
vinden. In de kruidlaag is Adelaarsvaren dominant aanwezig.  

3i 0,92 Homogeen bestand met Grove den, op de westzijde staan enkele Douglas. De struiklaag is beperkt tot enkele W. 
lijsterbessen en in de kruidlaag domineren Adelaarsvaren en ook mossen.  

3j 0,84 
Aftakelend populierenaanplant met opslag Ruwe berk en Esdoorn. In de struiklaag Hazelaar, oude W. lijsterbes, Zwarte 
en (vooral) Witte els. Langs de beek komen oudbosplanten als Gele dovenetel voor, naast Gewone brunel, Adelaarsvaren, 
brandnetel, Koninginnekruid, … 

3k 1,33 
Gemengd bestand met in O-deel veel Ruwe berk naast Beuk en Zomereik. In westelijk deel meer Am. eik en Grove den en 
Fijnspar in nevenetage. In de struiklaag komt beperkt Am. eik, Fijnspar, Beuk en Spork (O-deel) voor. In de kruidlaag 
komt vooral Adelaarsvaren voor en lokaal Blauwe bosbes.  

3l 3,29 

Dit groot bestand is op te delen in verschillende delen: in het zuidelijk deel is Grove den dominerend met wat berk en 
Beuk. Hier komt ook veel W. lijsterbes voor. Het noordelijk deel bestaat vooral uit (zware) Zomereiken , Zachte berk en 
enkele Fijnsparren, met op de noordrand zware Grove dennen (tot  210 cm omtrek). Het deel ten westen van de beek 
bestaat vooral uit Am. eik met inmenging van Zomereik, Beuk, Fijnspar en enkele Douglas. In de meeste delen is 
Adelaarsvaren de dominante soort, naast Pijpenstrootje. In de directe omgeving van de beek is de vegetatie interessanter 
met veel Verspreidbladige goudveil, Grote muur, Sterzegge, … 

4a 0,58 Bestand met gemengd Beuk en Zomereik en wat Am. eik, ook enkele ex. Lork, Fijnspar en Grove den (zware). Een 
struiklaag ontbreekt en de kruidlaag bestaat vooral uit Adelaarsvaren. Er is wat verjonging van esdoorn aanwezig.  

4b 0,95 
Grove dennenbestand met enkele Zomereiken. In het noordelijk deel is er meer inmenging met oa. Am. eik, Fijnspar, Lork. 
De struiklaag is weinig ontwikkeld met W. lijsterbes en Ruwe berk. Adelaarsvaren is vooral in het zuiden dominant 
aanwezig.  

4c 4,34 
Omvangrijk bestand met vooral Zomereik (heel wat zware) en Beuk, met duidelijke inmenging met Grove den, Fijnspar 
en Am. eik. Een struiklaag is nagenoeg afwezig, uitgezonderd in open plek (windval) met lijsterbes en wilgen. De 
kruidlaag is in delen ijl (wel mossen) en Adelaarsvaren en Pijpenstrootje zijn in andere delen de belangrijkste soorten.  

4d 2,16 Het oostelijk deel (0,56 ha) bestaat uit een homogeen bestand met Grove den . De rest van het bestand is een open plek die 
spontaan aan het verbossen is; er zijn wat oudbosplanten als Verspr. Goudveil aanwezig.  

4e 0,76 
Nat bestand met diepe greppels (om 4 m) ingeplant met Grove den (veel windval) en veel opslag van Es. De struiklaag is 
matig ontwikkeld met W. lijsterbes, Hazelaar, Spork. In grote delen is Moeraszegge (of een hybride ervan) dominant 
aanwezig, naast bramen, Adelaarsvaren en Brede stekelvaren.  

4f 0,89 Beukenbestand met sterke inmenging met (zware) Zomereik. Struik- en kruidlaag ontbreken nagenoeg, er is wel een vlek 
met Dalkruid aanwezig.  

4g 3,47 

De zuidoosthoek van dit bestand bestaat uit Grove dennen, beperkt ingemengd met Zomereik en Es. In dit deel komt veel 
W. lijsterbes en Hazelaar voor en is er langs de beek Gele dovenetel aanwezig. In het grootste deel van de rest van het 
bestand bestaat de boomlaag uit Zomereik met beperkte inmenging van Lork, Grove den, Sitkaspar, Douglas en enkele 
Beuken, Zwarte elzen, berk en Noorse esdoorn. De struiklaag is weinig ontwikkeld met beperkt W. lijsterbes, Spork, 
Haagbeuk. Adelaarsvaren en Pijpenstrootje zijn ook hier de dominerende soorten en lokaal Blauwe bosbes. Zaailingen 
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bestaan uit lijsterbes, Zomereik, Douglas, … 

4h 0,44 

Homogeen bestand met Grove den en zeer veel W. lijsterbes in de struiklaag. Aan de oostelijke zijde komt veel Witte 
klaverzuring, wat Dalkruid en Wijfjesvaren voor. De westelijke zijde is droger en daar domineert Pijpenstrootje. Langs de 
beek staan enkele zwaardere Zomereiken, Sitkasparren en een oude Haagbeuk, in deze zone is er echter ook de 
verwilderde exoot Bonte gele dovenetel aanwezig. 

4i 0,72 Een bestand met Beuk en Zomereik en enkele T. kastanjes. Een struik- en kruidlaag zijn nagenoeg niet aanwezig. 

4p 0,32 Voormalig open zichtas die beperkt aan het verbossen is. Momenteel dominantie van Pijpenstrootje en Pitrus.  

5a 0,88 Een homogeen Fijnsparrenbestand (tot 1,7 m omtrek) met in de struiklaag enkele W. lijsterbes, berk en Spork (rodod. zijn 
bestreden). In de kruidlaag zijn, naast mossen, Adelaarsvaren en Pijpenstrootje verspreid aanwezig.  

5b 0,87 Een voormalig doolhof  met Taxushagen (2m hoog) en een hoge haag met Thuya’s errond. Centraal is er een verruigde 
open plek met een vervallen hok. Op de zuidrand is er een deel met Ruwe berk. 

5c 0,95 Een homogeen bestand met Fijnspar. Een struiklaag ontbreekt en de kruidlaag ontbreekt of is beperkt tot Pijpenstrootje. 

5d 1,96 
Bestand met Zomereik en inmenging met Grove den (zware tot 2,4 m omtrek), ook enkele Ruwe berken en Fijnsparren. 
Struiklaag weinig ontwikkeld met enkele Hazelaars en Wilde lijsterbessen. In de kruidlaag is vooral Adelaarsvaren, naast 
Pijpenstrootje, dominant.  

5e 1,94 

Bestand met vooral Grove den en beperkte inmenging met Lork (zware tot 2,3 m omtrek), Zomereiken op de westrand en 
Fijnspar op de zuidrand. Langs de beek staan verschillende zware Zwarte elzen. Struiklaag ontbreekt nagenoeg, slechts 
enkele ex. Zomereik, W. lijsterbes en Wilde lijsterbes. De kruidlaag wordt gedomineerd door Adelaarsvaren en wat 
Pijpenstrootje. Zaailingen bestaan uit wat lork, Douglas en Am. eik.  

5f 0,86 Grove dennenbestand met geringe menging van Beuk, Zomereik en Am. eik. De struiklaag ontbreekt (rod. is bestreden) 
en de kruidlaag ontbreekt of is beperkt tot Pijpenstrootje en een beetje Blauwe bosbes.  

5g 1,43 Grasland dat begraasd wordt door twee koeien.  

5h 0,78 
Bestand met Grove den en beperkte aanwezigheid van Am. eik., wat Zomereiken en Beuken en enkele Zachte berk. 
Struiklaag ontbreekt (rod. bestreden) en in de kruidlaag is er opvallend veel Blauwe bosbes aanwezig naast dominantie 
van Pijpenstrootje.  

5i 1,50 
Homogeen bestand met Grove den, slechts enkele Ruwe berken ertussen. Aan de oostzijde staat er een groepje met Cal. 
cyrpes, maar de rest is er geen struiklaag aanwezig. Adelaarsvaren en Pijpenstrootje domineren, beperkt Blauwe bosbes 
en Riet..  

5j 1,16 

Loofhoutbestand met veel Zomereik en vrij veel Es langs de beek, daarlangs staan trouwens enkele dikke Zwarte elzen. In 
het noorden staat er wat Fijnspar (+Lork) en in de nevenetage is vrij veel Esdoorn aanwezig. Verder nog enkele Am. eiken 
en Lorken. In de struiklaag Hazelaar, Esdoorn en rodod. Langs de beek komt heel wat goudveil voor, in het westen van 
het bestand Gele dovenetel en Dalkruid. Algemenere soorten zijn Ruwe smele, Hondsdraf, beemdgras, …  

5k 0,57 
Zomereikenbestand met beperkte menging van Sitkaspar (omtrekken tot 1,5 m) en een enkele Es en Ruwe berk. De 
struiklaag is weinig ontwikkeld met Spork, Hulst en T. kastanje. De kruidlaag ontbreekt of wordt gedomineerd door 
Adelaarsvaren. Zaailingen vooral van Zomereik. 

5l 0,56 Een spontaan aan het verbossen (omheind) bestand met nog veel Adelaarsvaren.  

6a 3,36 
Een groot homogeen gesloten bestand met Cors. den en in het noorden wat Grove den. In de nevenetage komt erg beperkt 
wat Ruwe berk voor. De struiklaag is beperkt tot wat berk en in de kruidlaag is Adelaarsvaren dominant, in de oostrand 
staat lokaal Blauwe bosbes en enkele ex. Struikhei.  

6b 2,41 Bestand met dominantie van Am. eik en bijmenging van Grove den en Weymouthden en enkele Zomereiken, Beuken en 
Lorken. Een struiklaag is er niet aanwezig (rod. recent bestreden). De kruidlaag ontbreekt of bestaat uit Adelaarsvaren.   

6c 4,22 
Gemengd bestand met veel Am. eik, Zomereik, Grove den en in mindere mate Cors. den, Douglas en Beuk. Op oostrand 
wat Fijnspar. De struiklaag is beperkt tot enkele zwaardere Sporken en in de kruidlaag zijn  Adelaarsvaren en 
Pijpenstrootje nagenoeg de enige soorten.  

6d 3,44 

Gemengd, lokaal vrij nat, bestand met veel Am. eik, Beuk en Grove den, in mindere mate Zomereik, Weymouthden en T. 
kastanje en een enkele Hemlockspar. De struiklaag ontbreekt nagenoeg compleet tenzij wat Am. vogelkers. De kruidlaag 
bestaat uitsluitend uit Adelaarsvaren en opslag van rododendron. Er is een open plek met dominantie van Pitrus en een 
kunstmatig vijvertje erin. 

6e 1,74 
Homogeen Grove dennenbestand met bijmenging van slechts enkele Lorken en Ruwe berken. Afgezien van wat opslag 
van rodod. en Grove den zijn er geen struiken aanwezig en wordt de kruidlaag gedomineerd door vooral Adelaarsvaren 
en Pijpenstrootje.  

6f 0,62 
Een bestand met (zware) Zomereik en (jongere) Beuk en wat Am. eik in de westelijke hoek. In de struiklaag zijn er enkel 
wat Beuken aanwezig en een kruidlaag ontbreekt nagenoeg. Er zijn zaailingen van Beuk, Grove den, Am. eik, … 
aanwezig. 

6g 0,36 Open plek, die deels wordt gemaaid, met nog enkele parkrelicten (oa. twee vervallen hokken). Op de rand heeft zich een 
mantel ontwikkeld.  

6h 1,52 Centrale open plek met verschillende (vervallen) parkelementen en waardevolle graslanden en vijvers.  

6i 2,13 
Gemengd bestand met vooral (oudere) Beuk, naast vrij veel zware Am. eik, Zomereik, T. kastanje, Zwarte els, Grove den. 
Op de westrand komt Lork voor en op de oostrand Fijnspar. Centraal door het bestand loopt een beek. De struiklaag 
bestaat enkel uit wat Hulst en Fijnspar. De kruidlaag ontbreekt over grote delen of bestaat uit Adelaarsvaren.  

7a 1,11 Homogeen bestand met Grove den. De struiklaag is matig ontwikkeld met W. lijsterbes, Spork en berk. Pijpenstrootje is de 
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dominante soort in de kruidlaag, verder ook wat Blauwe bosbes.  

7b 1,72 Waardevol grasland met oa. Gevlekte orchis, Waterpostelein, Moerasviooltje, … Het noordelijk deel bestaat uit opslag van 
Spork met ertussen wat vochtige heide.  

7c 0,12 Een klein homogeen bestand met Fijnspar zonder struik- en kruidlaag.  

7d 5,94 

Een groot homogeen bestand met Grove den met beperkte bijmenging (vooral in oostelijk deel) van Zomereik, Beuk, Am. 
eik en Ruwe berk. Er is een dicht netwerk van diepe greppels (om 3m) en in het westelijk deel ligt een depressie waar de 
meeste dennen zijn afgestorven. De struiklaag is matig ontwikkeld met Zomereik en Am. eik (westelijk deel) en veel Spork 
en W. lijsterbes (oostelijk deel). In de kruidlaag is Pijpenstrootje overal dominant aanwezig, lokaal komt veel Blauwe 
bosbes voor. en nog wat relicten van heide.  

7g 1,24 

Dit bestand bestaat uit 3 delen: het noordelijk deel bestaat uit Beuk met enkele Zomereiken ertussen, het centrale deel 
bestaat uit Cors. den en ten zuiden van de Beukendreef  is Fijnspar de dominante soort, naast enkele T. kastanjes en Ruwe 
berken. In het zuidelijk deel is er opslag van Fijnspar, in de rest van het bestand ontbreken struiken. De kruidlaag 
ontbreekt of wordt gedomineerd door Pijpenstrootje. Er zijn heel wat zaailingen aanwezig van oa. Zomereik, Fijnspar, 
Douglas, … 

7h 2,04 

Bestand met vooral Zomereik met bijmenging van Fijnspar, Grove den, Lork, Weymouthden; Reuzenzilverspar en Ruwe 
berk. In de zuidwesthoek is er een homogeen bestand met Fijnspar. De struiklaag is weinig ontwikkeld met W. lijsterbes, 
Spork en wat rod. (is recent bestreden). Ook hier bestaat de kruidlaag vooral Pijpenstrootje, lokaal komt Blauwe bosbes 
voor en is er veel verjonging van Zomereik. 

7i 1,30 
Homogeen bestand met Grove den en enkele Ruwe berken ertussen. De struiklaag ontbreekt en in de kruidlaag is 
Pijpenstrootje dominant, Blauwe bosbes komt vrij veel voor. Veel verjonging van W. lijsterbes en Spork, maar ook Fijnspar 
en Rod.  

7j 1,73 
Homogeen bestand met Grove den en een enkele Zomereik en Beuk ertussen. Netwerk van vrij diepe greppels (om 4m). 
In de struiklaag wat Zomereik, Ruwe berk, Am. eik en rod. In de kruidlaag vrij Blauwe bosbes en natuurlijk ook 
Pijpenstrootje.  

7k 0,83 
Een vochtig Zomereikenbestand met geringe bijmenging van T. kastanje en enkele Fijnsparren en Lorken. In de struiklaag 
is enkel beperkt Ruwe berk aanwezig en de kruidlaag komen veel zeggen voor (in de greppels), en ook Adelaarsvaren en 
Pijpenstrootje.  

7l 0,13 Een kunstmatige ronde vijver met een eilandje in het midden. Rond de vijver is er een cirkelvormige berm met stenen 
muurtje en waarop  Jap. ceders zijn geplant. 

3.2.9 Boomsoortensamenstelling en leeftijdsverdeling  
Meer dan een 1/4de (23,6 ha) van de beboste delen (82 ha incl. doolhof en opslag) in het bosreservaat bestaan uit 
loofhout (eventueel met beperkte inmenging met naaldhout). Bijna de helft (46% of 38 ha) bestaat uit vrij 
homogene naaldhoutbestanden en 1/4de (20,4 ha) bestaat uit gemengde loof- en naaldhoutbestanden 
(respectievelijk minstens 20% van het grondvlak).  

In de loofhoutbestanden zijn er vooral (44% of 10,4 ha) bestanden met als hoofdboomsoort Zomereik, en 
meestal met bijmenging van Beuk, aanwezig. Bestanden met nagenoeg homogeen Beuk komen weinig (14% 

of 3,4 ha) voor. Ongeveer 1/5de van de loofhoutbestanden bestaat uit bestanden met dominantie van Am. eik. 
Bestanden met populier (7%) zijn beperkt tot de twee bestanden 1a en 3j, waar heel wat populieren aan het 
afsterven of omvallen zijn. De meeste bestanden met een groot (>80%) loofhout liggen vooral in de 
omgeving van de Lopende beek. 

De homogenere naaldhoutbestanden bestaan vooral (73% of 27,5 ha) uit bestanden met Grove den die over 
het volledige bosreservaat liggen verspreid. Verspreid over het bosreservaat komen 8 (zeer) homogene 
bestanden of delen ervan met Fijnspar voor (14% of 5,1 ha). Corsicaanse den is nagenoeg beperkt tot het vrij 
groot (3,36 ha) homogene bestand 6a. In de bestanden 2f en 7g komen ze ook nog voor (in totaal 4,2 ha).  

Het bosreservaat wordt gekenmerkt door een vrij sterke menging van naald- en loofbomen. Van deze 
gemengde bestanden waar de bijmenging met naald- of loofhout tussen 20% tot 50%, bedraagt, zijn vooral 
de bestanden 6c en 6d het belangrijkst (36% of 7,3 ha) met als hoofdsoort Am. eik en bijmenging van Grove 
den en beperkt Weymouthden. In de bestanden 4c en 5d (samen 4,8 ha of 24%) met Zomereik (en Beuk) is er 
een belangrijke bijmenging van Grove den, ook in bestand 1e (3,1 ha) is er naast Beuk heel wat Grove den 
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aanwezig. De bestanden 3e en 3g bestaan voor een groot deel uit naaldhout (Douglas en Grove den) maar is er 
een sterke menging met Zomereik, Ruwe berk en wat Beuk.  

In de meeste bestanden is de menging stamsgewijs. Zo staan er in perceel 3 verspreid over de bestanden 
aanzienlijk wat zwaardere Grove dennen en Douglas. Ook in de bestanden 1e, 4c, 4g, 6d, … staan er enkele 
dikke Grove dennen en Lorken (sommige met omtrekken meer dan 2 m) die relicten zijn van aanplanten van in 
de 19de eeuw. Indien er een grotere groep naaldbomen aanwezig is, zijn het veelal aanplanten van na WOII. 

Op Kaart 3.6 is per bestand het aandeel exoten (in klassen van 10%) weergegeven. Op Kaart 3.7 is het aandeel 
(in klassen van 10%) Amerikaanse eik per bestand weergegeven. De bepaling van het aandeel exoten en Am. 
eik is gebaseerd op de bosbouwopnames aangevuld met terreinwaarnemingen per bestand (2007-2008).  

Tabel 11:  bestandskenmerken (ANB, 2002+ actualisatie) 

bestand opp. 
(ha) 

bedrijfsvorm 
mengings-

vorm 
bestands-

type* 
hoofdboom-

soort 
sluitings-

graad 
leeftijd leeftijdsklasse 

% 
inheems 

1a 1,17 hooghout groepsgewijs LH Es >75% ongelijkjarig 41-60 jaar 99% 

1b 0,52 hooghout homogeen LH aE >75% gelijkjarig 41-60 jaar 0% 

1c 0,68 hooghout stamsgewijs LH rBe 50-75% gelijkjarig 1-20 jaar 100% 

1d 0,33 hooghout stamsgewijs LH rBe >75% ongelijkjarig 1-20 jaar 100% 

1e 3,11 hooghout stamsgewijs L+N gD / B >75% ongelijkjarig 61-80 jaar >90% 

1f 0,53 hooghout stamsgewijs NH jL 50-75% ongelijkjarig 81-100 jaar <30% 

1g 3,28 hooghout homogeen NH gD >75% gelijkjarig 41-60 jaar 100% 

1h 0,52 hooghout homogeen LH wE / zE 50-75% Gelijkjarig 1-20 jaar 100% 

2a 1,72 hooghout homogeen NH Ep >75% gelijkjarig 41-60 jaar 93% 

2b 1,20 hooghout stamsgewijs LH B / aE >75% ongelijkjarig 61-80 jaar 59% 

2c 1,12 hooghout homogeen NH gD >75% gelijkjarig 41-60 jaar 100% 

2e 0,46 hooghout homogeen LH rBe >75% ongelijkjarig 1-20 jaar 100% 

2f 1,05 hooghout homogeen NH cD >75% gelijkjarig 41-60 jaar <20% 

3a 2,15 hooghout stamsgewijs N+L gD / tK 50-75% ongelijkjarig 41-60 jaar 69% 

3c 1,40 hooghout homogeen NH cD / gD / rBe 50-75% gelijkjarig 41-60 jaar 60% 

3e 1,08 hooghout stamsgewijs N+L rBe / zE / Do >75% ongelijkjarig 61-80 jaar 77% 

3g 2,62 hooghout stamsgewijs N+L gD / B >75% ongelijkjarig 81-100 jaar 91% 

3h 1,17 hooghout stamsgewijs LH zE >75% ongelijkjarig 81-100 jaar >95% 

3i 0,92 hooghout homogeen NH gD >75% gelijkjarig 41-60 jaar >95% 

3j 0,84 hooghout stamsgewijs LH Es / pop 50-75% ongelijkjarig 21-40 jaar 78% 

3k 1,33 hooghout stamsgewijs LH rBe >75% ongelijkjarig 21-40 jaar >95% 

3l 3,29 hooghout stamsgewijs L+N zE / gD / aE >75% ongelijkjarig 81-100 jaar 91% 

4a 0,58 hooghout stamsgewijs LH B / zE >75% ongelijkjarig 81-100 jaar 86% 

4b 0,95 hooghout homogeen NH gD >75% Gelijkjarig 81-100 jaar 95% 

4c 4,34 hooghout stamsgewijs L+N zE / gD >75% ongelijkjarig 81-100 jaar 92% 

4e 0,76 hooghout homogeen NH gD >75% gelijkjarig 41-60 jaar 100% 

4f 0,89 hooghout stamsgewijs LH B / zE >75% ongelijkjarig 41-60 jaar 100% 

4g 3,;47 hooghout stamsgewijs L+N zE / gD >75% ongelijkjarig 41-60 jaar 99% 

4h 0,44 hooghout homogeen NH gD >75% gelijkjarig 41-60 jaar 100% 

4i 0,72 hooghout stamsgewijs LH zE / B >75% ongelijkjarig 61-80 jaar >95% 

5a 0,88 hooghout homogeen NH Ep >75% gelijkjarig 41-60 jaar 0% 

5c 0,95 hooghout homogeen NH Ep >75% gelijkjarig 41-60 jaar 0% 

5d 1,96 hooghout stamsgewijs N+L zE / gD >75% ongelijkjarig 81-100 jaar 89% 

5e 1,94 hooghout groepsgewijs NH gD >75% gelijkjarig 41-60 jaar >90% 
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5f 0,86 hooghout homogeen NH gD >75% gelijkjarig 41-60 jaar >95% 

5h 0,78 hooghout stamsgewijs NH gD >75% ongelijkjarig 41-60 jaar 86% 

5i 1,50 hooghout homogeen NH gD >75% gelijkjarig 21-40 jaar 100% 

5j 1,16 hooghout stamsgewijs LH Es / zE >75% ongelijkjarig 61-80 jaar >90% 

5k 0,57 hooghout stamsgewijs LH zE (/ Ep) >75% ongelijkjarig 61-80 jaar 63% 

6a 3,36 hooghout homogeen NH cD >75% gelijkjarig 21-40 jaar 0% 

6b 2,41 hooghout homogeen LH aE >75% ongelijkjarig 61-80 jaar 9% 

6c 4,22 hooghout stamsgewijs L+N aE / gD / zE >75% ongelijkjarig 81-100 jaar 62% 

6d 3,44 hooghout stamsgewijs L+N aE / gD >75% ongelijkjarig 61-80 jaar 48% 

6e 1,74 hooghout homogeen NH gD >75% gelijkjarig 41-60 jaar >95% 

6f 0,62 hooghout stamsgewijs LH zE / B >75% ongelijkjarig 81-100 jaar >95% 

6i 2,13 hooghout stamsgewijs L+N B / aE (/gD / 
Ep) 

>75% ongelijkjarig 81-100 jaar 22% 

7a 1,11 hooghout homogeen NH gD >75% gelijkjarig 41-60 jaar 100% 

7c 0,12 hooghout homogeen NH Ep >75% gelijkjarig 21-40 jaar 0% 

7d 5,94 hooghout homogeen NH gD >75% gelijkjarig 41-60 jaar 99% 

7g 1,24 hooghout stamsgewijs N+L Ep / cD / B >75% ongelijkjarig 41-60 jaar 7% 

7h 2,04 hooghout stamsgewijs L+N zE / Ep >75% ongelijkjarig >100 jaar 72% 

7i 1,30 hooghout homogeen NH gD >75% gelijkjarig 41-60 jaar 100% 

7j 1,73 hooghout homogeen NH gD >75% gelijkjarig 41-60 jaar 100% 

7k 0,83 hooghout stamsgewijs LH zE >75% ongelijkjarig >100 jaar 96% 

* indeling in bestandstypes: LH: >80% loofhout / NH: >80% naaldhout / L (50-80%) + N / N (50-80%) + L 
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3.3 Statistische gegevens 

3.3.1 Bosinventarisatie 
In 2002 werden er door ANB 73 bosbouw- en vegetatie-opnames binnen de grenzen van het bosreservaat 
uitgevoerd (zie situering op Kaart 3.4). Hiervoor werd dezelfde methodiek aangewend als deze voor 
uitgebreide bosbeheerplannen wordt gebruikt, dus met cirkelplots met maximale straal van 18 m voor de 
bosbouwopnames en proefvlakken van 16x16m volgens Braun-Blanquet voor de vegetatie-opnames. 

De gedetailleerde gegevens per bestand zijn weergegeven in Bijlage 10. Hieronder worden de 
overzichtstabellen weergegeven en worden de gegevens op het niveau van het totale bosreservaat 
besproken. Met de bosbouwopname in bestand 3b is geen rekening gehouden; gezien de kap van de Grove 
dennen in dit bestand. 

Tabel 12: overzicht van het stamtal, grondvlak en volume per bestand (op basis van de bosbouwopnames, ANB 2002) 

Bestand Levend hout Dood hout (staand) 

 
Stamtal 

(#bomen/ha) 
Grondvlak 

(m²/ha) 
Volume (m³/ha) 

Stamtal 
(#bomen/ha) 

Grondvlak 
(m²/ha) 

Volume (m³/ha) 

1a 300 10,8 117 - - - 
1b 324 35,5 341 39 1,3 11 
1d 747 23,5 207 157 4,6 39 
1e 447 36,5 354 - - - 
1g 806 35,4 307 - - - 
2a 314 24,0 294 - - - 
2b 383 36,7 383 79 4,5 41 
2c 393 37,9 825 49 3,4 32 
2e 314 14,1 125 39 0,5 3 
2f 1444 70,0 604 79 1,4 11 
3a 334 23,7 181 - - - 
3c 909 38,6 321 98 1,4 10 
3e 462 23,7 215 - - - 
3g 462 65,2 632 - - - 
3h 236 28,4 347 - - - 
3i 560 45,5 473 118 6,74 64 
3j 5747 174,3 1509 10 1,4 16 
3k 403 14,1 249 - - - 
3l 432 27,3 261 - - - 
4a 216 43,7 516 - - - 
4b 639 43,5 403 118 0,8 4 
4c 629 43,9 440 13 0,1 1 
4e 305 20,4 192 - - - 
4f 354 34,6 409 49 3,2 34 
4g 830 61,6 633 59 2,4 22 
4h 825 32,5 261 - - - 
4i 472 47,7 540 10 2,9 33 
5a 88 6,1 38 - - - 
5c 206 16,2 136 118 6,5 75 
5d 334 34,2 350 - - - 
5e 393 31,3 327 - - - 
5f 943 55,5 552 - - - 
5h 236 11,2 70 - - - 
5i 560 41,5 385 - - - 
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5j 737 29,2 389 - - - 
5k 246 19,6 178 - - - 
6a 830 39,7 345 39 0,2 1 
6b 187 29,9 306 - - - 
6c 648 58,3 662 39 1,0 9 
6d 982 76,3 835 29 2,9 30 
6e 560 42,9 402 - - - 
6f 717 42,6 420 - - - 
6i 79 11,0 106 - - - 
7a 619 37,9 343 - - - 
7c 383 29,1 217 39 0,6 5 
7d 793 51,4 460 20 0,1 0 
7g 909 56,6 585 20 0,8 8 
7h 300 20,2 182 59 0,4 1 
7i 324 24,1 237 - - - 
7j 648 44,4 375 157 5,7 51 
7k 236 19,0 186 - - - 

Totaal 597 39,8 398 24 0,8 7,7 

Boomlaag 
Op het niveau van het volledige bosreservaat is Grove den duidelijk de belangrijkste soort. Deze soort 
maakt 40% uit van het grondvlak en het volume in het bosreservaat. Zomereik is de tweede belangrijkste 
soort met een aandeel van 16% van het grondvlak. Amerikaanse eik en Beuk maken allebei ongeveer 10%  
van het grondvlak/volume uit waarbij Am. eik wel een kleiner stamtal (5%) heeft, wat betekent dat de 
meeste Am. eik vrij dik zijn. Eén op de tien bomen is een Corsicaanse den met echter een beperkter aandeel 
in het volume (7%). Ruwe berk komt ook vrij veel voor (9%) maar zijn veelal jongere bomen (4% van 

grondvlak). Fijnspar heeft een beperkt aandeel in de 3 parameters (5% aantal en 4% grondvlak), terwijl Zwarte 
els nog vrij veel voorkomt (7%) maar een zeer beperkt aandeel heeft in het grondvlak/volume. Het aandeel 
van andere soorten is te verwaarlozen.  

Het gemiddeld aantal bomen/ha (597 bomen/ha) en het gemiddeld grondvlak (39,8 m²/ha) voor het volledige 
bosreservaat ligt vrij hoog. Dit is vooral te verklaren door dat in de (naaldhout)aanplanten van na WOII 
maar weinig dunningen zijn uitgevoerd.  
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De grafiek met de ‘stamtalverdeling’ geeft een afwijkend beeld van het normaal verloop van dergelijke 
grafiek. In de omtrekklassen rond de 100 cm komen er meer bomen voor dan in de lagere omtrekklassen, dit 
is vooral te wijten aan het hoog aandeel aangeplante Grove dennen in de omtrekklassen 85 cm tot 130 cm. In 
de laagste omtrekklassen (< 45 cm) zijn vooral Ruwe berk en ook wel Zwarte els de belangrijkste soorten. De 
dikste boom van het bosreservaat (Beuk in bestand 3g) is ook opgenomen in de proefcirkel van een 
bosbouwopname en daarom is er de weergave van de omtrekklasse 450-459 cm. In de omtrekklassen boven 
de 200 cm omtrek komen maar weinig bomen meer voor.  

De grafiek ‘grondvlakverdeling’ geeft een meer natuurlijk beeld, met een klein aandeel van het grondvlak in 
de lage omtrekklassen en het grootste aandeel van het grondvlak in de omtrekklassen tussen 100 en 200 cm. 
Echter het aandeel van de zwaardere omtrekklassen (meer dan 200 cm) is wat ondervertegenwoordigd in het 
aandeel grondvlak.  
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Struiklaag 
De struiklaag is in heel wat bestanden nagenoeg niet aanwezig of slecht ontwikkeld en is het gemiddeld 
aantal struiken/ha bijzonder laag.  

Wilde lijsterbes en Spork zijn de algemeenste soorten en komen maar in enkele bestanden (oa. bestanden 3g, 
7f) lokaal massaal voorkomen. Het ontbreken van een struiklaag in heel wat bestanden is vooral te verklaren 
door de bestrijding van P. rododendron en Gele azalea die in de periode 2002-2007 werd uitgevoerd. Vooral 
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P. rododendron kwam in de westelijke bestanden massaal voor. Ook het voorkomen van homogene, 
gesloten bestanden met Fijnspar en Beuk zorgt ervoor dat er in deze bestanden bijna geen struiklaag 
aanwezig is.   

 

Verjonging 
Er is in de meeste bestanden heel wat verjonging aanwezig met een vrij hoog gemiddeld van 6200 
zaailingen/ha voor het bosreservaat. Hiervan zijn er echter bijna 40% van niet gewenste soorten als Am. eik 
en Am. vogelkers! Van de gewenste soorten zijn Zomereik (19%) en Wilde lijsterbes (29%) en Spork (8%) de 
belangrijkste soorten. Hoewel op niveau van het bosreservaat klein in aantal, is opvallend dat verschillende 
naaldbomen vrij gemakkelijk verjongen. Zo is er verjonging van Grove den, Douglas, Fijnspar, 
Weymouthden en ook Lork. Zeker de verjonging van Douglas kan lokaal problematisch zijn.  

Problematisch is dat er bijzonder weinig zaailingen (kleiner dan 0,5 m) doorgroeien naar struiken waardoor er 
zich in heel wat bestanden moeilijk een struik- en boomlaag kan ontwikkelen. Dit is vooral te wijten aan de 
vraat door Reeën waarvan er in het bosreservaat en omgeving een gezonde populatie aanwezig is.  

Het hoog aandeel zaailingen van invasieve soorten (Am. eik, Am. vogelkers, maar ook Douglas, P. rod., …) 
betekent dat er blijvend een vrij intense opvolging van de bestrijding van invasieve soorten zal moeten 
gebeuren. Om de natuurlijke verjonging (van gewenste soorten) meer kansen te geven, kunnen bestanden 
tijdelijk afgerasterd worden of kan er gedurende enkele jaren een verhoogd afschot van het aantal Reeën 
gebeuren (zie verder Beheermaatregelen). 
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Dood hout 
Het aandeel staand dood hout dat binnen de proefcirkels werd opgemeten is beperkt met ongeveer 2% van 
het totale volume aan hout in het bosreservaat. Zoals reeds bij het hoofdstuk Biotoopkartering (3.2.4) 
beschreven maakt Grove den ook het grootste deel uit van het staand en liggend dood hout. Het hoog 
aandeel van Weymouthden is het staand dood hout is te wijten aan de aanwezigheid van 2 dikke dode 
Weymouthdennen in de proefcirkel in bestand 6d, dit aandeel is echter niet representatief voor het volledige 
bosreservaat.  

Bij het liggend dood hout (zie Tabel 13) is er in de meeste bestanden vooral dood hout aanwezig in het dun 
sortement (20-60 cm omtrek). Van het dik sortement (60-120 cm omtrek) zijn er in de bestanden veelal maar  één 
of enkele aanwezig, terwijl in het zeer dik sortement (> 120 cm omtrek) er maar in 6 bestanden dikke stamman 
aangetroffen zijn.  
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Tabel 13:  liggend dood hout in de bestanden van het bosreservaat ’s Herenbos (ANB, 2002) 

bestandsnummer Dun  
(stuks/ha) 

Dik  
(stuks/ha) 

Zeer dik  
(stuks/ha) 

1a 5-100 11-30   1-3 
1b <5 geen geen 
1c geen geen geen 
1d 5-100 1-10 geen 
1e 5-100 geen geen 
1g 5-100 1-10 geen 
1h geen geen geen 
2a 5-100 1-10 geen 
2b 5-100 1-10 geen 
2c geen geen geen 
2e <5 1-10 geen 
2f 5-100 1-10 geen 
3a >100 1-10 geen 
3c >100 11-30 geen 
3e >100 11-30 geen 
3g >100 11-30 geen 
3h <5 geen geen 
3i 5-100 1-10 geen 
3j <5 1-10 geen 
3k 5-100 geen geen 
3l 5-100 1-10 geen 
4a 5-100 1-10 geen 
4b 5-100 geen geen 
4c 5-100 1-10 geen 
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bestandsnummer Dun  
(stuks/ha) 

Dik  
(stuks/ha) 

Zeer dik  
(stuks/ha) 

4e 5-100 1-10 geen 
4f 5-100 1-10 geen 
4g 5-100 1-10 geen 
4h 5-100 1-10 geen 
4i 5-100 1-10 1-3 
5a 5-100 1-10 geen 
5c <5 geen geen 
5d 5-100 1-10 geen 
5e 5-100 1-10 1-3 
5f 5-100 11-30 geen 
5h <5 geen geen 
5i 5-100 geen geen 
5j 5-100 11-30 1-3 
5k 5-100 1-10 geen 
6a >100 1-10 geen 
6b 5-100 1-10 geen 
6c 5-100 1-10 geen 
6d >100 1-10 1-3 
6e 5-100 1-10 geen 
6f 5-100 geen geen 
6i 5-100 1-10 1-3 
7a 5-100 geen geen 
7c geen geen geen 
7d >100 1-10 geen 
7g >100 1-10 geen 
7h 5-100 1-10 geen 
7i 5-100 1-10 geen 
7j 5-100 1-10 geen 
7k 5-100 1-10 geen 

3.3.2 Fytosociologische inventaris 
Onder punt 2.3.4. zijn de verschillende bostypes (hoofdzakelijk gebaseerd op typologie van Sougnez, 1975) 
aanwezig in het bosreservaat weergegeven. Ook voor de verschillende open ruimtes werd de 
fytosociologische indeling beschreven.  

Op Kaart 3.10 zijn de verschillende vegetatietypes gebaseerd op bovenvermelde typering weergegeven.  

In 2002 werd binnen de grenzen van het bosreservaat 72 vegetatie-opnames uitgevoerd (ANB) waarbij de  
bosvegetatie in kaart werd gebracht door het maken van vegetatieopnames waarbij zowel de soorten in 
kruid-, struik- als boomlaag werden geïnventariseerd met behulp van de Braun-Blanquet methode voor de 
bosbouwproefvlakken. De resultaten van deze vegetatie-opnames en de aangetroffen bostypes (volgens 

Tropres) zijn per opname weergegeven op Kaart 3.10.  

Als leidraad voor de vegetatieanalyse wordt de methodiek gevolgd zoals is uitgewerkt in de handleiding 
‘Vegetatieanalyse in het kader van uitgebreide bosbeheerplannen’ (Roelandt, 2005). De bostypologie in dit 
softwarepakket is gebaseerd op de eerste boskartering van het Vlaamse Gewest (1997-1999). Deze 
bostypologie werd recent bijgewerkt en verfijnd (Cornelis, 2007). In onderstaande beschrijving wordt telkens 
het overeenkomstige type uit de nieuwe typologie vermeld. 
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In totaal werden 72 vegetatie-opnames volgens Braun-Blanquet gemaakt in de bosbouwproefvlakken.  

 

 

 

 

 

- Deze vegetatieopnames in bosbouwproefvlakken werden verwerkt in de vegetatiedatabank Deter-CE. In Bijlage 
10 worden deze opnames weergegeven met de bedekkingen per soort en per vegetatielaag. In deze bijlage is ook 
een kruistabel van alle soorten en hun bedekking die aangetroffen zijn, weergegeven.  

- De classificatie van de opnames gebeurde op basis van de identificatiediagrammen (m.b.v. het Access-programma 
Tropres) van TPab_K-scores (van de kruidlaagsoorten). Bij TPab speelt de trouw- en presentiegraad van de 
karakteristieke soorten van een bostype een grotere rol en is dan ook een krachtiger identificatiemethode.  

In het referentiesterdiagram (Figuur 9) zijn de 32 onderscheiden bostypes uit de bosinventarisatie van Vlaanderen 
in een logische volgorde geordend op de assen van het diagram. De gradiënt in dit diagram gaat – startend bij 
‘rododendronbos’ – in wijzerzin van voedselarm en droog naar voedselrijk en nat. Essenbronbos, Wilgenvloedbos 
en Duinbos zijn elk gebonden aan zeer specifieke standplaatsfactoren en vallen daardoor niet echt onder één van 
de andere categorieën. Nauw verwante bostypen komen naast elkaar te liggen. Hoe meer er uitvlagging is vanuit 
het centrum naar een bepaald bostype, hoe sterker de verwantschap is met dit type (zie diagrammen in Bijlage 10).
 

 

Figuur 9:  referentiesterdiagram (Roelandt, 2004) 

- Om deze typering van de actuele vegetatie vanuit de kruidlaag te bevestigen en om de proefvlakken te 
karakteriseren qua abiotische parameters, werd tot slot een mF/mR.mN-ecogram (Rogister, 1985) gemaakt en 
geïnterpreteerd. Om dit ecogram te bekomen, gebruikte Rogister de Ellenberggetallen R (zuurtegraad), N 
(stikstofwaarde) en F (vochtwaarde) om elk bostype uit de literatuur in een tweedimensionele ruimte te plaatsen 
die de ecologische positie van de abiotische factoren vochttoestand en voedselbeschikbaarheid van de bodem (is 
gerelateerd met de humuskwaliteit) duidelijk maakt. De bekomende gemiddelde Ellenbergwaarden per proefvlak 
worden uitgezet in in het Rogister-ecogram met als referentie (de zwarte lijnen) een overlay van de 
bosinventarisatietypologie Figuur 10 . 
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Tropres-identificatiespectra (sterdiagrammen) 
In onderstaande bespreking wordt een overzicht gegeven van de verschillende bostypes binnen het 
bosreservaat (zie ook Kaart 3.10). De hoofdindeling volgt de typologie van de bosinventarisatie van het 
Vlaamse Gewest (AMINAL afd. Bos & Groen, 2001). In onderstaande bespreking wordt een verwijzing naar de 
nieuwe typologie volgens Cornelis et al. (2007) opgenomen.  

Bostypes verwant met het arme Berken-Eikenbos (type 1 - 7) 

 Het soortenarm Berken-Eikenbos (type 2)  
- Verspreiding binnen studiegebied: dit vegetatietype werd bij 7 opnames aangetroffen, door de grote 

affiniteit met het typisch Berken-Eikenbos komt het er meestal gelijktijdig mee voor.  

Het komt voor in volgende bestanden: 2a, 5c, 5h, 7d en 7j 

- Fytosociologische plaatsing: dit zijn verarmde of minder goed ontwikkelde vormen van het typisch Berken-
Eikenbos. De affiniteit met dit bostype is dan ook sterk. Er is meestal ook een zekere affiniteit met het Bramen-
rijk Eiken–Beukenbos.  

- Plaatsing volgens nieuwe bostypologie (Cornelis, 2007): dit type wordt ondergebracht bij het “Dennen-Eikenbos met 
Bochtige smele en Pijpenstrootje”, subtype met dominantie van Pijpenstrootje of Bochtige smele.   

- Soortensamenstelling en structuur van de kruidlaag: de kruidlaag is kenmerkend zeer soortenarm door sterke 
dominantie van grassen (Pijpenstrootje of Bochtige smele) en/of bramen of door de zeer gesloten boomlaag (o.a. 
Fijnspar). 

 Het Bochtige smele-rijk Berken-Eikenbos (type 3)  
- Verspreiding binnen studiegebied: werd enkel in bestand 3a aangetroffen. Er is meestal een grote affini-

teit met het typisch Berken-Eikenbos.  

- Fytosociologische plaatsing: dit zijn verarmde of minder goed ontwikkelde vormen van het typisch Berken-
Eikenbos. De affiniteit met een of meerdere afgeleide types is meestal groot, de meest voorkomende affiniteiten 
zijn: soortenarm Berken-Eikenbos, typisch Berken-Eikenbos en Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos.  

- Plaatsing volgens nieuwe bostypologie (Cornelis, 2007): dit type wordt ondergebracht bij het “Dennen-Eikenbos met 
Bochtige smele en Pijpenstrootje”, subtype met dominantie van Bochtige smele.  

- Soortensamenstelling en structuur van de kruidlaag: de kruidlaag is kenmerkend zeer soortenarm door dominantie 
van grassen (Pijpenstrootje en/of Bochtige smele) en/of bramen. De vegetatiemat is niet noodzakelijk aaneen-

sluitend maar een dichte strooisellaag is meestal aanwezig waardoor natuurlijke verjonging verhinderd wordt.  

 Het Bosbesrijk Berken-Eikenbos (type 4)  
- Verspreiding binnen studiegebied: werd in 5 opnames aangetroffen. Er is meestal een grote affiniteit 

met het typisch Berken-Eikenbos.  

- Fytosociologische plaatsing: dit zijn bostype toont het meest verwantschap met het droog Berken-Zomereikenbos.  

- Plaatsing volgens nieuwe bostypologie (Cornelis, 2007): dit type wordt ondergebracht bij het “Dennen-Eikenbos met 
Bochtige smele en Pijpenstrootje”, subtype met dominantie met Blauwe bosbes.  

- Soortensamenstelling en structuur van de kruidlaag: de kruidlaag is kenmerkend soortenarm met een duidelijke 
aanwezigheid van grassen (Pijpenstrootje en/of Bochtige smele) maar ook grotere vlekken met Bosbes.  

 Het typisch Berken-Eikenbos (type 5)  
- Verspreiding binnen studiegebied: het tweede algemeenste vegetatietype in het bosreservaat (16 opna-

mes).  

Het komt voor in volgende bestanden: 1a, 1d, 1e, 2e, 3g, 4c, 4h, 5a, 5f, 7a, 7d, 7h, 7i en 7k. 
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- Fytosociologische plaatsing: de Berken-Eikenbossen zijn typisch voor de voedselarme, droge en zure zandgron-
den. De meeste van deze bossen zijn van oorsprong bebossingen van heidegebieden met Grove of Corsicaanse 
den, de van nature dominerende soorten zijn Zomereik en Ruwe berk. In het bosreservaat komt het bostype in 
zijn meest typerende vorm slechts beperkt voor. Tot de sterk verwante bostypes behoren het Bochtige smelerij-
ke Berken-Eikenbos (het typische bos voor de Kempische zandgronden), en het soortenarm Berken-Eikenbos. 
De derivaat-gemeenschappen met Amerikaanse vogelkers, en Amerikaanse eik (Amerikaanse vogelkers Ber-
ken-Eikenbos) zijn minder sterk vertegenwoordigd in het bosreservaat.   

- Plaatsing volgens nieuwe bostypologie (Cornelis, 2007): dit type wordt ondergebracht bij het “Dennen-Eikenbos met 
Bochtige smele en Pijpenstrootje”.   

- Soortensamenstelling en structuur van de kruidlaag: de meeste heidesoorten zijn verdwenen en vervangen door de 
arme bosflora van het Quercion. De voornaamste kruidachtige soorten zijn Gewone braam, Bochtige smele, Pij-
penstrootje en Brede en Smalle stekelvaren. In de struiklaag vindt men vaak Sporkehout en Wilde lijsterbes. In 
de kruidlaag is de affiniteit met het bramenrijk Eiken-Beukenbos en het Amerikaanse-vogelkers Berken–
Eikenbos soms sterk.  

 Het Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos (type 6)  
- Verspreiding binnen studiegebied: door de intensieve bestrijding komt dit type maar weinig voor in het 

bosreservaat (2 opnames). Werd aangetroffen in de bestanden 2f en 3e.   

- Fytosociologische plaatsing: is een derivaatgemeenschap van het typisch Berken-Eikenbos en kan gekenmerkt zijn 
door een (massale) ontwikkeling van voornamelijk Amerikaanse vogelkers in de struiklaag en onderetage. 
Vaak gaat dit type ook samen met Bramenrijk Eiken-Beukenbos (type 12), en soms een zwakke uitvlagging naar 
arm Eiken-Haagbeukenbos (type 18).  

- Plaatsing volgens nieuwe bostypologie (Cornelis, 2007): het Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos wordt inge-
deeld bij het type I3. DG [Dennen-Eikenbossen] met Amerikaanse vogelkers.  

- Soortensamenstelling en structuur van de kruidlaag: veelal een zeer ijle en soortenarme kruidlaag met verspreid 
Brede stekelvaren en op lichtrijkere plekken ook Bramen. In de bestanden in het bosreservaat is de kruidlaag 
meer gevarieerd. 

Eiken-Beukenbossen (incl. Wintereiken-Beukenbos) (type 10-15) 

 Het bramenrijk Eiken-Beukenbos (type 12)  
- Verspreiding binnen studiegebied: komt maar beperkt voor, enkel in de bestanden 1c en 4e.  

- Fytosociologische plaatsing: dit bostype vormt een rompgemeenschap van het Eiken-Beukenbos, er zijn relatief 
weinig kenmerkende soorten van dit bostype. In de kruidlaag is de soortenrijkdom beperkt. Er zijn ook affini-
teiten naar het arme Eiken-Haagbeukenbos (bestand 4e) en het typische berken-eikenbos (1c).  

- Plaatsing volgens nieuwe bostypologie (Cornelis, 2007): behoort tot het bostype I1 RG [Dennen-Eikenbos] met 
braam.  

- Soortensamenstelling en structuur van de kruidlaag: de sterke ontwikkeling van bramen in de ondergroei is een 
weerspiegeling van de hogere lichtrijkdom. Daarnaast komen diverse soorten voor in de struiklaag. De onder-
groei is weinig verruigd met soorten als Grote brandnetel.  

 Het typisch Eiken-Beukenbos (type 14)  
- Verspreiding binnen studiegebied: komt maar enkel in bestand 5j voor.  

- Fytosociologische plaatsing: is veelal negatief gedifferentieerd en ontbreken er meestal echte kensoorten. 

- Plaatsing volgens nieuwe bostypologie (Cornelis, 2007): behoort tot het bostype H3a Eiken-Beukenbos met Ade-
laarsvaren, subtype met Dalkruid en Lelietje-van-dalen.  
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- Soortensamenstelling en structuur van de kruidlaag: de kruidlaag is gevarieerd met verschillende oudbosplanten en 
een hoge bedekking van o.a. IJle zegge.  

 Het Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos (type 15)  
- Verspreiding binnen studiegebied: het meest algemene bostype (in 28 opnames, 40%) en is vooral aan te 

treffen in de oostelijke helft van het bosreservaat. Aanwezig in de bestanden: 1b, 2c, 3c, 3g, 3h, 3i, 3k, 
3l, 4a, 4b, 4c, 4g, 5d, 5e, 5i, 5k, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e en 6i.  

- Fytosociologische plaatsing: deze rompgemeenschap is bijzonder soortenarm en is er weinig of geen affiniteit met 
andere bostypes. 

- Plaatsing volgens nieuwe bostypologie (Cornelis, 2007): behoort tot het bostype H3a Eiken-Beukenbos met Ade-
laarsvaren, subtype met dominantie van Adelaarsvaren.  

- Soortensamenstelling en structuur van de kruidlaag: enkel Adelaarsvaren is dominant. 

Valleibossen (type 23-26, 29-31) 

 Het Brandnetel-Vlierenbos (type 24) 
- Verspreiding binnen studiegebied: werd enkel aangetroffen in bestand 1a en 1h.  

- Fytosociologische plaatsing: dit bostype omvat voornamelijk recente populieren-aanplantingen, al dan niet in 
combinatie met andere soorten zoals Gewone es, Zomereik, Gewone esdoorn of Zwarte els. Is essentie zijn deze 
bossen afgeleide types van alluviale bostypes zoals Essen-Elzenbossen met Zwarte els en Gewone es of Ruigte 
elzenbossen. In de kruidlaag is de dominantie door zeer algemene nitrofielen (Grote brandnetel, Kleefkruid, 
etc.) en ruderale soorten kenmerkend. In bestand 1h is het bostype uitgesproken, terwijl in bestand 1a de op-

name in het natste deel duidelijke affiniteit vertoont met het elzenbroekbos. 

- Plaatsing volgens nieuwe bostypologie (Cornelis, 2007): behoort tot het type D2 RG [Essen-Elzenbos] met Grote 
brandnetel (= gemeenschap 18).  

- Soortensamenstelling en structuur van de kruidlaag: in bestand 1a is Ruwe smele abundant aanwezig en komen er 
soorten voor van beter ontwikkelde broekbossen als Verspreidbladig goudveil. In bestand 1h is de kruidlaag 
minder soortenrijk en domineert Grote brandnetel.  

Rogister-ecogram 

Voor de classificatie van de bosgemeenschappen volgens Rogister (1985) werd gebruik gemaakt van de verwachtschap 
op basis van de Ellenberggetallen (Ecologische VerwantschapsCoëfficiënt of EVC). De vegetatiekundige opnames in het 
bosreservaat worden in Figuur 10 10 getypeerd op basis van de EVC in het Rogister-Ecogram. De ecogrammen worden 
opgesteld op basis van de gemiddelde Ellenberggetallen voor vocht (mF), zuurtegraad (mR) en stikstof (mN) voor elk 
bostype. Deze parameters geven een indicatie van de humuskwaliteit of de snelheid waarmee de humus wordt 
afgebroken en in eerste instantie de ecologische plaats van de elke plantenopname ten opzichte van deze twee 
omgevingsfactoren.  

Naast deze positionering t.o.v. de abiotische parameters zuurtegraad, voedselrijkdom en bodemvocht, geeft deze grafiek 
ook de overeenkomst weer tussen de vegetatieopnames en de Vlaamse bostypes (AMINAL, 2001). De zwarte lijnen en 
de hoofdletters wijzen op de begrenzing van de ecologische zones die samenhangen met de Vlaamse bostypes. Deze 
afgebakende zones mogen niet als absolute grenzen worden beschouwd; ter hoogte van een grens is er een 
overgangszone tussen het ene en het andere bostype. 

De begrenzing van de ecologische gebieden in dit ecogram komt overeen met de volgende bostypes (in vet werden deze 
aangeduid die volgens de grafiek voorkomen in het bosreservaat): 

BQ: Berken-Eikenbos (Betulo-Quercetum)  
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FQ: (Winter)Eiken-Beukenbos (Fago-Quercetum) 
SC: arme Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) 
MF:  Gierstgras-Beukenbos (Milio-Fagetum)  
EC: Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos (Endymio-Carpinetum)  
PC: Vochtig Eiken-Haagbeukenbos (Primulo-Carpinetum)  
UFtyp: typisch Iepen-Essenbos (Ulmo-Fraxinetum typicum)  
UFaln: Vochtig of Elzenrijk Iepen-Essenbos (Ulmo-Fraxinetum alnetosum)  
PF: Elzen-Essenbos (Pruno-Fraxinetum)  
CA: Moesdistel-Elzenbroek (Kalk-Elzenbroek) (Cirsio-Alnetum) 
FA: Ruigt-Elzenbos (Filipendulo-Alnetum)  
CEA: Gewoon of mesotroof Elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum)  
LQ: Elzen-Eikenbos (Lysimachio-Quercetum)  

In de X-as is de mate van afbraak van het strooisel of dus het humustype uitgezet. Deze wordt bekomen uit het product 
van de zuurtegraad (mR2) en de stikstofgraadklasse (mN3) of dus voedselrijkdom. Deze is oplopend van mor, moder 
naar mull als volgt:  

 
De Y-as komt overeen met de vochtklasse als volgt, deze gaat van soorten die gebonden zijn aan zeer droge 
omstandigheden (xerofielen) naar soorten die gebonden zijn aan natte standplaatsen (hygrofielen):  

 

Abiotische typering voor de verschillende bosplaatsen o.b.v. mR x mN/mF-ecogram:   

In Figuur 10 wordt het mF/mR.mN-ecogram weergegeven van alle vegetatie-opnames in het bosreservaat ‘s 
Herenbos. 

Op basis van de zuurtegraad vallen nagenoeg alle opnames binnen de klasse acidofiel of acidofiel-
acidoclien. Wat logischerwijs overeenkomt met de bodemtypering van de meeste sites die vnl. zandig en 
zuur is. 

                                            
2 mR = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de zuurtegraad in de bovenste bodemlagen R.  
3 mN = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de nitrificatie N, dus mN.  
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De voedselrijkdom van de bodem is voor nagenoeg alle proefvlakken laag (zwakke tot matige nitrificatie), dus 
de bodems in het bosreservaat  zijn vnl. voedselarm.  

Uit bovenstaande moet blijken dat de strooiselafbraaksnelheid (oplopend volgens de X-as) in de meeste 
proefvlakken behoorlijk slecht verloopt: 10% van de opnames behoren tot een heide-mor-type, 64% tot het 
mor-type, 15% tot moder-type en 11% tot mull-moder tot aktieve mull. Dus behoort meer dan 75% van de 
opnames tot een slechte humuskwaliteit. Deze is uiteraard niet enkel bepaald door de bodemtoestand maar 
tevens door de samenstelling van de boomlaag. Traditioneel zullen soorten met een sneller verterend 
bladstrooisel dus ook weerspiegelen in onderliggende kruidlaag en bijgevolg een hogere afbraaksnelheid.  

De vochtklasse in de meeste proefvlakken is matig vochtig (mesofiel) tot vochtig (hygroclien) (de mF waarde op 

de Y-as ligt grotendeels tussen 5 en 7 met  een concentratie tussen 5 en 5,5 en tussen 6,5 en 7). 

In grote lijnen kunnen de bosbestanden in het ‘s Herenbos gekarakteriseerd worden als matig vochtige tot 
vochtige, voedselarme bossen op zure grond met een mor-humus. Vooral de bestanden die in de directe 
omgeving van de Lopende beek liggen, hebben een hogere strooiselafbraaksnelheid. Dominantie van 
naaldhout of loofboomsoorten met een slecht verterend bladstrooisel weerspiegelen eveneens in zuurdere 
humustypes en een matige tot slechte afbraaksnelheid.  

Figuur 10: Rogister-ecogram van alle vegetatieopnames uitgevoerd in het bosreservaat ‘s Herenbos (ANB, 2002)  

 
Biotische typering voor de verschillende bosplaatsen o.b.v. mR x mN/mF-ecogram:  

80% van de opnames komen volgens de Vlaamse bostypologie overeen met het Berken-Eikenbos (BQ). Een 
5-tal opnames situeren zich in de overgangszones van de Eiken-Beukenbossen  en 1 opname (bestand 7k) 
behoort tot het Elzen-Eikenbos (LQ). Drie opnames (bestanden 1a en 5j) zitten in een overgangszone naar 



Beheerplan bosreservaat ‘s Herenbos 

ESHER     april 2009 

95

Ruigt Elzenbos (FA), bestand 4e behoort wel duidelijk tot dit bostype. De opname in bestand 1h ligt 
duidelijk in het Elzen-Essenbos (PF). 

3.3.3 Faunistische inventaris 
Voor de faunistische inventaris wordt verwezen naar het beschrijvend gedeelte onder 3.2.5 . 

Hieronder volgen een aantal soorten die de faunistische waarde van het bosreservaat beklemtonen: 

- Er komen verschillende soorten roofvogels,  spechten en verschillende broedkoppels Boomklever voor. 
Ook rode lijstsoorten van meer open terreinen als Boompieper en Gekraagde roodstaart zijn nog 
aanwezig of recent verdwenen.  

- De heideterreintjes en heischrale graslanden zijn erg belangrijk voor fauna met onder meer het 
voorkomen van 7 loopkeversoorten en 20 spinnensoorten van de rode lijst, wat telkens meer dan 60% is 
van het totaal aantal aangetroffen rode lijstsoorten. Ook hier zijn er nog gezonde populaties van 
Levendbarende hagedis en Hazelworm aanwezig.  

- Langs de Lopende beek komt de zeldzame Bosbeekjuffer voor, en is er op de oevers van de beek een 
bijzonder zeldzame loopkever aanwezig; 

- De rode lijstsoort Snortikker werd in het heischraal grasland 2d aangetroffen, terwijl twee soorten 
dagvlinders van de rode lijst, namelijk Groentje en Bont dikkopje nog in het bosreservaat voorkomen. 

3.3.4 Opbrengsten en diensten 
Sinds de aankoop van het bosreservaat in 1997 werd er in 2002 in totaal 961 m³ naaldhout verkocht en in 
2008 in totaal 903 m³ dat echter momenteel nog niet is geëxploiteerd. 

3.4 Knelpunten 
Voor het bosreservaat ‘s Herenbos zijn volgende knelpunten te vermelden: 

o Groot aandeel exoten en invasieve soorten in de boomlaag; 

o Beperkte natuurlijke verjonging door o.a. Reeënvraat; 

o Aanwezigheid van vervallen parkelementen; 

o Aanwezigheid van enkele verwilderde tuinsoorten als de bamboesoort Sasa palmata en Bonte gele 
dovenetel. 
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4. BEHEERDOELSTELLINGEN 

4.1 Bosfuncties 

4.1.1 De ecologische functie 
Het ’s Herenbos werd als bosreservaat aangeduid omdat het één van de enige aaneengesloten bossen van 
die omvang (100 ha) was die nog in aanmerking kwam als referentiebos voor oude bossen op arme 
zandgronden in de Kempen. Het minimum structuurareaal (MSA) voor dergelijke oligotrofe Quercion-types 
bedraagt 50 ha met errond nog een buffer van 50 m (Vandekerkhove K., 1998). Ondanks een aanzienlijk 
aandeel exoten in het bomenbestand kan mits een intensief startbeheer een groot deel van het bos als 
integraal reservaat worden ingericht.  

het bosreservaat heeft een belangrijke ecologische functie voor zeldzamere vegetaties, flora en fauna in 
volgende biotopen: 

BOS 
- Aanwezigheid van goed ontwikkelde en vrij volledige vegetaties van het bostype Zomereiken-

Beukenbos. 

- In delen van de beekvallei van de Lopende beek komt een goed ontwikkeld Alno-padion met heel wat 
oud-bosplanten en ook een gevarieerd gamma aan zeggensoorten voor. 

- Een broedvogelbestand met verschillende roofvogels (Havik, Sperwer, Buizerd, ev. Wespendief) en 5 soorten 
spechten. 

- Aanwezigheid van verschillende soorten zeldzame spinnen en loopkevers die gebonden zijn aan oude 
bossen. 

- Een drevenstructuur met een bijzondere mycologische waarde. 

OVERGANGZONES 
- Aanwezigheid van twee beken met beiden een vrij intacte meanderende structuur. Ook de waterkwali-

teit van beide beken is matig tot goed. Op de oevers van de beek komt een bijzonder zeldzame loopke-
ver voor en werd ook Bosbeekjuffer in de omgeving van de beek waargenomen.  

- Hier komen nog relictpopulaties voor van onder meer Gaspeldoorn, Geoorde wilg en Wilde gagel.  

- Een bijzonder rijke loopkever- en spinnenfauna, zeker in de bosranden en overgangen, met o.a. een 
gezonde populatie Lederloopkever (< 10 locaties in Vlaanderen).  

- Voorkomen van rode lijstsoort Bont dikkopje in de bosranden.  

OPEN RUIMTES 
- Aanwezigheid van 3 natte heischrale graslanden met grote populaties van Gevlekte en –Bosorchis. In de 

graslanden komt een gezonde populatie Hazelworm voor. 

- Aanwezigheid van heiderelicten in de droge en natte sfeer met zeldzame soorten als Kruip- en 
Stekelbrem, Grondster, Moeraswolfsklauw, … en waar ook de dagvlinder Groentje (rode lijstsoort) nog 
voorkomt. 

- Aanwezigheid van matig ontwikkelde drogere heischrale graslanden met verschillende interessante 
hogere planten en invertebraten die op de rode lijst staan zoals de sprinkhaan Snortikker.  
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- Aanwezigheid van een 10-tal kleinere waterpartijen met minder soortenrijke maar gezonde populaties 
amfibieën, libellen, … 

Het beheer in het bosreservaat is volledig afgestemd op een optimalisatie van de ecologische functie en de 
wetenschappelijke functie van het bos. Alle concrete beheerdaden zijn afgestemd op de realisatie van deze 
doelstelling. Hierbij wordt een objectieve afweging gemaakt tussen spontane processen en de biodiversiteit 
(ecologische functie) en de mogelijkheden voor studie van processen van spontane bosontwikkeling 
(wetenschappelijke functie). 

Het bosreservaat heeft een belangrijke ecologische functie. De rijke structuurvariatie van het bosreservaat 
zorgt ervoor dat er zowel op floristisch als faunistisch vlak interessante en zeldzame soorten voorkomen en 
het bosreservaat zeker belang heeft voor het in standhouden van deze soorten. 

Deze hoge natuurwaarde heeft het domein voornamelijk te danken aan een gevarieerde abiotiek (met o.a. 
ijzerrijk kwelwater), de verscheidenheid aan biotopen (bos, struweel, verruigd grasland, heiderelicten, meanderende 

beek, …), de ouderdom (een groot deel van de bestanden zijn reeds bebost sinds de 18de eeuw) en ook door de 
geringe verstoring in het domein. 

Het verwijderen van een deel van de agressieve exoten zal de graad van natuurlijkheid nog verhogen. 

Met de beoogde beheerdoelstellingen wordt ernaar gestreefd om het referentiebostype en de waardevolle 
elementen te behouden en te versterken. Dit wordt als volgt vertaald in algemene beheerdoelstellingen: 

 Spontane ontwikkeling van natuurlijke bostypes 
Op termijn zal in 90% van het bosreservaat het bos spontaan kunnen ontwikkelen. Hierdoor zal op de 
drogere bodems het Eikenbos op arme zandgronden en de overgangen naar het rijkere Eiken-Beukenbos 
zich over voldoende grote oppervlakte kunnen ontwikkelen (ontwikkelingsduur 100-300 jaar). Normaliter 
zullen de kensoorten zich uitbreiden of vestigen en zal er meer zwaar hout, dood hout, … aanwezig zijn.  

Ook in de nattere bodems zal het Vogelkers-Essenbos en de delen Elzenbroekbos verder spontaan 
kunnen ontwikkelen. Te verwachten is dat de voorjaarsflora zich beperkt kan uitbreiden en dat er meer 
zwaar en dood hout in deze bestanden zal komen.  

De spontane ontwikkeling zal een gunstig effect hebben op onder meer holenbroeders, vleermuizen, 
mycoflora, …. Ook spinnen en loopkevers gebonden aan bossen, al dan niet met veel dood hout, zullen 
op termijn veelal gunstigere biotopen beschikbaar krijgen.  

Echter in het merendeel van de bestanden moeten, vóór er een volledig spontane ontwikkeling kan 
plaatsgrijpen, de exoten die in minder of meerdere mate agressief verjongen, worden bestreden. In een 
aantal bestanden is het aandeel exoten zodanig hoog dat tijdens de looptijd van dit beheerplan er nog 
geen spontane ontwikkeling kan worden toegelaten en er nog een dunningsbeheer zal moeten worden  
uitgevoerd om een betere uitgangssituatie te verkrijgen.   

 Ontwikkeling van heide 
In het bosreservaat komen verschillende zeldzame en rode lijstsoorten voor die gebonden zijn aan 
heidevegetaties. Zo werden de rode lijstsoorten Klein warkruid, Kruipbrem, Gewone dophei, … en ook 
verschillende rode lijstsoorten spinnen, loopkevers en dagvlinders in de enkele kleine heidepercelen 
aangetroffen. De bestaande heidepercelen worden verder optimaal beheerd met onder meer het 
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terugzetten van opslag en kleinschalig plaggen t.b.v. pioniersoorten en verjonging heide. Ook wordt er 1 
ha homogene naaldhoutaanplant omgezet naar een structuurrijke heide met als doelsoorten o.a. 
Groentje, Wilde gagel, Gewone dophei, Levendbarende hagedis, … 

 Ontwikkeling van heischrale vegetaties 
In het bosreservaat zijn enkele bijzonder waardevolle natte heischrale graslanden gelegen. Alhoewel 
deze graslanden nog maar een beperkte tijd een natuurgericht beheer krijgen, zijn er heel wat 
interessante en zeldzame soorten aanwezig. Zo komen er vrij omvangrijke populaties van Gevlekte en 
Bosorchis voor en staan deze graslanden onder de invloed van ijzerrijke kwel. Een verder strikt 
maaibeheer moet de ecologische waarde van deze graslanden nog verbeteren en de dominantie van 
Pitrus terugdringen.  

Er is ook een minder nat heischraal grasland aanwezig waar o.a. de rode lijstsoort Snortikker voorkomt. 
Een tijdelijk intensiever maaibeheer met op termijn een nabegrazing, moet de heischrale soorten 
bevoordelen.  

 Ontwikkeling van mantelzones 
Overgangszones tussen grasland en bos zijn belangrijk voor heel wat dieren en planten. Momenteel zijn 
dergelijke overgangen nog maar beperkt aanwezig. Daarom wordt er door het verwijderen van storende 
parkelementen als rijen paardekastanjes, op de randen van de meeste graslanden een 10 à 15 m brede 
mantel ontwikkeld. Deze zones kunnen fungeren als foerageerplaats voor dagvlinders, schuilplaats voor 
reptielen, groeiplaats voor Geoorde wilg, Gaspeldoorn, … 

 Meandering Lopende beek 
De Lopende beek vormt een belangrijke ader door het bosreservaat. De beek heeft nog een vrij 
natuurlijke meanderende structuur en de waterkwaliteit is matig. Op de oevers van de beek komt over 
delen een uitbundige voorjaarsflora voor en komt er op de zandige bolle oevers een zeldzame loopkever 
voor. De natuurlijke meandering van de beek wordt zoveel mogelijk behouden en wordt er op toegezien 
dat de waterkwaliteit aanvaardbaar blijft. 

Gezien het bosreservaat volledig in Habitatrichtlijngebied is gelegen, worden tijdens de looptijd van het 
beheerplan volgende oppervlaktes habitats behouden of ontwikkeld: 

Tabel 14: huidige en gewenste oppervlakte habitats binnen het bosreservaat ‘s Herenbos 

Habitattype huidig areaal 
gewenst areaal 

tegen 2028 

4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix <0,5 ha 0,5 ha 

4030 Droge heide 0,5 ha 2 ha 

6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige bodem 1,9 ha 2 ha 

9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex, subtype 
Zomereiken-Beukenbos (matig tot goed ontwikkeld) 

48 ha > 50 ha 

91E0* Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) : 
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- subtype Beekbegeleidend Vogelkers-Essenbos (Pruno-Fraxinetum) 

- subtype Ruigte Elzenbos (Macrophorbio-Alnetum) 

- subtype Mesotroof broekbos (Carici elongatae-Alnetum) 

6 ha 

± 1 ha 

< 0,3 ha 

7 ha 

1 ha 

<0,3 ha 

4.1.2 De wetenschappelijke functie 
Het beheer in het bosreservaat is volledig afgestemd op een optimalisatie van de ecologische functie en de 
wetenschappelijke functie van het bos. Alle concrete beheerdaden zijn afgestemd op de realisatie van deze 
doelstelling. 

Momenteel is er nagenoeg nog geen wetenschappelijk onderzoek in het bosreservaat uitgevoerd.  

Het instellen van een voldoende groot integraal reservaat zal het mogelijk maken om de processen van de 
spontane bosontwikkeling te bestuderen. 

In de zones met gericht beheer kan onder meer de vestiging en ontwikkeling van heide- en heischrale 
vegetatie in de kaalgekapte percelen opgevolgd worden.  

Ook het opvolgen van een aantal kritische faunasoorten binnen het bosreservaat kan waardevolle informatie 
opleveren.  

4.1.3 De schermfunctie 
Het bosreservaat heeft onder meer door zijn ligging aan beide zijden van de Lopende beek een belangrijke 
milieubeschermende functie.  

Als onderdeel van een groter boscomplex tussen Zoersel en Oostmalle vervult het mee de 
milieubeschermende functies die eigen zijn aan dergelijke boscomplexen, wat onder meer inhoudt dat 
verontreinigde stoffen, fijn stof, geluidshinder, … deels opgevangen en/of beperkt worden. 

4.1.4 De recreatieve functie 
De dreven in het noordwesthoek van het bosreservaat zijn toegankelijk voor het publiek. De recreatieve 
functie binnen het bosreservaat is beperkt tot deze dreven als wandelpaden, zie Kaart 4.1. 

Op de oostrand van het bosreservaat loopt de Salphense beek die een belangrijke recreatieve as voor 
wandelaars en fietsers. 

4.1.5 De landschappelijke functie 
Het ’s Herenbos maakt historisch onderdeel uit van het domein de Renesse. Rond 1830 werden er aantal 
dreven in het bos aangelegd. De grootste wijzigingen gebeurden echter in de jaren ’30 van vorige eeuw met 
de aanleg van een soortement Franse landschapstuin. Gezien de geringe historische en landschappelijke 
waarde van de parkelementen die dan werden aangelegd, worden deze niet behouden en worden ze (vooral 

aanplant van uitheems naaldhout) om de natuurlijkheid van het bosreservaat te verhogen, lokaal ook 
verwijderd.  

Een deel van de historische dreven, o.a. deze langs de wandelpaden, worden behouden, zodat samen met de 
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nog aanwezige private dreven op de rand van het bosreservaat het historisch drevenpatroon nog herkenbaar 
blijft.  

4.2 Beheerdoelstellingen 
Zoals vermeld in het uitvoeringsbesluit van 1993 (B. Vl. R. 20.01.93), dient men bij het beheer van een bosreservaat met 
volgende doelstellingen rekening te houden: 

• Behouden en herstellen van de natuurlijke fauna en flora 
• Bevorderen van inheemse of standplaatsgeschikte boomsoorten 
• Stimuleren van natuurlijke verjonging 
• Het bevorderen van ongelijkjarigheid en ongelijkvormigheid 
• Het bevorderen van het ecologisch evenwicht 

Het bosreservaat ‘s Herenbos wordt opgesplitst in zones met integraal beheer en gericht beheer (zie Kaart 4.1). 

4.2.1 Zones met integraal beheer 

1) Verantwoording 

Een integraal reservaat omvat: ‘een bos waar de groei en ontwikkeling van de natuur onbemoeid wordt gelaten’ (art. 1 B.VL.REG. 
20/01/1993). 

Er wordt op middellange termijn naar gestreefd om een aaneengesloten blok integraal reservaat in te stellen. 
Het minimum structuurareaal (MSA) voor het bostype Oligotroof Zomereiken-Berkenbos is 50 ha. Momenteel 
zijn er maar 18 ha bosbestanden die reeds voldoende ontwikkeld zijn en waar het aandeel (invasieve) exoten 
nagenoeg onbestaande is zodat deze onmiddellijk als integraal reservaat kunnen worden ingesteld. Het 
betreft volgende bosbestanden: 1a, 1c, 1d, 1f, 1g, 1h, 1i, 2c, 3a, deel 3b, 3c, 3j, deel 3l, deel 4c, 4e, 4f, 4i en 5b 
(zie Kaart 4.2a).  

Hierbij worden ook de open plekken die spontaan kunnen verbossen 
opgenomen, het betreft de bestanden 3f, 4d en 4p (samen 2,9 ha). Na het 
stopzetten van de gebruikovereenkomst in het grasland 5g (1,4 ha) kan 
dit grasland spontaan verbossen en wordt het opgenomen in het 
integraal reservaat.  

In het bosreservaat zijn 48 ha bos aanwezig met een beperkt aandeel tot 
dominantie (>5% tot 100%) van exoten. Invasieve soorten als Am. eik, 
maar ook Douglas, maken in heel wat van die bestanden een aanzienlijk 
tot groot deel uit van het boombestand. Dit groot aandeel exoten in het 
bosreservaat betekent dat het inleidend beheer intensief zal zijn en 
langer zal lopen dan normaal. Gedurende de volledige looptijd van het 
beheerplan (tot 2028) wordt er in het integraal reservaat nazorg besteed 
aan de bestreden exoten.  

Een aantal bestanden met een sterke dominantie van (invasieve) exoten worden tijdens de looptijd van het 
beheerplan nog niet als integraal reservaat ingesteld maar krijgen een omvormingsbeheer (zie 4.2.2).   

zichtas (4p) die spontaan kan verbossen 
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2) Inleidend beheer 

Het inleidend beheer heeft als doel enkele storende elementen te verwijderen zodat een gunstigere uitgangssituatie 
bekomen wordt om het bos over lange termijn spontaan te laten ontwikkelen. Dit beheer heeft de volgende kenmerken: 

• Het is kortlopend: streefdoel om binnen de twee à drie jaar over te gaan tot het instellen van het integraal reservaat 

• Het is beperkt: enkel de strikt noodzakelijke maatregelen worden uitgevoerd. 

• Het is éénmalig: éénmaal het integrale reservaat is ingesteld, wordt er niet meer ingegrepen. 

Zoals reeds vermeld, zal in het ‘s Herenbos door het hoog aandeel exoten het inleidend beheer intensief zijn 
en zal het over maximaal 10 jaar lopen. Na dit inleidend beheer moet er in het bosreservaat in totaal 77,0 ha 
integraal reservaat worden bekomen.  

Op Kaart 4.2a zijn de te nemen maatregelen van het inleidend beheer in het integraal reservaat ‘s Herenbos 
weergegeven. 

Het inleidend beheer bestaat voornamelijk uit de verwijdering van agressieve exoten en niet inheems 
naaldhout (zie ook overzicht in Tabel 15). 

• Verwijderen van Amerikaanse eik in bosbestanden 
Op Kaart 3.7 is het aandeel Am. eik in de boomlaag per bestand weergegeven.  

In het bosreservaat zijn er (exclusief bestanden met omvormingsbeheer) 20 ha bos waar Am. eik wordt 
bestreden.  

Streefdoel is om in de periode 2010 tot 2015 alle Am. eiken uit de bestanden (exclusief bestanden 6b, 6c en 

6d) te verwijderen (= vellen, al dan niet met afvoer, of ringen). In het deel ten zuiden van de Grote kruisdreef 
wordt het vellen of ringen uitgevoerd in de periode 2011-2012, in het deel ten noorden van de Grote 
kruisdreef wordt het vellen of ringen uitgevoerd in de periode 2013-2014. 

Binnen het in te stellen integraal reservaat (bestanden met omvormingsbeheer vallen erbuiten) bestaat enkel 
bestand 1b (100%), bestand 5h en een deel van bestand 3l uit meer dan 50% Am. eik. In Tabel 15 en op 
Kaart 4.2b is de impact op het grondvlak van het verwijderen van onder meer Am. eik weergegeven.  

In de bosbestanden worden Am. eiken met een diameter van ongeveer 30 cm geveld en behandeld met 
glyfosaat en blijven de stammen liggen in het bestand (indien vellen door derden wordt uitgevoerd, is er ook 

behandeling met glyfosaat). Am. eiken met een grotere diameter worden dubbel geringd. De eerste drie 
jaar na het ringen wordt nazorg besteed om eventuele uitlopers af te zetten. De geringde bomen zullen 
normaliter afsterven, indien de geringde stammen toch blijven uitlopen, kan overgegaan worden tot een 
behandeling met glyfosaat.  

• Verwijderen van uitheems naaldhout 
Op Kaart 3.6 is het aandeel exoten in de boomlaag per bestand weergegeven.  

Bij het inleidend beheer voor het integraal reservaat worden normaliter alle uitheemse naaldhoutsoorten 
verwijderd. Voor het bosreservaat zijn dit de soorten Fijnspar, Sitkaspar, Douglas, Corsicaanse den, Lork 
(hybride en Japanse), Weymouthden, Westelijke hemlockspar, Californische cypres en 
Reuzenlevensboom.  



Beheerplan bosreservaat ‘s Herenbos  

ESHER  april 2009 

102

In het bosreservaat zijn er 36 ha (exclusief bestanden met omvormingsbeheer) bos waar het uitheems 
naaldhout wordt verwijderd. Streefdoel is om in de periode 2010 tot 2014 het uitheems naaldhout wordt 
verwijderd. In Tabel 15 is de impact op het grondvlak van het verwijderen van het naaldhout 
weergegeven.  

Net zoals bij de Am. eiken worden de naaldbomen met een diameter van ongeveer 30 cm geveld en 
blijven de stammen normaliter liggen in het bestand. Naaldbomen met een grotere diameter worden  
dubbel geringd. Normaliter zal er geen nabehandeling met glyfosaat nodig zijn.  

Gezien er in enkele bestanden het merendeel van de bomen zullen worden geveld, wordt in volgende 
bestanden de gevelde bomen afgevoerd: 

- bestand 2f (0,75 ha): afvoer van Cors. den; 

- bestand 3g (0,32 ha): afvoer van Fijnspar; 

- bestanden 2a, 5a en 5c (samen 3,26 ha): afvoer van alle Fijnspar (omtrek <1,2m); 

- bestand 5b: afvoer van Reuzenlevensboom rond het bestand; 

- bestand 7g (0,87 ha) : afvoer van Cors. den en Fijnspar; 

- bestand 7h (0,40 ha): afvoer van Fijnspar; 

Ook worden alle bomen (dus ook de Am. eiken) die geveld worden binnen een afstand van 30m van de 
dreef op de westelijke rand van het bosreservaat en de dreef die loopt van bestand 5a-6c naar 3a-2f (= 

Grote Kruisdreef) uitgesleept en afgevoerd (zie Kaart 4.2a). Tenslotte worden de enkele paardenkastanjes 
langs de dreef ten noorden van de bestanden 1c en 1d geveld en afgevoerd.  

Dit betekent dat er in het volledige bosreservaat in 9,8 ha randzones en bestanden de gevelde bomen 
worden afgevoerd (+ een deel van de dreven). 

bestand opp. (ha) Kappingen aandeel in grondvlak 

1b 0,42 eindkap Am. eik  100% 
1e 2,93 ringen/kap Am. eik <10% 
2a 1,60 kap alle Fijnspar <120 cm omtrek+ afvoer >90% 
2b 1,10 ringen/kap Am. eik 33% 
2f 0,75 eindkap Cors den  >90% 
3e 1,03 eindkap Douglas 23% 
3g 2,23 eindkap Douglas 9% 
3g 0,32 eindkap Fijnspar 100% 
3h 1,13 eindkap Douglas < 5% 
3i 0,88 eindkap Douglas < 5% 
3k 1,44 eindkap Am. eik en Fijnspar < 10% 
3l westrand 0,54 eindkap Am. eik, Fijnspar en Douglas ± 60% 
3l centraal deel 1,09 eindkap Fijnspar 9% 
4a 0,53 eindkap Am. eik 14% 
4b 0,88 eindkap Am. eik en Fijnspar <10% 
4c zuidelijk deel 2,95 eindkap Am. eik, Douglas en Sitkaspar <15% 
4d 0,56 eindkap Am. eik <5% 

4g 3,27 eindkap Am. eik, Douglas en Sitkaspar <10% 
4h 0,41 eindkap Sitkaspar <10% 
5a 0,75 kap alle Fijnspar <120 cm omtrek+ afvoer 75% 
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5b 0,68 kap van Thuyaʹs op rand  - 
5c 0,91 kap alle Fijnspar <120 cm omtrek+ afvoer 55% 
5d 1,85 eindkap Fijnspar en Lork 11% 
5e west. deel 1,18 eindkap Jap. lork <10% 
5e oost. deel 0,49 einkap Fijnspar <40% 
5f 0,75 eindkap Am. eik <5% 
5h 0,67 eindkap Am. eik 14% 
5i 1,38 eindkap van groepje Thuya <5% 
5j 1,02 eindkap van Am. eik, Fijnspar en Jap. lork <15% 
5k 0,50 eindkap Fijnspar 37% 
6e 1,47 eindkap Lork <5% 
6f 0,59 eindkap Am. eik <5% 
6i 2,09 eindkap Am. eik, Fijnsparen en Lork ± 30% 
7a 0,92 kaalkap Grove den + rest 100% 
7c 0,12 kaalkap Fijnspar 100% 
7d 4,94 eindkap Am. eik en Fijnspar <5% 
7g centraal deel 0,29 einkap Cors. den >60% 
7g zuidelijk deel 0,58 eindkap Fijnspar >60% 
7h 1,54 eindkap Fijnspar en Lork <20% 
7h zuidelijk deel 0,40 eindkap Fijnspar >80% 
7i 1,19 eindkap Fijnspar <5% 
7j 1,50 eindkap Am. eik en Fijnspar <10% 
7k 0,73 eindkap Fijnspar en Lork <10% 

Tabel 15: overzicht kappingen i.k.v. inleidend beheer 

• Verwijderen van Am. eik in dreven 
Het merendeel van de dreven in het bosreservaat zijn afgezoomd met 
Am. eiken. Om te vermijden dat er telkens kolonisatie is vanuit de 
dreven naar de aangrenzende bestanden waar de invasieve exoten uit 
zijn verwijderd, worden de meeste dreven met Am. eik in het 
bosreservaat gekapt. In totaal wordt er  een lengte van 3.650 m Am. eik 
(ongeveer 450 bomen) als dreefboom gekapt en afgevoerd (zie Kaart 4.2a) 
en wordt er over 920 m Am. eiken geringd. In de dreven die goed 
bereikbaar zijn, worden de gekapte bomen afgevoerd.  

Ook het mycologisch waardevol deel Am. eikendreef t.h.v. bestand 1a 
wordt geveld. Het is te verwachten dat de aanwezige symbionten zich 
ook in de ruime omgeving zullen gaan vestigen. Sowieso zou de dreef 
zonder gericht beheer (o.a. verwijderen strooisel) minder geschikt 
worden voor mycoflora.  

Bij het vellen van de Am. eiken wordt er nauwlettend op toegezien dat er zich geen vleermuizenkolonies 
in bevinden. Een schoontijd van maart tot augustus is hier wenselijk. 

De gevelde bomen worden behandeld met glyfosaat en indien de  geringde bomen opnieuw uitlopen 
worden ze eveneens behandeld met glyfosaat. 

 

Am. eiken hebben krijgen vlug holtes die 
aantrekkelijk zijn voor o.a. vleermuizen
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Creëren ‘dreefpoort’ en heraanplant met Zomereik: 

Om de historische aanwezigheid van de Grote Kruisdreef 
te benadrukken, wordt aan het oostelijk uiteinde van de 
Grote Kruisdreef een “dreefpoort” gecreëerd. Dit bestaat 
erin om over een traject van 150 m (tot aan de schuur) de 
Am. eiken te exploiteren en aan beide zijden een 
heraanplant met Zomereik (plantafstand 8 m) uit te 
voeren. Dit deel wordt ook jaarlijks gemaaid, zie verder 
Gericht beheer.  

Aan het westelijk uiteinde van deze dreef zal ter hoogte 
van bestand 6i het dreefkarakter nog behouden blijven 
zodat de Am. eiken in het bosreservaat zelf kunnen worden verwijderd.   

De dreef met Am. eiken op de westrand van het bosreservaat en ten zuiden van bestand 6i zijn in privé-
bezit. Het is aangewezen om in overleg met de private eigenaars deze dreven met Am. eik te vervangen 
door dreven met inheemse soorten (Zomereik, Beuk).  

• Nazorg van verwijderde exoten 
Gedurende 5 jaar na de verwijdering van de exoten wordt een intensieve nazorg uitgevoerd, waarbij 
zaadbomen die bij de behandeling werden vergeten of de behandeling overleefden, opnieuw worden 
behandeld of afgezaagd met stobbenhandeling, en de zaailingen worden uitgetrokken. Bij de bomen 
dient vooral verjonging van Am. eik, en ook wel Douglas, opgevolgd te worden. Bij de struiken is een 
strikte opvolging van P. rododendron, Gele azalea en Am. vogelkers noodzakelijk. Na 5 jaar intensieve 
nazorg wordt minstens om de 3 jaar het volledige bosreservaat doorlopen om nieuwe exemplaren te 
verwijderen.  

Opmerking: 
Het is heel belangrijk dat in het aansluitende private bosgebieden ten westen en ten noorden van het 
bosreservaat Amerikaans vogelkers, P. rododendron en Gele azalea op een even resolute manier worden 
verwijderd om te vermijden dat er een herkolonisatie naar het integraal reservaat plaatsgrijpt.  

• Andere exoten 
Andere uitheemse maar goed ingeburgerde soorten als Tamme kastanje en Gewone esdoorn zijn 
momenteel in klein aantal aanwezig en worden getolereerd.  

Verwilderde tuinsoorten als Bonte gele dovenetel en Reuzenberenklauw zijn aanwezig in het 
bosreservaat en dienen verwijderd te worden. In bestand 4h-4i komt Bonte gele dovenetel en 
Reuzenberenklauw voor die dient uitgetrokken of bestreden te worden. Problematischer is de 
aanwezigheid van de woekerende bamboesoort Sasa palmata in bestand 4d. Deze soort is bijzonder 
moeilijk te bestrijden. In de eerste plaats moet vermeden worden dat de soort zich nog verder kan 
uitbreiden (o.a. verwijderen uitlopers en aanleggen fysische barrière zoals 0,5m diepe gracht). Vervolgens een 
bestrijding met glyfosaat is waarschijnlijk de meest aangewezen methode.  

 

 

vanaf het hekken tot aan de schuur wordt een dreef 
met Zomereik heraangelegd 
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Tijdstip van uitvoering 
Bij het uitvoeren van de beheerwerkzaamheden is het belangrijk dat een ‘schoontijd’ gerespecteerd wordt om 
de verstoring van de fauna tot een aanvaardbaar niveau te beperken. 

Concreet betekent dit dat het vellen in de bestanden moeten worden vermeden in de periode van maart t.e.m. 
juni. Bij het vellen van Am. eiken in de dreven is het wenselijk deze schoontijd tot in augustus te laten lopen.  

• Afrasteren en aanplant 
Omdat door Reeënvraat natuurlijke verjonging in het bosreservaat maar weinig kan doorgroeien, zullen 
enkele bestanden waar een groot deel van de bomen zal worden gekapt, tijdelijk met een 1,7 m hoge 
afsluiting worden omrasterd. Het betreft bestand 2a (500m afsluiting) en de bestanden 7g en 7h (750m 

afsluiting). Na maximaal 10 jaar wordt de afsluiting verwijderd. In deze afgerasterde zones zal een strikte 
opvolging en bestrijding van invasieve exoten nodig zijn.  

Na de kaalkap van de Am. eiken in bestand 1b (0,45 ha) wordt er inheems loofhout aangeplant. Dit om te 
vermijden dat het bestand ofwel volledig zal dichtgroeien met Adelaarsvaren ofwel opnieuw gaat 
dichtgroeien met Am. eik (onder meer afkomstig van de aangrenzende dreef). Tevens wordt hierdoor het 
visuele impact van de kaalkap verminderd gezien dit bestand langs een wandelweg ligt. De aanplant 
gebeurt met Zomereik (bij voorkeur van autochtone herkomst) als hoofdboomsoort en Spork en Wilde 
lijsterbes in de struiklaag. Het bestand grenst in het westen aan één van de floristisch waardevollere 
bestanden in het bosreservaat. 

In de bestanden 5a en 5c, waar een sterke kap van Fijnspar zal gebeuren, wordt 5 jaar na de kap 
geëvalueerd of er voldoende natuurlijke verjonging van gewenste soorten (Zomereik, berk, els, …) 
aanwezig is. Is dit niet het geval of is er teveel verjonging van invasieve soorten, worden delen of het 
volledige bestand ingeplant met inheems loofhout.   

• Beheer Lopende beek 
In en langs de Lopende beek wordt er normaliter geen beheer uitgevoerd. Omgevallen bomen worden 
enkel verwijderd indien ze voor stroomopwaartse gebieden het risico voor wateroverlast zouden 
verhogen.  

• Verwijderen oude afsluiting op westrand 
Op de westrand van het bosreservaat zijn er nog restanten van een oude afsluiting aanwezig met onder 
meer betonnen palen en vervallen houten barelen. Deze worden opgeruimd.  

3) Veiligheidszone 

In een strook van 1 boomhoogte (± 30 m) grenzend aan het wandelpad door het bosreservaat en langs de 
toegankelijke paden rond het bosreservaat wordt een veiligheidszone voorzien (zie Kaart 4.1). Het aantal 
bomen dat in deze zones zal moeten worden gekapt zal beperkt zijn, gezien de beperkte ouderdom van de 
meeste bomen. Wanneer takken of een boom ten behoeve van de veiligheid wordt gekapt, blijven de takken 
of boom in het bestand liggen.  

Wanneer windval of windbreuk optreedt waarbij de gevallen boom de doorgang van toegankelijke paden 
verspert, dan kan het boomgedeelte dat over de weg of het pad is gelegen, weggezaagd en verplaatst 
worden zodanig dat het normale gebruik weer mogelijk is. 
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4.2.2 Zones met omvorming naar nulbeheer 
In het westelijk deel van het bosreservaat liggen enkele bestanden (6a, 6b, 6c, 6d) met een zeer hoog aandeel 
(invasieve) exoten (zie Kaart 4.3). Daarom wordt voor deze bestanden geopteerd om ze nog niet tijdens de 
looptijd van dit beheerplan (tot 2028) bij het integraal reservaat te voegen.  

• Dunnen in bestand 6a 
Dit homogeen bestand met Cors. den (3,35 ha) wordt met een omlooptijd van 8 jaar gedund. Bedoeling is 
om na ongeveer 4 dunningen tot een eindkap van de Cors. den te komen (rond 2035). Gezien de grote 
hoeveelheid bomen die bij de dunningen zullen worden gekapt, wordt de gekapte bomen afgevoerd (via 

centraal en oostelijk pad). Na de eindkap wordt dit bestand mee opgenomen in het integraal reservaat.  

Zeker gezien de aangrenzende bestanden met veel Am. eik, zal een bestrijding en strikte opvolging van 
invasieve exoten nodig zijn.  

• Vrijstellen in de bestanden 6b, 6c en 6d 

In deze 3 bestanden (samen 10 ha) met een groot aandeel Am. eik (30 tot 70%) wordt in verschillende fasen 
de Am. eiken verwijderd. 

Eerste fase: vrijstellen inheemse bomen 

Bij een eerste dunning worden de Am. eik gekapt of geringd waarbij de aanwezige inheemse bomen, en 
ook Tamme kastanje en Weymouthden, worden vrijgesteld. Hierbij wordt maximaal 20% van het 
grondvlak geveld of geringd. In bestand 6c worden ook de Fijnsparren, die vooral op de zuidrand, staan 
geveld en afgevoerd. Gezien de vrijstelling voor verschillende Zomereiken vrij dringend is, wordt dit in 
2012 uitgevoerd. 

In een zone van 30 m vanaf de westelijke en zuidelijke dreef worden enkel bomen geveld (dus niet 

geringd) en worden ze afgevoerd.  

Tweede fase: dunnen Am. eik 

Na de eerste dunning wordt een tweede sterkere dunning van de Am. eiken uitgevoerd. Deze dunning 
wordt uitgevoerd in de periode 2017-2018. Hierbij worden de Am. eiken gekapt of geringd (>30 cm 

diameter) en wordt in een zone van 30m vanaf de dreven de gevelde bomen afgevoerd. Na deze dunning 
zal in bestand 6b nog ongeveer 40% van het grondvlak uit Am. eik bestaan, in bestand 6c zal dat nog 
minder dan 10% zijn en in bestand 6d zal dat nog ongeveer 20% zijn. 

Derde fase: evaluatie 

Normaliter wordt na de tweede dunning van inheemse bomen tot op het einde (2028) van het huidig 
beheerplan geen beheer meer uitgevoerd. Rond 2028 worden na een evaluatie normaliter alle resterende 
Am. eiken geveld of geringd.  

Het is belangrijk dat er in deze bestanden een regelmatige evaluatie (om de 3 à 4 jaar) gebeurd om na te 
gaan in hoeverre er zich natuurlijke verjonging van gewenste soorten ontwikkeld, in welke mate 
verjonging van Am. eik aanwezig is, … Indien er een te sterke uitbreiding van Am. eik is, kan er een 
bestrijding uitgevoerd worden.  
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4.2.3 Zones met gericht beheer 
Het gericht beheer in het bosreservaat ‘s Herenbos beslaat vooral de bestaande graslanden en open ruimtes 
in het centrale en oostelijke deel met een totale oppervlakte van 11,2 ha.  

Vooral in perceel 7a is het gericht beheer ingrijpend met een belangrijke oppervlakte heideherstel. De rest 
van het gericht beheer bestaat vooral uit het maaien van graslanden.  

Ontwikkelen heide 

• Kaalkap en ontwikkelen halfopen heidegebied in bestand 7a 
Dit Grove dennenbestand (0,92 ha – valt buiten de compensatieplicht) wordt kaalgekapt en als halfopen 
heidegebied ontwikkeld.  

Het noordelijk deel van bestand 7b krijgt hetzelfde beheer zodat een perceel van 1,24 ha wordt bekomen. 
Er wordt gestreefd naar een structuurrijke zone met afwisseling van open zones en struwelen. De 
bedekking met struiken (Spork, Wilde lijsterbes, Wilde gagel) mag niet meer 40% bedragen. Na de kaalkap 
in 7a wordt binnen hetzelfde jaar de strooisellaag verwijderd. Het is aangewezen om direct na het 
verwijderen van het strooisel het perceel te 
bekalken (2 tot 4 ton/ha) om te vermijden dat er te 
hoge ammoniumconcentraties in de bodem 
ontstaan die toxisch zijn voor kiemende soorten 
van heide.  

In het volledige perceel wordt, zeker in de 
depressies, kleinere zones (tot max. 500 m²) geplagd. 
Dit plaggen wordt gespreid in de tijd zodat na 10 
jaar ongeveer 0,75 ha geplagd is. De opslag van 
struiken en bomen wordt om de 4 jaar voor 
ongeveer de helft afgezet.  

• Kaalkap en ontwikkelen halfopen heidegebied in bestand 7c 
Dit homogeen Fijnsparrenbestand (0,12 ha) wordt kaalgekapt en als halfopen heidegebied ontwikkeld. 
Na de kaalkap wordt de strooisellaag verwijderd en kan de zone als halfopen (max. 40% bedekking) 
heidegebied ontwikkelen. Ook hier is het aangewezen om te bekalken. 

Afhankelijk van het opduiken van heide of heischrale interessante soorten wordt na de 
strooiselverwijdering eventueel nog pleksgewijs bijkomend geplagd. De opslag van struiken wordt om 
de 4 jaar voor de helft afgezet.  

• Afzetten opslag en plagbeheer in bestand 3b 
Deze open plek van 0,77 ha wordt ontwikkeld als een open heidegebied met verspreid wat zandige 
plekken. Om de 4 jaar wordt de opslag afgezet zodat de sluitingsgraad nooit meer dan 20% bedraagt. Er 
worden dan ook verspreid telkens een 5-tal kleine plekken (100 m²) geplagd.  

• Kleinschalig plaggen in bestand 6h 
In de centrale zone (0,25 ha) rond de vijvers wordt de heidevegetatie behouden. Dit door alle opslag van 
struiken af te zetten en door zones die verruigen of dichtgroeien met Pijpenstrootje te plaggen. De 
opvolging gebeurt om de 4 jaar.  

voorbeeld van te ontwikkelen biotoop in 7a (foto van 7b) 
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Hakhout- en mantelbeheer 

• Kaalkap van Cors. den in bestand 2f 
In het oostelijk deel van dit bestand worden (ten laatste tegen 2015) alle Cors. dennen gekapt en afgevoerd. 
Het beperkt aandeel Grove den kan blijven staan. In een strook van 15m op de oostrand (230 m lang) 
wordt een mantelbeheer uitgevoerd, wat bestaat uit een gefaseerd afzetten van de opslag om de 4 jaar. 
De rest van het bestand krijgt, net zoals het westelijk deel een hakhoutbeheer (gefaseerd afzetten om de 8 

jaar). 

• Hakhoutbeheer in bestand 2f 
De westelijke rand (15 m breed) en het centrale deel (20 m breed) van dit bestand krijgt een gefaseerd 
hakhoutbeheer. Dit betekent dat om de 8 jaar de helft van de 0,70 ha wordt afgezet.  

• Hakhoutbeheer in bestand 2e 
De randen van het bestand 2e worden als hakhout beheerd. In een zone van 15m vanaf de rand wordt 
het hakhout gefaseerd afgezet. Dit betekent dat om de 8 jaar de helft van de randen wordt afgezet. Ook 
de aangeplante houtkant op de westrand wordt mee in het hakhoutbeheer genomen.  

• Mantelbeheer rond bestand 2d 
Aan de west- en noordrand van bestand 2d wordt een mantelzone ontwikkeld. Deze zone, over ± 350 m 
met een breedte van 10 m, wordt bekomen door op de westrand de rij met Am. eiken te kappen en in de 
noordrand enkele Grove dennen te kappen. In deze mantel wordt om de 4 jaar telkens ongeveer de helft 
van de opslag afgezet.  

• Mantelbeheer rond bestand 6g 
Rond drie zijden van dit klein bestand wordt in een strook van ongeveer 10 m gefaseerd om de 4 jaar de 
mantelzone afgezet.  

• Kap rijen paardekastanjes en ceders en ontwikkelen mantel in bestand 6h 
De dubbele rijen Witte paardenkastanjes aan beide zijden van het zuidelijk grasland worden gekapt. Na 
de kap wordt in een strook van 15 m breed een mantel ontwikkeld. Dit betekent dat er na spontane 
ontwikkeling gefaseerd een deel van de opslag wordt afgezet.  

Ook de Taxus en Kaukasische sparren aan de meest zuidelijke vijver wordt gekapt en afgevoerd. 
Gefaseerd wordt een deel van de opslag rond de vijver afgezet.  

De rij Atlasceders op de westrand worden ook gekapt en afgevoerd. Ook enkele Grove dennen worden 
gekapt zodat een mantelzone wordt bekomen die vanaf de rand van het grasland 15 m breed is.  

Het bestandje met Buxus ten westen van de orchideeënweide wordt op middellange termijn (binnen de 10 

jaar) omgevormd naar grasland.  

• Mantelbeheer  in noordelijk deel van bestand 6h 
In het noordelijk uiteinde (0,13 ha) van bestand 6h worden de opslag van vooral wilgen gefaseerd om de 
4 jaar afgezet.  
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Maaibeheer 

• Maai- en begrazingsbeheer in bestand 2d 
Het heischraal grasland (2,9 ha) wordt gedurende 3 jaar 3x/jaar (half mei, half juli, half oktober) gemaaid met 
afvoer van het maaisel en zonder nabegrazing. Dit om de huidige verruiging en vervilting met o.a. 
Gewoon struisriet tegen te gaan. Na 3 jaar wordt geëvalueerd of er kan overgeschakeld worden naar 2 
maaibeurten/jaar (half juli, half oktober) of naar één maaibeurt (half juli) met nabegrazing met pony’s (max. 

2).  

• Maaibeheer in Zomereikendreef tussen NO ingang en centrale plek 
Om het dreefkarakter te behouden, de toegankelijkheid te garanderen en de dreef geschikt te houden 
voor paddenstoelen, wordt de volledige dreef (400 m) tussen de NO-ingang en het begin van de centrale 
plek tot aan de eerste rij Zomereiken 1x/jaar (eind augustus) gemaaid en het maaisel afgevoerd.  

• Maaibeheer in oostelijk deel Grote Kruisdreef 
Om het dreefkarakter te behouden en de toegankelijkheid te garanderen, wordt 150 m van het oostelijk 
uiteinde van de Grote Kruisdreef 1x/jaar (oktober) gemaaid.  

• Maaibeheer in bestand 6g 
Dit klein perceel (0,18 ha) wordt 1x/2 jaar gemaaid. Hier kan zich verder een grote zeggenvegetatie 
ontwikkelen.  

• Maaibeheer in bestand 6h 
Zowel het zuidelijk perceel (0,60 ha) als het westelijk perceel (0,29 ha met beperkte uitbreiding) worden half 
augustus en eind oktober gemaaid.  

Van het zuidelijk perceel gebeurt er na 6 jaar maaien een evaluatie. Indien blijkt dat er zich geen 
waardevollere vegetatie met kenmerken van het schraal dotterbloemgrasland heeft ontwikkeld of grote 
zeggen (als bvb. Moeraszegge) sterk dominant blijven, wordt overgeschakeld naar een mindere intensief 
maairegime van 1 maaibeurt per 2 jaar. Hierbij kan er zich dan een grote zeggenvegetatie ontwikkelen.  

Bij wijze van experiment worden er in het zuidelijk perceel in de ruigere zones op beperkte schaal een 
drietal kleinere zones (tot 100 m²) geplagd.  

• Maaibeheer van grasland 7b 
Dit waardevol nat heischraal grasland met o.a. een populatie Gevlekte orchis wordt 2x/ jaar gemaaid, 
namelijk half augustus en eind oktober. Om de dominantie met Pitrus te verminderen, wordt de bodem 
zo weinig mogelijk verstoord, dit betekent dat gebruik wordt gemaakt van licht materiaal om te maaien 
en dat het maaisel consequent wordt verwijderd. Op de zuidrand is er heel wat Adelaarsvaren 
aanwezig. Deze zuidelijke zone kan eventueel 3x/ jaar gemaaid (nog een keer extra begin mei) worden.  

• Maaibeheer van rondgang in 7l 
De rondgang rond de vijver in 7l wordt minstens 2x/ jaar (half augustus en eind oktober) gemaaid en wordt 
het maaisel afgevoerd.  

Opmerking: 
Essentieel bij elk vermeld maaibeheer is dat het strooisel volledig wordt afgevoerd (wanneer haalbaar, wordt het 
maaisel best enkele dagen na de maaibeurt weggenomen, omdat dan meer plantenzaden achterblijven). Bij het 
maaibeheer dient ook vermeden te worden dat er te zwaar materiaal gebruikt wordt. 
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Andere 
• Verwijderen van 3 hokken in bestand 6g 

In dit bestand worden er 2 hokken met betonplaten en 1 houten hok volledig afgebroken en opgeruimd.  
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5. BEHEERRICHTLIJNEN 

5.1 Maatregelen om de natuurlijke fauna en flora te herstellen 
of te behouden 
Hiertoe worden de volgende maatregelen voorzien: 

- Jaarlijks maaien hooiland- en heischrale vegetaties in de bestanden 2b, 6g, 6h en 7b; 
- Heideherstel over 1 ha in bestand 7a; 
- Ontwikkelen van mantelzones; 
- Een beheer van niets doen in grote delen van het bosreservaat. 

5.2 Maatregelen om de inheemse boomsoorten te bevorderen 
Het bestrijden van Amerikaanse eik, uitheems naaldhout, Amerikaanse vogelkers en P. rododendron 
bevoordeelt de ontwikkeling van inheemse boomsoorten. 

5.3 Maatregelen om de natuurlijke verjonging te stimuleren 
Het verwijderen van exoten creëert mogelijkheden voor natuurlijke verjonging. 

5.4 Maatregelen om de ongelijkjarigheid en 
ongelijkvormigheid te bevorderen 
Door het verwijderen van de exoten wordt de natuurlijke verjonging gestimuleerd waardoor de 
ongelijkjarigheid en de ongelijkvormigheid van de bestanden nog zal toenemen.. 

Ook het cyclisch kappen van het hakhout en de mantelzones zal de ongelijkjarigheid en de 
ongelijkvormigheid van het bosreservaat ten goede komen. 

5.5 Maatregelen om het ecologisch evenwicht te bevorderen 
Het toelaten van spontane processen in het integrale reservaat (na een  inleidend beheer), biedt waarschijnlijk 
de beste garantie voor een ecologisch evenwicht in het bosreservaat. 

Het verwijderen van de exoten in het bosreservaat bevordert eveneens het evenwicht van een meer 
natuurlijk ecosysteem. 

5.6 Bosbouwtechnische aspecten van het beheerplan 
Het dunnen van de bestand 6a gebeurt met een omlooptijd van 8 jaar. De eerste dunning gebeurt in 2012. 

Het kappen van het hakhout in bestand 2f gebeurt cyclisch met een omlooptijd van 8 jaar. Het kappen vindt 
een eerste maal plaats in 2012. 

Onder exploiteren wordt verstaan: vellen en afvoeren.  
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5.7 Kap- en beheerregeling 
Tabel 16: kap- en beheerregeling 

Bosbestanden 
bestand beheermaatregel Opp 

(ha) 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

exploiteren Am. eik 0,42     X                
1b 

aanplant met Zomereik, Spork en Wilde lijsterbes 0,42      X               

1e ringen/vellen Am. eik 2,93     X X               

2a exploiteren Fijnspar (< 1,2m omtrek) + afrasteren 1,60     X                

2b ringen/vellen Am. eik 1,10     X X               

2f oost exploiteren Cors. den  0,75 X      X              

3e ringen/vellen Douglas 1,03   X X                 

ringen/vellen Douglas 2,23   X X                 
3g 

exploiteren Fijnspar 0,32   X                  

3h ringen/vellen Douglas 1,13   X X                 

3i ringen/vellen Douglas 0,88   X X                 

3k 
ringen/vellen Am. eik en Fijnspar en exploitatie langs 
dreef 

1,44   X X                 

3l west ringen/vellen Am. eik, Fijnspar en Douglas 0,54   X X                 

3l centr ringen/vellen Fijnspar 1,09   X X                 

4a ringen/vellen Am. eik 0,53     X X               

4b ringen/vellen Am. eik en Fijnspar 0,88     X X               

4c zuid ringen/vellen Am. eik, Douglas en Sitkaspar 2,95     X X               

4c noord ringen/vellen Am. eik en Douglas 1,18     X X               

4d vellen Hemlockspar, Taxus en  verwijderen bamboe 0,56 X X                   

4g ringen/vellen Am. eik, Douglas en Sitkaspar 3,27     X X               

4h ringen/vellen Sitkaspar 0,41     X X               

4i verwijderen Bonte gele dovenetel - X                    

5a exploiteren Fijnspar (< 1,2m omtrek) 0,75   X     *             

5b exploiteren van Reuzenlevensboom op rand 0,68   X                  
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bestand beheermaatregel Opp 
(ha) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

5c exploiteren Fijnspar (< 1,2m omtrek) 0,91   X     *             

5d ringen/vellen Fijnspar en Lork 1,85   X X                 

5e west ringen/vellen Lork 1,18   X X                 

5e oost ringen/vellen Fijnspar 0,49   X X                 

5f ringen/vellen Am. eik en exploitatie langs dreef 0,75   X X                 

5h ringen/vellen Am. eik en exploitatie langs dreef 0,67   X X                 

5i ringen/vellen van groepje Cal. cipres 1,38   X                  

5j ringen/vellen Am. eik, Fijnspar en Lork 1,02   X X                 

5k ringen/vellen Fijnspar 0,50   X X                 

5l vellen Cal. cipres -   X                  

dreven exploiteren Am. eiken langs goed toegankelijke dreven 3,6 
km 

    X                

dreven ringen Am. eiken in moeilijker toegankelijke dreven 0,9 
km 

 X                   

6a dunnen Cors. den 3,35    X        X        X 

6b vrijstellen inheemse bomen en dunnen Am. eik 2,20    X     X    *    *    

6c vrijstellen inheemse bomen en dunnen Am. eik 3,96    X     X    *    *    

6d vrijstellen inheemse bomen en dunnen Am. eik 3,33    X     X    *    *    

6a-6d bestrijding van exoten en nazorg 12,4  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6e ringen/vellen Lork 1,47     X X               

6f ringen/vellen Am. eik en exploitatie langs wandelpad 0,59     X X               

6i ringen/vellen Am. eik en exploitatie langs dreef 2,12     X X               

7a kaalkap 0,92 X                    

7c kaalkap Fijnspar 0,12 X                    

7d ringen/vellen Am. eik en Fijnspar 4,94     X X               

7g centr. exploiteren Cors. den                + afrasteren 0,29     X                

7g zuid exploiteren Fijnspar                  + afrasteren 0,58     X                

7h ringen/vellen Fijnspar en Lork   + afrasteren 1,54     X X               

7h zuid exploiteren Fijnspar                  + afrasteren 0,40     X                

7i ringen/vellen Fijnspar  1,19     X X               

7j ringen/vellen Am. eik en Fijnspar 1,50     X X               
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7k ringen/vellen Fijnspar en Lork 0,73     X X               

integraal 
reservaat 

nazorg van bestrijding exoten + opvolging (3 jaarlijks) 77,0  X X X X X X X   X   X   X   X  

westrand opruimen van vervallen afsluiting - X                    

Open plekken en randen 
bestand beheermaatregel Opp 

(ha)  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

maaibeheer  3 jaar 3x/jaar, daarna ev. 2x/jaar of 1x/jaar 
met nabegrazing 

2,9 X X X X* X X X X X X X X X X X X X X X X 
2d 

mantelbeheer op west- en noordrand 0,35    X    X    X    X    X 

2e hakhoutbeheer randen (15m) 0,53    X        X        X 

hakhoutbeheer 0,70    X        X        X 
2f 

mantelbeheer op oost- en noordrand 0,30     X    X    X    X    X 

3b afzetten opslag en kleinschalig plaggen (5 x 100 m²) 0,77    X    X    X    X    X 

mantelbeheer  0,14  X    X    X    X    X   
6g 

maaibeheer (2x/jaar) 0,18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
kap en afvoer rijen paardenkastanjes en ceders -  X                   

mantelbeheer 0,51  X    X    X    X    X   

maaibeheer (2x/jaar) twee percelen grasland 0,90 X X X X X X X* X X X X X X X X X X X X X 6h 

Opslag afzetten en kleinschalig plaggen in heide rond 
vijvers 

0,23  X    X    X    X    X   

strooisel verwijderen 0,92  X                   

opslag afzetten 1,23    X    X    X    X    X 7a 
kleinschalig plaggen (3 x 500m²) -    X    X    X         

7b maaibeheer (2x/jaar) 1,20 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

strooisel verwijderen 0,12  X                   
7c 

opslag afzetten 0,12    X    X    X    X    X 

7l maaibeheer rondgang (2x/jaar) 0,05 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Grote 
Kruisdreef 

aanplant van Zomereik aan beide zijden dreef 150m      X               

Grote 
Kruisdreef 

maaibeheer (1x/jaar) van 150 m 0,17  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Zomereikd
reef 

maaien (1x eind augustus) met afvoer van 400 m dreef 0,60 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 * evaluatie
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6. BIJZONDERE BEHEERRICHTLIJNEN 

6.1 Bosbouwkundige werken 

6.1.1 Bosverjongingsprogramma 
Stimuleren van de natuurlijke verjonging. 

6.1.2 Bebossings- en herbebossingswerken 
Aanplant van inheems loofhout in bestand 1b. 

6.1.3 Omvormingen 
Zie punt omvormingsbeheer. 

6.1.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken 
Niet van toepassing. 

6.1.5 Werken ter preventie van bosbranden (art. 100) 
Er zijn geen werken voorzien ter preventie van bosbranden. Door het verwijderen van heel wat naaldhout zal 
het bosreservaat minder brandgevoelig worden. In geval van nood zijn er verspreid over het bosreservaat een 
7-tal waterpartijen. 

6.2 Werken met betrekking tot de fytosociologische, 
faunistische, bodemkundige of landschappelijke waarde 

6.2.1 Flora 
Het beheer van een deel van het gerichte reservaat en de specifieke beheerwerken, namelijk het jaarlijks 
maaien van de graslanden, het heideherstel en het verwijderen van exoten uit het bosreservaat zorgen voor 
het behoud en de verdere ontwikkeling van de floradiversiteit. 

6.2.2 Fauna 
Als maatregelen die ook de fauna bevoordelen, zijn onder meer te vermelden: 

- het ontwikkelen van mantelvegetaties die de faunadiversiteit (vlinders, vogels, zweefvliegen, …) van 
bosranden ten goede komt; 

- het behoud van zware bomen is waardevol voor holenbroeders, vleermuizen, … 
- de zone met heideherstel is interessant voor onder meer Levendbarende hagedis, invertebraten van arme, 

zandige bodems, … 
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6.2.3 Bodem 
Niet van toepassing. 

6.2.4 Landschap 
Het omvormen van een homogeen naaldhoutbestand naar een structuurrijk heidegebied is een belangrijke 
landschappelijke meerwaarde voor het bosreservaat.  

Ook de homogene Fijnsparbestanden worden omgezet naar structuurrijke bosbestanden, wat het natuurlijk 
landschap zal versterken.  

6.3 Uitzonderlijke werken, die een wijziging van de ecologische 
kenmerken tot gevolg hebben zoals genoemd in art. 30 van het Bosdecreet 
Bosreservaten hebben een zeer belangrijke ecologische functie: zij vormen belangrijke locaties voor het 
behoud van zeldzame bostypes, processen en soorten. Om deze maximaal te beschermen zijn een aantal 
handelingen opgenomen in artikel 30 van het bosdecreet, verboden in de bosreservaten.  

In functie van wetenschappelijk onderzoek staat dit beheerplan expliciet een ontheffing toe van deze 
verbodsbepalingen (met uitzondering van sport beoefenen en meststoffen gebruiken). Elke vorm van 
wetenschappelijk onderzoek moet steeds aangevraagd worden bij het bosbeheer, dat samen met het INBO de 
opportuniteit van het onderzoek beoordeelt en de verdere randvoorwaarden voor de uitvoering van het 
onderzoek vastlegt. Onderzoeksactiviteiten die onherstelbare schade toebrengen aan de intrinsieke waarde 
van het reservaat worden hierbij als niet opportuun beschouwd. In geval van twijfel kan de administratie het 
oordeel vragen van de adviescommissie, ook voor deze activiteiten waar geen expliciete machtiging van de 
commissie nodig is. 

Verder is een uitzondering op het gebruik van bestrijdingsmiddelen toegestaan in functie van de bestrijding 
van Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers en Pont. rododendron. Indien mechanische methodes (ringen, 

uittrekken) falen, kan overgegaan worden tot een behandeling met glyfosaat. Volgende prioriteit geldt wat 
betreft aan te wenden methode : 

1. hak- en spuitmethode 
2. stobbebehandeling 
3. bladbehandeling (enkel bij hoge uitzondering aan te wenden) 

Door onvoorziene omstandigheden kan het noodzakelijk zijn bepaalde beheerdaden uit te voeren die niet 
voorzien zijn in het beheerplan, of af te wijken van de voorziene timing. 
In de gerichte reservaatgedeelten kunnen deze afwijkingen enkel uitgevoerd worden na grondige motivering 
en uitdrukkelijke toestemming van de adviescommissie. 
In de integrale reservaatdelen wordt hierop geen uitzondering toegestaan: na een eventueel startbeheer 
wordt hier de status van integraal reservaat ingesteld. Omwille van redenen van wetenschappelijk onderzoek 
is het absoluut noodzakelijk hierna onder geen beding nog in te grijpen, met uitzondering van het wegnemen 
van externe invloeden (verwijderen van zaailingen van agressieve exoten). 
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6.4 Uitzonderlijke werken, die een wijziging van de ecologische 
kenmerken voor gevolg hebben, zoals bedoeld in de art. 30 en 97, en 
waarvoor de adviescommissie voor bosreservaten moet worden gehoord 
Dit beheerplan staat expliciet een ontheffing toe van de verbodsbepalingen in functie van wetenschappelijk 
onderzoek en in bepaalde gevallen in functie van het beheer (bv. dieren houden binnen de omheining en 

exotenbestrijding). Dit betekent dat dieren kunnen worden gevangen, gedood of verstoord of binnen een 
omheining geplaatst, dat strooisel, knoppen, scheuten, planten, stukken dood hout, enz. kunnen worden 
verzameld (in functie van wetenschappelijke analyses), tijdelijke constructies, noodzakelijk in functie van het 
onderzoek, kunnen worden opgesteld en bestrijdingsmiddelen noodzakelijk voor het verwijderen van 
agressieve exoten te gebruiken. 

Een ontheffing voor deze verbodsbepalingen is evenwel steeds gebonden aan een machtiging, afgeleverd 
door het Bosbeheer. Elke vorm van wetenschappelijk onderzoek moet steeds aangevraagd worden bij het 
bosbeheer, dat samen met het INBO de opportuniteit van het onderzoek beoordeelt en de verdere 
randvoorwaarden voor de uitvoering van het onderzoek vastlegt. 

De aanvragen worden ook steeds voorgelegd aan de adviescommissie. Enkel indien een meerderheid van de 
leden van de commissie haar goedkeuring verleent kan door het Bosbeheer een machtiging worden 
afgeleverd.  

Indien op het moment van een aanvraag geen vergadering van de commissie voorzien is, kan de 
goedkeuring van de adviescommissie ook worden bekomen via een schriftelijke procedure. 

6.5 Richtlijnen m.b.t. de sociale functie (art. 10) 

6.5.1 Toegankelijkheid 
Het bosreservaat is enkel toegankelijk op de paden in perceel 7 en op de noordrand (zie Kaart 4.1). Alle overige 
delen van het bosreservaat zijn niet toegankelijk. 

De wandelpaden worden niet verhard maar wel onderhouden (bvb. opvullen van putten) zodat ze begaanbaar 
blijven.  

Aanvragen voor éénmalige activiteiten, zoals bijvoorbeeld wandeltochten, door het bosreservaat worden 
telkenmale individueel door de beheerder (ANB) geëvalueerd en wordt er al dan niet toestemming gegeven. 
Sowieso kunnen er jaarlijks maximaal maar 2 éénmalige activiteiten plaatsgrijpen.  

6.5.2 Maatregelen ter bescherming van flora, fauna, bosverjonging m.b.t. 
de bosrecreatie 
Daar het bosreservaat maar zeer beperkt toegankelijk is voor het publiek dienen geen dergelijke maatregelen 
genomen te worden. 

6.5.3 Richtlijnen in verband met de jacht 
Er wordt niet gejaagd in het bosreservaat. 
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7. OPENBAARHEID BEHEERPLAN 
Het beheerplan is ter beschikking gesteld aan de leden van de adviescommissie van het bosreservaat ’s 
Herenbos (ledenlijst adviescommissie zie Bijlage 9). 

Het beheerplan voor het bosreservaat ‘s Herenbos ligt ter inzage bij: 

 Centrale diensten Agentschap voor Natuur en Bos, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert-II laan 20 
bus 8, 1000 Brussel 

Contactpersoon: Bernard van Elegem      bernard.vanelegem@lne.vlaanderen.be 

 
 Agentschap voor Natuur en Bos, Regio Antwerpse Kempen, Lange Kievitstraat 111/113 bus 63,  2018 

Antwerpen 

Contactpersoon: Guy Heutz      guy.heutz@lne.vlaanderen.be 
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8. MAATREGELEN IN DE ONMIDDELLIJKE 
OMGEVING VAN HET BOSRESERVAAT OM 
NADELIGE BEÏNVLOEDING VAN BUITENAF TE 
STOPPEN (ARTIKEL 29) 

8.1 Verwerving omliggende gronden 
Een verdere verwerving van aanpalende en omliggende gronden rond het bosreservaat is wenselijk.  

Zeker op de zuidgrens van het bosreservaat zijn er nog verschillende bijzonder waardevolle bosbestanden 
gelegen met onder meer waarvolle vegetaties met talrijke oud-bosplanten. Door het verwerven van deze 
bospercelen kan de interessante bosvegetaties behouden en verder ontwikkeld worden en betekent dit ook 
een versterking van de ecologische waarde van het bosreservaat (grotere leefgebieden, ecologische 
verbindingen, …). 

Ook op de west- en noordgrens is het wenselijk om de bospercelen te verwerven. Dit vooral met het oog op 
een betere buffering naar invasieve exoten. Om het bosreservaat op een duurzame manier vrij te houden van 
deze invasieve exoten, moeten deze exoten ook in de aanpalende percelen bestreden kunnen worden.  

8.2 Opvolging waterkwaliteit Lopende beek en Bossnepbeek 
Zeker de Lopende beek vormt een belangrijke ecologische ader door het bosreservaat. Door de beheerder 
worden initiatieven die de waterkwaliteit van de Lopende beek, maar zeker ook van de Bossnepbeek, zouden 
kunnen verbeteren, opgevolgd en gestimuleerd.  



Beheerplan bosreservaat ‘s Herenbos 

ESHER april 2009 

120

9. REFERENTIELIJST 
. 

GRAAF DE FERRARIS, Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (1771-1778) kaartblad 15, N.G.I., 
Brussel 

HEUTZ G. & PALINCKX D., 2005 
Natura 2000 Habitats: doelen en staat van instandhouding, versie 1.0,  onderzoeksverslag, Instituut voor 
Natuurbehoud en Afdeling Natuur, Brussel 

INBO: website, Biologische Waarderingskaart versie 2, kaartblad 13/5 

LONDO, G., 1991 
Natuurbeheer in Nederland, Deel 4, Natuurtechnisch bosbeheer, Pudoc Wageningen 

MAES, D. & VAN DYCK, H., 1996 
Een gedocumenteerde Rode lijst van de dagvlinders van Vlaanderen, Mededelingen van het Instituut voor 
Natuurbehoud, 1, 1 – 154 pp., Brussel 

N.G.I., 1999 
Topografische kaarten van België, kaartblad 13/5 

SEVENANT M. et al, 2002 
Ecodistricten: ruimtelijke eenheden voor gebiedsgericht milieubeleid in Vlaanderen, Deel II, AMINAL, 
Brussel. 

STERKX G. & PALINCKX D., 2003 
Beschrijving van de habitattypes van Bijlage I van de Europese Habitatrichtlijn, Instituut voor Natuurbehoud, 
Brussel. 

TACK, G. et al., 1993 
Bossen van Vlaanderen, Davidfonds, Leuven 

VANDEKERKHOVE, K., 1998/3 
Criteria voor de selectie van bosreservaten in functie van een betere kadering van de Vlaamse bosreservaten 
in een Europees netwerk, mededelingen van Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, Geraardsbergen. 

VANDEKERKHOVE, K., 2002 
Advies aangaande de opportuniteit tot oprichting van een bosreservaat in het ‘s Herenbos (Malle), Instituut 
voor Bosbouw en Wildbeheer, Geraardsbergen 

VAN DER WERF, S., 1991 
Natuurbeheer in Nederland, Deel 5, Bosgemeenschappen, Pudoc Wageningen 

VAN ELEGEM B., 2002  
Synthesenota met betrekking tot de oprichting van het bosreservaat ‘s Herenbos, AMINAL, Afdeling Bos en 
Groen, Brussel 



Beheerplan bosreservaat ‘s Herenbos  - BIJLAGEN 

ESHER april 2009 

 

BIJLAGEN 
 

Bijlage 1: Ministerieel Besluit houdende de aanwijzing van het ‘s Herenbos als bosreservaat + 
kadastrale legger 

Bijlage 2: Synthesenota en advies INBO i.k.v. oprichting bosreservaat ’s Herenbos 

Bijlage 3: Lijst met nachtvlinders (Dufrainq, 1998) 

Bijlage 4: Floralijst (2006-2008) en Tansley-opnames (2007-2008) 

Bijlage 5: Streeplijsten Plantenwerkgroep Schijnvallei (2006-2007) 

Bijlage 6: Mossen en Lichenen in ’s Herenbos (Slembrouck J.) 

Bijlage 7: Mycoflora van het ’s Herenbos (Wim Veraghert, 2008) 

Bijlage 8: Lijst met aangetroffen spinnen en loopkevers (2007) 

Bijlage 9:  Lijst van de leden van de adviescommissie bosreservaten 

Bijlage 10:  Bosbouw- en vegetatie-opnames (ANB, 2002) 

Bijlage 11: Raming beheer bosreservaat ‘s Herenbos  

 

  



Beheerplan bosreservaat ‘s Herenbos  - BIJLAGEN 

ESHER april 2009 

 

BIJLAGE 1 

 

- Ministerieel Besluit houdende de aanwijzing van het ‘s Herenbos 
als bosreservaat 

 

- Kadastrale legger bosreservaat (zie voor kadastraal plan Kaart 2.1) 
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BIJLAGE 2 

 

Synthesenota en advies INBO i.k.v. oprichting  

bosreservaat ‘s Herenbos 
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BIJLAGE 3 

 

Lijst met nachtvlinders (Dufrainq, 1998)
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BIJLAGE 4 

 

 

- Floralijst 2006-2008 (Plantenwerkgroep Schijnvallei, aangevuld met 

gegevens ESHER) 

- Tansley-opnames graslanden (ESHER 2007) 
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BIJLAGE 5 

 

Streeplijsten Plantenwerkgroep Schijnvallei (2006-2007) 
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BIJLAGE 6 

 

Mossen en Lichenen in ’s Herenbos (Slembrouck J., 1999) 
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BIJLAGE 7 

 

Mycoflora van het ’s Herenbos (Wim Veraghert, 2008) 
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BIJLAGE 8 

 

Lijst met aangetroffen spinnen en loopkevers in bosreservaat ‘s 
Herenbos (2007, inventarisatie Maarten Jacobs i.o.v. ESHER)
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BIJLAGE 9 

 

Lijst met leden van de adviescommissie 
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BIJLAGE 10 

 

Basisinventarisatie in bosreservaat ‘s Herenbos 

 

Bosbouw- en vegetatieopnames 2002 door ANB 

 

In volgorde: 

- Samenvatting van alle bosbouwopnames; 

- Weergave van de gegevens van de bosbouwopnames in 53 bestanden; 

- Weergave van sterdiagrammen en vegetatie-opnames van 73 proefvlakken. 
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BIJLAGE 11 

 

Raming beheer bosreservaat ‘s Herenbos 


