
 

 STRUCTUURVISIE VOOR DE NOORDELIJKE BOSGORDEL ROND ANTWERPEN 02-B&B71-R04 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  OOPPDDRRAACCHHTTGGEEVVEERR  ::  GGEEMMEEEENNTTEE  BBEERRTTEEMM  

TTEERRVVUUUURRSSEESSTTEEEENNWWEEGG  117788  

33006600  BBEERRTTEEMM  

  

HHOOUUTTVVEESSTTEERRIIJJ  LLEEUUVVEENN  

AAGGEENNTTSSCCHHAAPP  VVOOOORR  NNAATTUUUURR  EENN  BBOOSS  

WWAAAAIISSTTRRAAAATT  11  

33000000  LLEEUUVVEENN  

 
  UUIITTVVOOEERRIINNGG  ::  PPIIEETTEERR  RROOOOVVEERRSS  

KKRRIISS  DDEE  CCOOSSTTEERR    

AALLEEXXAANNDDRRAA  MMAANNNNAAEERRTT  

WWAARRDD  AANNDDRRIIEESSSSEENN  

JJOORRGG  LLAAMMBBRREECCHHTTSS  

  

 
  CCOONNTTAACCTTPPEERRSSOOOONN  ::  GGUUYY  TTRRAAPPPPEENNIIEERRSS  ((BBEERRTTEEMM))  

BBAARRTT  MMEEUULLEEMMAANN  ((AANNBB))  
 
  AAFFWWEERRKKIINNGG  ::  SSEEPPTTEEMMBBEERR  22000088  

 
  UU..  RREEFF  ::  TT771122..0011--11772266--GGTT  

 
  OO..  RREEFF  ::  0055//GGBBEE7755  

 
  SSTTAATTUUSS  ::  EEIINNDDRRAAPPPPOORRTT  

 

BBEEHHEEEERRPPLLAANN  BBEERRTTEEMMBBOOSSCCOOMMPPLLEEXX  

  

BBOOSSBBEEHHEEEERRPPLLAANN    
  
  

GGEEMMEEEENNTTEE  BBEERRTTEEMM  

AAGGEENNTTSSCCHHAAPP  VVOOOORR  NNAATTUUUURR  EENN  BBOOSS  



 COLOFON  I 

 OPMAAK UITGEBREID EN GEZAMENLIJK BEHEERPLAN VOOR HET BERTEMBOSCOMPLEX 05/GBE 75 /BERTEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CCOOLLOOFFOONN  

Titel: Opmaak van een uitgebreid en gezamenlijk beheerplan voor het Bertemboscomplex van openbaar-, domein- en 

privébos op het grondgebied van de gemeenten Bertem, Kortenberg en Herent 

Jaar van uitvoering: 2005-2007 

Opdrachtgever: Gemeente Bertem                                                              Houtvesterij Leuven 

Tervuursesteenweg 178                                                     Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse Overheid 

3060 Bertem                                                                       Waaistraat 1, 3000 Leuven  

Tel : 016/49.97.92                                                         Tel : 016/21.12.23 

 

e-mail : Guy.Trappeniers@bertem.be                      Bart.Meuleman@lne.vlaanderen.be  

www.bertem.be                                         www.bosengroen.be  

Contactpersoon opdrachtgever: Guy Trappeniers                                                                  Bart Meuleman 

Milieuambtenaar Bertem                                                      Houtvester 

Ondersteuning: ARCADIS AEOLUS bvba  

Vroentestraat 2  

3290 Diest  

Tel: 013/35 55 75   

Fax: 013/55 69 48  

e-mail: proovers@arcadisaeolus.be  

www.aeolus-milieu.be  

www.arcadisbelgium.be  

Auteurs: Pieter Roovers, Kris De Coster, Alexandra Mannaert, Ward Andriessen, Jorg Lambrechts 

 

 

 

 

 



 INHOUDSTAFEL  II 

 OPMAAK UITGEBREID EN GEZAMENLIJK BEHEERPLAN VOOR HET BERTEMBOSCOMPLEX 05/GBE 75 /BERTEM 

  IINNHHOOUUDDSSTTAAFFEELL  
COLOFON ........................................................................................................................................................................................ I 

INHOUDSTAFEL............................................................................................................................................................................1 

1 IDENTIFICATIE VAN HET BOS .......................................................................................................................................1 

1.1 EIGENDOM, ZAKELIJKE EN PERSOONLIJKE RECHTEN ........................................................................................................1 
1.2 KADASTRAAL OVERZICHT .................................................................................................................................................4 
1.3 SITUATIEPLAN ....................................................................................................................................................................6 
1.4 SITUERING ..........................................................................................................................................................................7 
1.5 STATUUT VAN WEGEN EN WATERLOPEN ...........................................................................................................................8 
1.6 BESTEMMING VOLGENS GELDEND PLAN VAN AANLEG OF RUP.......................................................................................8 
1.7 LIGGING IN SPECIALE BESCHERMINGSZONES ................................................................................................................. 10 

2 ALGEMENE BESCHRIJVING......................................................................................................................................... 19 

2.1 CULTUURHISTORISCHE BESCHRIJVING ........................................................................................................................... 19 
2.2 BESCHRIJVING VAN DE STANDPLAATS ........................................................................................................................... 28 
2.3 BESCHRIJVING VAN HET BIOTISCH MILIEU ..................................................................................................................... 30 
2.4 OPBRENGSTEN EN DIENSTEN........................................................................................................................................... 63 
2.5 WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES ............................................................................................................................... 64 

3 BEHEERDOELSTELLINGEN.......................................................................................................................................... 66 

3.1 BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE ECONOMISCHE FUNCTIE ...................................................................................... 67 
3.2 BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE ECOLOGISCHE FUNCTIE ....................................................................................... 75 
3.3 BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE SOCIALE EN EDUCATIEVE FUNCTIE ..................................................................... 78 
3.4 BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE. ....................................................................... 80 
3.5 BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE ........................................................................... 80 
3.6 BEHEERDOELSTELLINGEN BOSRESERVAAT.................................................................................................................... 81 

4 BEHEERMAATREGELEN ............................................................................................................................................... 83 

4.1 BOSVERJONGING ............................................................................................................................................................. 83 
4.2 BOSOMVORMING ............................................................................................................................................................. 88 
4.3 BEBOSSINGSWERKEN ...................................................................................................................................................... 90 
4.4 BOSBEHANDELINGS- EN VERPLEGINGSWERKEN ............................................................................................................ 90 
4.5 KAPREGELING ................................................................................................................................................................. 95 
4.6 BOSEXPLOITATIE ............................................................................................................................................................. 98 
4.7 BRANDPREVENTIE ........................................................................................................................................................... 99 
4.8 OPEN VEGETATIETYPES................................................................................................................................................... 99 
4.9 GRADIËNTEN EN BOSRANDONTWIKKELING ................................................................................................................. 102 
4.10 SPECIFIEKE MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN FLORA EN FAUNA ..................................................................... 102 
4.11 DOOD HOUT EN OUDE BOMEN ....................................................................................................................................... 106 
4.12 BEHEERMAATREGELEN M.B.T. DE TOEGANKELIJKHEID............................................................................................... 107 
4.13 BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE JACHT .......................................................................................... 110 
4.14 BEHEERMAATREGELEN M.B.T. DE VISSERIJ.................................................................................................................. 110 
4.15 BEHEERMAATREGELEN M.B.T. GEBRUIK NIET-HOUTIGE PRODUCTEN......................................................................... 110 
4.16 BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. CULTUURHISTORISCHE ELEMENTEN ............................................... 110 
4.17 BEHEERMAATREGELEN M.B.T. DE MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE .......................................................................... 111 
4.18 BEHEERMAATREGELEN M.B.T. DE WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE.............................................................................. 112 
4.19 WERKEN DIE DE BIOTISCHE OF ABIOTISCHE TOESTAND VAN HET BOS WIJZIGEN ....................................................... 114 
4.20 PLANNING VAN DE BEHEERWERKEN............................................................................................................................. 114 

5 GERAADPLEEGDE BRONNEN.................................................................................................................................... 115 

6 BIJLAGEN .......................................................................................................................................................................... 117 

 



 IDENTIFICATIE VAN HET BOS  1 

 OPMAAK UITGEBREID EN GEZAMENLIJK BEHEERPLAN VOOR HET BERTEMBOSCOMPLEX 05/GBE 75 /BERTEM 

11  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIEE  VVAANN  HHEETT  BBOOSS  

1.1 EIGENDOM, ZAKELIJKE EN PERSOONLIJKE RECHTEN 

Het Bertemboscomplex, wat als bosdomein vanaf heden ‘Groot Bertembos’ genoemd wordt, bestaat uit twee 

bosplaatsen (Bertembos en Groot Eikenbos). Deze ruimtelijke entiteiten worden gescheiden door de Bosstraat, 

die Bertem met Veltem-Beisem verbindt, waarbij het Bertembos ten oosten en het Groot Eikenbos ten westen 

van de Bosstraat ligt (situering op topografische kaart 1.1 en orthofoto – kaart 1.2). De betreffende bospercelen 

van het boscomplex zijn eigendom van het Vlaams Gewest, of van openbare (gemeente, OCMW, VMW, 

Kerkfabriek) of privé-aard (Tabel 1; kaart 1.3). Het bosgebied omvat ongeveer 207 ha en spreidt zich uit op het 

grondgebied van de gemeenten Bertem, Kortenberg en Herent. 

NOOT :  

De oppervlaktecijfers in dit beheerplan zijn de afgeleide oppervlaktes vanuit GIS. De bosbestanden, -percelen, -

plaatsen en –domein werden afgeleid vanuit de gedigitaliseerde kadasterplannen. De buitencontour van de 

bosplaatsen  werd samen gelegd met de grenzen van de kadasterpercelen. 

Na herziening van de bestandsindeling werden bestanden als volgt benoemd: bv. Eikenbos A1 refereert naar 

bestand A in het bosperceel Eikenbos, eigendom van de gemeente Bertem (suffix 1); kaart 1.3. De aanduiding 

van de eigendomsstatus met het suffix wordt enkel vernoemd indien relevant in een bepaalde context. 

11..11..11  DDOOMMEEIINNBBOOSS  

Het domeinbos (eigendom van het Vlaamse Gewest; suffix 2) binnen het Groot Bertembos heeft een recente 

aankoopgeschiedenis. Het domeinbos heeft een totale oppervlakte van ca. 47 ha en het technisch beheer wordt 

uitgevoerd door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het bosdomein is verdeeld over 6 bosplaatsen: 

� Het bestand Waeroyveld A noordelijk grenzend aan het Bertembos; 

� De bestanden Eikenbos C-D; 

� De aaneensluitende bospercelen van het Augustijnbos (bestand A-B), Grevenbos (bestand B), 

Hertwinkel (bestanden A-B-C-D) en Bovenberg (bestanden A -B); 

� Het geïsoleerde bestand De Tomme A 

Vlaamse Overheid, Agentschap voor Natuur en Bos, Houtvesterij Leuven, Waaistraat 1, 3000 Leuven, Tel : 

016/21.12.20 

11..11..22  OOPPEENNBBAAAARR  BBOOSS  

De totale oppervlakte openbaar bos omvat ongeveer 140 ha: 

� De gemeente Bertem (suffix 1) is de grootste eigenaar in het Bertembos (ca. 105 ha), namelijk van de 

bosbestanden Koeienbos A, Vossenkuil A, Eikentap A, Paviljoen A-B-C, Korenmonster A-B, Hooiweg A 

en Remken Pantgat A-B. Deze eigendommen worden eveneens integraal beheerd door het ANB; 

� Daarnaast is de gemeente Bertem ook eigenaar van de bosbestanden Eikenbos A-B en Vleugt A-B, 

grenzend aan het domeinbos en beheerd door het ANB; 

� Het bosbestand Zevenslapers A is eigendom van het OCMW Leuven (suffix 3); 

� Binnen de perimeter van het natuurreservaat de Koeheide (erkenning in aanvraag), liggen enkele 

bestanden die in beheer zijn bij Natuurpunt vzw. De bestanden Heide A-B zijn eigendom van de 

gemeente Bertem; deze binnen het bosperceel Hellegracht zijn eigendom van respectievelijk de 

gemeente Bertem (bestand Hellegracht A) en de Kerkfabriek van de Parochie St.-Pieters Bertem 

(bestand Hellegracht B; suffix 4) 

� De Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Herent (suffix 5) bezit het bestand Waeroyveld C; 
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Gemeente Bertem, Tervuursesteenweg 178, 3060 Bertem 

OCMW Leuven, Stefaan Hakelbracht, Andreas Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven 

Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Herent, Jan Larivière, O.L.V. Plein 64, 3020 Herent 

Kerkfabriek van de Parochie St.-Pieters Bertem, Johan Breugelmans, Vossestraat 4, 3060 Bertem 

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Belliardstraat 73, 1040 Brussel 

Volgende zakelijke en/of persoonlijke rechten zijn van toepassing : 

� De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) is eigenaar van perceel Afdeling 1 Sectie A 

229B (ca. 20 are) waarop de watertoren gelegen is (bestand Hooiweg B). Dit kadasterperceel is 

omheind en wordt beschouwd als open plek in het bos; 

� De gemeente Bertem verhuurt een woning, gelegen op perceel Afdeling 1 Sectie A 231G (ca. 1.7 are) 

aan een privépersoon; 

� De gemeente Bertem verleent recht van opstal voor een jachtpaviljoen, gelegen op perceel Afdeling 1 

Sectie A 231H (ca. 0.8 are); 

� Het oostelijk deel van perceel Afdeling 1 Sectie A 78D (oostelijk stuk bestand Vleugt B) wordt 

momenteel nog door de gemeente verpacht aan een landbouwer (1.32 ha) tot ca. 2008. 

11..11..33  PPRRIIVVÉÉBBOOSS  

Op 23/02/05 werden de eigenaars van bospercelen binnen de perimeter van het Bertemboscomplex per brief 

aangeschreven met de vraag of ze geïnteresseerd zijn om hun bos te laten opnemen in het voorliggend 

uitgebreid beheerplan. Onderstaande eigenaars gingen op deze uitnodiging in. De totale oppervlakte privébos 

die opgenomen wordt in het beheerplan, bedraagt ca. 19 ha. 

Enige eigenaars: 

B. Peeters-Dekeyzer, Neerijsestraat 29, 3020 Herent, Tel: 016/48.95.26 (suffix 10) 

P. Vercruysse, Toverberg 8, 3020 Herent, Tel: 016/49.08.33 (suffix 11) 

O. Wera, Dorpstraat 143, 3060 Bertem, Tel: 016/48.92.46 (suffix 12) 

J. Kestemont, Hoogstraat 23, 1930 Zaventem, Tel: 02/721.48.10 (suffix 13) 

M. Derwa, Beukenlaan 66, 3110 Rotselaar, Tel: 016/58.19.15 (suffix 14) 

NV Liesbeth – F. De Kelver, Kapellestraat 3, 3061 Bertem, Tel: 016/49.94.10 (suffix 15) 

P. Goeminne, Annonciadenstraat 38, 3078 Everberg, Tel: 02/759.87.59 (suffix 17) 

Gezamenlijke eigenaars: 

Mireille Cludts, Kleine Daalstraat 178, 1930 Zaventem, Tel: 02/720.32.90 (suffix 16) 

Myriam Cludts, Hazelnotenlaan 16, 1820 Steenokkerzeel, Tel: 016/65.60.39 (suffix 16) 

Voor de ganse onderzoeksperimeter werden de bospercelen in privébezit afgeleid van de gedigitaliseerde 

kadastrale gegevens en vervolgens vergeleken met de aflijning op luchtfoto. Hierop bleken geen uitzonderlijke 

afwijkingen voor te komen. 
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Tabel 1: Eigendoms- en oppervlakteverdeling van het domeinbos, openbaar en privébos binnen de perimeter van het Bertemboscomplex 

 

Bosplaats Bosperceel Eigenaar Oppervlakte 

domeinbos 

(ha) 

Oppervlakte 

openbaar bos 

(ha) 

Oppervlakte 

privébos 

(ha) 

Totale opp. 

bosperceel 

(ha) 

Bedelienbos Vercruysse   2.0965 2.0965 

Dreven Gemeente Bertem  0.8520  0.8520 

Eikentap Gemeente Bertem  10.7332  10.7332 

Heide Gemeente Bertem  1.1727  1.1727 

Hooiweg • Gemeente Bertem 

• VMW  

14.2741 

0.1993  14.4734 

Koeienbos Gemeente Bertem  15.4577  15.4577 

Korenmonster Gemeente Bertem  17.0410  17.0410 

Paviljoen Gemeente Bertem  14.7366  14.7366 

Remken Pantgat Gemeente Bertem  17.3763  17.3763 

Vossenkuil Gemeente Bertem   10.6654  10.6654 

Bertembos 

Waeroyveld • Vlaams Gewest 

• K.F. O.L.V. Herent 

• Peeters-Dekeyzer 

1.0645 

0.2500 

0.4590 1.7735 

Augustijnbos Vlaams Gewest 13.0301   13.0301 

Bovenberg Vlaams Gewest 3.7280   3.7280 

Cruyningenbos Kestemont   5.5390 5.5390 

De Tomme Vlaams Gewest 0.537   0.537 

Eikenbos • Vlaams Gewest 

• Gemeente Bertem 

3.3430 

20.7230  24.0660 

Grevenbos • Vlaams Gewest 

• Derwa 

3.8790 

 5.3000 9.1790 

Hellegracht • Gemeente Bertem 

• K.F. St.-Pieters Bertem  

0.4270 

0.1910  0.6180 

Hertwinkel • Vlaams Gewest 

• Wera 

21.4780 

 1.6190 23.0970 

Lange Lo • Goeminne 

• Derwa   

0.7200 

0.219 0.9390 

Mutsenbos • NV Liesbeth 

• Cludts   

3.3300 

0.1600 3.4900 

Vleugt Gemeente Bertem  15.0408  15.0408 

Groot Eikenbos 

Zevenslapers OCMW Leuven  1.0350  1.0350 

Totaal 

boscomplex  

 

47.0596 140.4284 19.4425 206.9305 
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1.2 KADASTRAAL OVERZICHT 

11..22..11  DDOOMMEEIINNBBOOSS  

Tabel 2: Kadastraal overzicht van het domeinbos (suffix 2) 

Gemeente Afdeling Sectie Grondnr. Exp. Macht Bisnr. Opp. (ha) Bosbestand 

Bertem 1 A 6 B   1,2425 Bovenberg B 

Bertem 1 A 9 C   2,4855 Bovenberg A 

Bertem 1 A 48    3,0760 Hertwinkel A 

Bertem 1 A 49    2,2140 Hertwinkel A 

Bertem 1 A 50    1,8720 Hertwinkel D 

Bertem 1 A 51 A   2,6900 Hertwinkel B-C 

Bertem 1 A 52 A   3,6080 Hertwinkel B-C 

Bertem 1 A 53    2,2570 Hertwinkel B 

Bertem 1 A 54    1,0470 Hertwinkel B 

Bertem 1 A 55    0,2470 Hertwinkel B 

Bertem 1 A 56 D   0,0370 Augustijnbos B 

Bertem 1 A 57 B   0,0610 Augustijnbos B 

Bertem 1 A 58 B   0,9380 Augustijnbos B 

Bertem 1 A 59 B   1,0070 Augustijnbos B 

Bertem 1 A 60    0,9100 Augustijnbos B 

Bertem 1 A 61    0,4950 Augustijnbos B 

Bertem 1 A 62    2,0600 Augustijnbos B 

Bertem 1 A 63    0,4940 Augustijnbos B 

Bertem 1 A 64    0,9000 Grevenbos B 

Bertem 1 A 65    0,8940 Grevenbos B 

Bertem 1 A 67 A   1,0900 Eikenbos C 

Bertem 1 A 69    0,5560 Eikenbos C 

Bertem 1 A 77 A   0,8100 Eikenbos D 

Bertem 1 A 77 B   0,8870 Eikenbos D 

Herent 5 E 688 A   0,4835 Waeroyveld A 

Herent 5 E 689    0,5810 Waeroyveld A 

Kortenberg 3 B 217 A   2,4864 Augustijnbos A-B 

Kortenberg 3 B 220 A   0,1343 Augustijnbos A-B 

Kortenberg 3 B 221 B   4,4074 Augustijnbos A-B 

Kortenberg 3 B 248    2,0850 Grevenbos B 

Kortenberg 3 B 212 A   2,9030 Hertwinkel A 

Kortenberg 3 B 216 A   1,5640 Hertwinkel A 

Kortenberg 3 C 321    0,5370 De Tomme A 

Totaal       47,0596  

Kaart 1.4 geeft de kadastrale percelen weer. 
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11..22..22  OOPPEENNBBAAAARR  BBOOSS  

Tabel 3: Kadastraal overzicht van het openbaar eigendom 

Gemeente Afdeling Sectie Grondnr. Exp. Macht Bisnr. Opp. (ha) Bosbestanden Suffix Eigenaar 

Bertem 1 A 66    25,4440 Eikenbos A-B / Vleugt A 1 Gemeente Bertem 

Bertem 1 A 68 A   1,0350 Zevenslapers A 3 OCMW Leuven 

Bertem 1 A 78 A   4,7120 Eikenbos A-B 1 Gemeente Bertem 

Bertem 1 A 78 C   0,2835 Eikenbos A 1 Gemeente Bertem 

Bertem 1 A 78 D   4,9015 Vleugt B 1 Gemeente Bertem 

Bertem 1 A 78   2 0,6760 Augustijnstraat 1 Gemeente Bertem 

Bertem 1 A 209 A   5,6947 Remken Pantgat A 1 Gemeente Bertem 

Bertem 1 A 229 A   25,9557 Hooiweg A / Remken Pantgat B 1 Gemeente Bertem 

Bertem 1 A 229 B   0,1993 Hooiweg B 4 VMW 

Bertem 1 A 230 B  2 0,8520 Dreven Bertembos 1 Gemeente Bertem 

Bertem 1 A 230    17,0410 Korenmonster A-B 1 Gemeente Bertem 

Bertem 1 A 231 G   0,0167 Boswachterswoning 1 Gemeente Bertem 

Bertem 1 A 231 H   0,0080 Jachtpaviljoen 1 Gemeente Bertem 

Bertem 1 A 231 K   47,7903 Paviljoen A-B-C / Hooiweg A / Eikentap A 1 Gemeente Bertem 

Bertem 1 A 232 B   3,7320 Paviljoen C 1 Gemeente Bertem 

Bertem 1 A 404    0,0460 Paviljoen B 1 Gemeente Bertem 

Bertem 1 A 409 A   0,5880 Heide A 1 Gemeente Bertem 

Bertem 1 A 409 B   22,7700 Heide B* (bestand 0,5847 ha) 1 Gemeente Bertem 

Bertem 1 B 289    0,1910 Hellegracht B 4 Kerkfabriek Bertem 

Bertem 1 B 290 A   0,3640 Hellegracht A 1 Gemeente Bertem 

Bertem 1 B 290 B   0,0630 Hellegracht A 1 Gemeente Bertem 

Herent 5 E 697    0,2500 Waeroyveld C 5 Kerkfabriek Herent 

Totaal       162,6137**     

* wijst erop dat een bestand maar een beperkt deel uitmaakt van een kadasterperceel 

** wijst erop dat de oppervlakte van het openbaar bos verschilt van de kadastrale oppervlakte omdat de oppervlakte van bestand Heide B kleiner is dan het betrokken kadasterperceel 
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11..22..33  PPRRIIVVÉÉBBOOSS  

Tabel 4: Kadastraal overzicht van het privébos 

Gemeente Afdeling Sectie Grondnr. Exp. Macht Bisnr. Opp. (ha) Bosbestand Suffix Eigenaar 

Bertem 1 A 22    0,1920 Hertwinkel E 12 Wera 

Bertem 1 A 23    1,4270 Hertwinkel E 12 Wera 

Herent 5 E 627 A   2,0965 Bedelienbos A 11 Vercruysse 

Herent 5 E 690    0,2060 Waeroyveld B 10 Peeters-Dekeyzer 

Herent 5 E 691    0,2530 Waeroyveld B 10 Peeters-Dekeyzer 

Kortenberg 3 B 257 A   0,8300 Cruyningenbos A 13 Kestemont 

Kortenberg 3 B 241 D   0,9800 Cruyningenbos B 13 Kestemont 

Kortenberg 3 B 241 E   0,2100 Cruyningenbos B 13 Kestemont 

Kortenberg 3 B 256 A   0,1400 Cruyningenbos B 13 Kestemont 

Kortenberg 3 B 241 L   2,1152 Cruyningenbos C 13 Kestemont 

Kortenberg 3 B 241 K   0,4598 Cruyningenbos D 13 Kestemont 

Kortenberg 3 B 238 F   0,8040 Cruyningenbos E 13 Kestemont 

Kortenberg 3 B 249 A   5,3000 Grevenbos A 14 Derwa 

Kortenberg 3 C 286 C   0,2570 Mutsenbos A 15 NV Liesbeth 

Kortenberg 3 C 286 D   0,1370 Mutsenbos A 15 NV Liesbeth 

Kortenberg 3 C 286 D  2 0,2080 Mutsenbos A 15 NV Liesbeth 

Kortenberg 3 C 286 E   0,2200 Mutsenbos A 15 NV Liesbeth 

Kortenberg 3 C 286 E  2 0,2200 Mutsenbos A 15 NV Liesbeth 

Kortenberg 3 C 286 F  2 0,1510 Mutsenbos A 15 NV Liesbeth 

Kortenberg 3 C 286 G  2 0,1720 Mutsenbos A 15 NV Liesbeth 

Kortenberg 3 C 286 H   0,3450 Mutsenbos A 15 NV Liesbeth 

Kortenberg 3 C 286 K   0,1400 Mutsenbos A 15 NV Liesbeth 

Kortenberg 3 C 286 L   0,1900 Mutsenbos A 15 NV Liesbeth 

Kortenberg 3 C 286 M   0,4680 Mutsenbos A 15 NV Liesbeth 

Kortenberg 3 C 286 R   0,2500 Mutsenbos A 15 NV Liesbeth 

Kortenberg 3 C 286 S   0,1980 Mutsenbos A 15 NV Liesbeth 

Kortenberg 3 C 286 T   0,2200 Mutsenbos A 15 NV Liesbeth 

Kortenberg 3 C 286 V   0,1600 Mutsenbos B 16 Cludts 

Kortenberg 3 C 286 W   0,1540 Mutsenbos A 15 NV Liesbeth 

Kortenberg 3 C 263    0,3190 Lange Lo A 17 Goeminne 

Kortenberg 3 C 266    0,1820 Lange Lo A 17 Goeminne 

Kortenberg 3 C 269    0,2190 Lange Lo B 17 Goeminne 

Kortenberg 3 C 270    0,2190 Lange Lo C 14 Derwa 

Totaal       19,4425    

1.3 SITUATIEPLAN 

Op kaart 1.1 en 1.2 is een situering weergegeven van het Bertemboscomplex op respectievelijk de topografische 

kaart en luchtfoto. 
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1.4 SITUERING 

11..44..11  AALLGGEEMMEEEENN--AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIEEFF  

1.4.1.1 ALGEMEEN 

Het onderzoeksgebied situeert zich in Vlaams-Brabant, ten westen van Leuven. Het boscomplex situeert zich 

grotendeels op de administratieve grenzen tussen de gemeenten Bertem, Kortenberg, Herent en Leuven.  

Het betrokken boscomplex is gelegen op een Diestiaanse heuvelrug die tussen Leuven en Sterrebeek de 

noordrand vormt van het Brabants leemplateau. Op deze heuvelrug komt nog een tweede, relatief groot bos voor, 

namelijk het Hogenbos te Everberg. 

Op kaart 1.6  zijn de meest relevante wegen en waterlopen aangeduid met de eventuele benaming. 

Het gebied wordt op ruime schaal ingesloten door enkele grote verkeersassen:    

− Ten noorden: Brusselsesteenweg    

− Ten oosten:  E314   

− Ten zuiden:  E40 

Kleinere verbindingswegen die het onderzoeksgebied lokaal nauwer afbakenen zijn:    

− Ten zuiden:  Tervuursesteenweg 

− Ten zuidwesten:  Meerbeeksesteenweg, Hulstbergstraat    

− Ten westen: Bergstraat, Dorpsstraat  

Verder komen er in het onderzoeksgebied nog talrijke dreven en bospaden, al dan niet verhard, voor. Het statuut 

van deze wegen wordt in paragraaf 1.5 beschreven. 

1.4.1.2 ADMINISTRATIEF 

Het bosdomein valt onder de bevoegdheid van de houtvesterij Leuven, gelegen binnen de Inspectie Vlaams-

Brabant met als Woudmeester ir. Brigitte Dewever. 

DE VERANTWOORDELIJKE HOUTVESTER: 

Bart Meuleman 

Agentschap voor Natuur en Bos  

Houtvesterij Leuven   

Waaistraat 1  

3300 Leuven 

Tel : 016/21.12.20  

Fax : 016/21.12.30 

e-mail : bart.meuleman@lne.vlaanderen.be 

DE VERANTWOORDELIJKE BOSWACHTER: 

Willy Debecker 

Agentschap voor Natuur en Bos  

Houtvesterij Leuven   

Waaistraat 1  

3300 Leuven 

Tel : 02/687.47.08 of GSM: 0479/67.94.07 

e-mail : willy.debecker@lne.vlaanderen.be 
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11..44..22  RREELLAATTIIEE  MMEETT  AANNDDEERREE  GGRROOEENNEE  DDOOMMEEIINNEENN  

Binnen een straal van 10 km komen er een aantal vermeldenswaardige visiegebieden van Natuurpunt vzw voor 

(kaart 1.5). Het Regionaal Landschap Dijleland vzw ontwikkelde tevens een doelstellingen- en actieplan voor de 

‘Groene Vallei Midden-Brabant’ waar het Bertemboscomplex een zuidelijke grens vormt. 

De Koeheide (ca. 11 ha) is het enige aangrenzende gebied ten zuiden van het boscomplex, waarvoor een 

aanvraag tot erkenning als natuurreservaat in behandeling is. Dit gebied is een mozaïeklandschap bestaande uit 

graslandjes, holle wegen en begroeide graften. De focus binnen het natuurgebied ligt op het behoud van deze 

kleine landschapselementen. 

1.5 STATUUT VAN WEGEN EN WATERLOPEN 

De wegen en paden die aan het gebied grenzen of erdoor lopen, zijn gemeentelijk eigendom (kaart 1.6). Kaart 1.7 

geeft de wegen weer die reeds opgenomen waren in de Atlas der buurtwegen van Bertem.  Deze wegen zijn 

daarom geen openbaar eigendom, maar de toegankelijkheid is wel juridisch afdwingbaar. 

1.6 BESTEMMING VOLGENS GELDEND PLAN VAN AANLEG OF RUP 

11..66..11  RRUUIIMMTTEELLIIJJKK  SSTTRRUUCCTTUUUURRPPLLAANN  VVLLAAAANNDDEERREENN  

Het domeinbos is afgebakend binnen de bestaande ruimtelijke bosstructuur. Belangrijke doelstellingen voor de 

gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur zijn: 

� Versterken van de interne samenhang en functioneren van de natuurfunctie door afbakening van 

gebieden van de natuurlijke structuur 

� Een gedifferentieerd ruimtelijk beleid voor de afgebakende gebieden van de natuurlijke structuur 

� De grote eenheden natuur 

� De grote eenheden natuur in ontwikkeling 

� De natuurverbindingsgebieden 

� De natuurverwevingsgebieden 

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

Figuur 1: Uittreksel uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
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11..66..22  GGEEWWEESSTTPPLLAANN  

Op het gewestplan zijn de bospercelen bijna uitsluitend weergegeven als Natuurgebied (N). Enkele bospercelen 

zijn gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, dat het onderzoeksgebied bijna volledig omringt.  

Enkel het naturistenkamp (recreatiegebied), de wijk Schoonzicht (woongebied) en de landbouwgronden bij de 

Toverberg (agrarisch gebied) hebben een andere bestemming op het gewestplan. Kaart 1.8 geeft het 

gewestplan weer. 

11..66..33  PPRROOVVIINNCCIIAAAALL  RRUUIIMMTTEELLIIJJKK  SSTTRRUUCCTTUUUURRPPLLAANN  VVLLAAAAMMSS--BBRRAABBAANNTT  

De provincie voert een gedifferentieerd openruimtebeleid door de verschillende openruimtefragmenten onderling 

te verbinden via een fijnmazig netwerk. De natuurlijke structuur wordt in Vlaams-Brabant hoofdzakelijk gedragen 

door de bekkens van de Dender, de Zenne, de Dijle en de Demer. De gewenste natuurlijke structuur beoogt de 

vrijwaring en de versterking van de samenhang van alle ruimten met een min of meer natuurlijk karakter. 

Vijf ruimtelijke principes ondersteunen de (gewenste) natuurlijke structuur: 

� Het netwerk van rivier en beekvalleien vormt de natuurlijke ruggengraat van de gewenste natuurlijke 

structuur. De valleien moeten, waar mogelijk, opnieuw hun oorspronkelijke waterbergende en –

afvoerende functie gaan vervullen. 

� Boscomplexen zijn natuurlijke clusters in de droge sfeer. Deze clusters zijn niet of weinig gebonden met 

de rivier- of beekvalleien en de aansluitende waterrijke gebieden. Vooral uitgestrekte – al dan niet 

aaneengesloten- boskernen zijn hier bepalend. Het is de bedoeling zowel bestaande bosentiteiten te 

versterken en uit te bereiden als nieuwe clusters te vormen die dienen als stapsteen naar andere 

bosrijke gebieden. De uit te bouwen bosclusters worden gerealiseerd door bosuitbreidingen die de 

bovenstaande boskernen verstreken en via nieuwe boskernen (on)rechtstreeks met elkaar verbinden. 

De voorgestelde bosontwikkeling beperkt zich evenwel niet tot de aanplanting van geheel nieuwe 

opgaande bosentiteiten, maar beoogt eveneens bosranden en –overgangen te creëren en de interne 

bosstructuur te verbeteren, teneinde een zo breed mogelijke basis voor een ecologische verbinding te 

verkrijgen met een belangrijk uitwaaieringeffect naar het omliggend gebied. 

� Natuurwaarden zijn geomorfologisch- landschappelijk gebonden. Geomorfologische omstandigheden 

creëren uiteenlopende en vaak bijzondere overgangssituaties die tot uitzonderlijke en geheel eigen 

natuurontwikkelingen kunnen leiden. 

� De provincie zal aandacht besteden aan de natuurlijke en ecologische verbindingselementen doorheen 

het stedelijk gebied en aan de relatie tussen het stedelijk gebied en het buitengebied. 

� De aanwezigheid van bijzondere soorten vereist een gebiedsgericht beleid. Van ruimtelijke ordening 

kunnen maatregelen genomen worden met betrekking tot de bescherming van diersoorten waarvan het 

voortbestaan samenhangt met ruimtelijke randvoorwaarden. Er kunnen initiatieven worden ontplooid 

om het voortbestaan van erg kwetsbare soorten zoals de das, de hamster en de vroedmeesterpad 

veilig te stellen. 

Binnen de natuurlijke structuur worden volgende taakstellingen ingevuld: 

� Selectie van de natuurverbindingsgebieden; 

� Selectie van ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang 

Door de aanduiding van natuurverbindingsgebieden wenst men een verbinding te realiseren tussen grote 

eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling en de verwevinggebieden. Het betreft aaneengesloten 

gebieden waarin de natuurfunctie ondergeschikt is aan de andere functies. De natuurverbindingsgebieden en de 

ecologische structuur van bovenlokaal belang met betrekking tot het Groot Bertembos zijn aangeduid op Figuur 

2.  
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Het betreft volgende verbindingen : 

� 9a: Onderlinge verbinding tussen grote en kleine boscomplexen 

� 9d: Verbinding van bosgebieden Diestiaanheuvels 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Selectie van natuurverbindingen binnen het provinciaal ruimtelijk structuurplan van Vlaams-Brabant 

1.7 LIGGING IN SPECIALE BESCHERMINGSZONES 

11..77..11  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  BBEESSCCHHEERRMMIINNGGSSZZOONNEESS  

Vijf internationale wetgevende initiatieven hebben gevolgen voor het Vlaamse gebiedsgerichte natuurbeleid. Het 

betreft twee Europese richtlijnen, de ‘Vogelrichtlijn’ en de ‘Habitatrichtlijn’. Verder zijn er de Ramsar-Conventie, 

de Conventie van Bern en de Benelux-overeenkomst op het gebied van natuurbehoud en landschaps-

bescherming.  Enkel de Habitatrichtlijn is van toepassing op het onderzoeksgebied. 

1.7.1.1 HABITATRICHTLIJNGEBIED 

De Habitatrichtlijn (92/43/EEG) beoogt het behoud van de biodiversiteit en streeft naar de instandhouding van de 

natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna die hiervan deel uitmaken. Deze richtlijn werd in 1992 

uitgevaardigd en de afbakening van de Speciale beschermingszones werd in België goedgekeurd in 1996. Deze 

zones maken deel uit van het Europese Natura2000-netwerk. In België werden er 40 habitatrichtlijngebieden 

afgebakend en één ervan is de ‘Valleien van Dijle, Laan en Ijse met aangrenzende bos- en moerasgebieden’ 

(BE2400011). Een opsomming van de habitats en de fauna is weergegeven in Tabel 5. De Habitatrichtlijn werd 

op 29 juli 2002 geïmplementeerd in het decreet op het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. 

De Habitatrichtlijn is van toepassing (zie ook kaart 1.9) op bijna het volledige boscomplex. Enkel de bospercelen 

Hellegracht, De Tomme en de bestanden Vleugt B, Cruyningenbos E, Hertwinkel E en het zuidelijke deel van 

Bovenberg B zijn er niet in opgenomen.  

Tabel 5 :  Lijst van habitats, zoogdieren, vissen, amfibieën en reptielen van de Valleien van Dijle, Laan en Ijse met aangrenzende bos- en 

moerasgebieden 

 BE2300007 Valleien van Dijle, Laan en Ijse met aangrenzende bos- en moerasgebieden 

 Oppervlakte 4068 ha 

 Habitats BWK Vlaamse bostypologie 

 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het 

type Magnopotamium of Hydrocharition 

Delen van cg en cgb   

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

(eventueel cm in mozaïk 

met cg) 
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 6430 Voedselrijke ruigten Hk, hkb, sk met 

zeldzame orchideeën 

  

 9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-

soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum) 

Qs en fs op Ferraris-bos; 

qb op Ferrarisbos op 

andere dan Z- en X-

gronden; als fl 

gekarteerde bossen 

buiten de voerstreek 

bostype14: 

 

 

Typisch Wintereiken-

Beukenbos 

 

 9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum Fm, qe, fe bostype:  

 9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum   Eiken-Haagbeukenbos 

 91Eo(+) Alluviale bossen met Alnion glutinosa en 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

   

 Amfibieën en reptielen   

 1166 Kamsalamander (Triturus cristatus)    

 Invertebraten   

 1016 Zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana)    

 

1.7.1.2 HABITATS DIE VOORKOMEN IN BERTEMBOS : BEDREIGINGEN / BEHEER / HERSTEL- & ONTWIKKELINGSKANSEN 

Er zijn twee bostypes van bovenstaande lijst die met zekerheid voorkomen in het Groot Bertembos. De 

voornaamste bedreigingen, de beheermogelijkheden en de herstel- en ontwikkelingskansen van de 

habitattypes relevant voor Groot Bertembos zijn weergegeven zoals in de ‘beschrijving van habitattypes van 

bijlage I van de Europese habitatrichtlijn’1: 

Type 9120: Zuurminnende Atlantische beukenbossen met ondergroei van Ilex of soms Taxus (Quercion 

robori-petraeae of Ilici-Fagion)  

Deze beukenbossen komen voor op zure bodems in vlakten en montaan gebied, onder een 

vochtig Atlantisch klimaat. De variant die in onze streken voorkomt is het ‘subatlantisch beuken-

eikenbos van vlaktes en heuvels met Hulst’. In onze streken beantwoorden de eikenmengbossen 

en eiken-beukenbossen op voedselrijkere zand- en zandleemgronden het best aan dit type. Het 

betreft de oude bossen op de iets rijkere, hydromorfe, eerder lemige zandgronden en 

zandleemgronden van de Vlaamse zandrug, evenals de eiken-beukenbossen op tertiair zand in 

het Brabants district.  

Bij ons is vaak eik (zowel Winter- els Zomereik) dominant aanwezig, maar Beuk verjongt en groeit 

er vrij goed en plaatselijk ook Gewone esdoorn, Gewone es en Zoete kers. In de struiklaag komt 

vooral veel Hazelaar voor. Gelderse roos en Haagbeuk kunnen ook voorkomen. Typische 

plantensoorten uit de kruidlaag zijn o.a. Bochtige smele, Adelaarsvaren, Blauwe bosbes, Wilde 

kamperfoelie, Hengel, Valse salie en Gladde witbol. De rijkere varianten hebben Lelietje-van-dalen 

en Dalkruid. Bramen overheersen bij recente verstoring. 

De Vlaamse bostypes ‘droog Wintereiken-Beukenbos’ en ‘Gierstgras-beukenbos’ vallen onder dit 

habitattype. In Bertembos komt enkel het droog Wintereiken-Beukenbos voor. 

                                                           

1
 G STERCKX, D. PAELINCKX (2003). ADVIES VAN HET INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD A/2003.20 : BESCHRIJVING VAN 

HABITATTYPES VAN BIJLAGE I VAN DE EUROPESE HABITATRICHTLIJN 
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Bedreigingen 

� Dit bostype is uiterst gevoelig voor eutrofiëring en verzuring door atmosferische deposities en voor 

inspoeling van hoger gelegen plateaus en aangrenzende akkers; 

� Verdroging door waterwinning, drainage of ontwatering; 

� Overwoekering van de struiklaag door Amerikaanse vogelkers; 

� Verlies aan soortenrijkdom door versnippering; 

� Degradatie door intensieve recreatie of exploitatie met erosie en/of compactie tot gevolg; 

� Homogene beukenculturen en aanplanten van exoten, grootschalig en/of intensief kapbeheer met 

grondbewerking, heraanplanten en overexploitatie waardoor weinig oude bomen, een kleine 

hoeveelheid dood hout en een arme structuur aanwezig zijn; 

� Te hoge wildstand belet verjonging. 

Regulier beheer 

Het regulier beheer bestaat uit nulbeheer, middelhoutbeheer of kleinschalig hakhoutbeheer. Bij 

deze laatste vorm verdwijnt Beuk uit de menging. Een kleinschalig, duurzaam en multifunctioneel 

bosbeheer is eveneens geschikt. Belangrijke en waardevolle zones dient men van exploitatie te 

onttrekken; dit bostype is gevoelig voor begrazing. Jaarrondbegrazing leidt reeds bij lage 

dichtheden tot degradatie en is alleen mogelijk op grotere oppervlakten en lage dichtheden. Zones 

met een waardevolle voorjaarsflora of bronvegetaties mogen niet mee begraasd worden. 

Specifieke beheermaatregelen omvatten zoom- en mantelbeheer, open-plekken-beheer, vrijstellen 

van soorten die onderdrukt worden door beukenscherm en/of recreatieplanning met zonering; 

natuurlijke wildregulatie en/of jacht.  

Herstel- en ontwikkelingskansen 

Herstel is mogelijk bij vermindering van atmosferische deposities en luchtvervuiling en door aanleg 

van bufferzones. Herstel van een meer natuurlijk bostype is mogelijk door natuurlijke successie of 

actieve omvorming van exoten en monotone beukenaanplantingen naar bossen met een 

natuurlijke boomsamenstelling. Bestrijding van Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik is een 

basisvereiste om een succesvolle omvorming te realiseren of spontane successie kans op slagen 

te geven. De natuurwaarde van deze bossen stijgt door een beheer dat streeft naar het verrijken 

van de structuur en de hoeveelheid dood hout. Herstel van aaneengesloten eenheden door 

areaaluitbreiding en verbinding van bestaande bossen. 

Type 9160:  Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum  

In ‘Beschrijving van de Habitattypes’ (IN, 2003) staat dit type omschreven als ‘Sub-Atlantische en 

Midden-Europese Wintereikenbossen of Eiken-Haagbeukbossen behorend tot het Carpinion-

betuli’. Het betreft eikenbossen op hydromorfe bodems of bodems met ondiepe grondwatertafel. 

Deze bossen komen voor op valleibodems, depressies en bodems grenzend aan rivier- en 

beekbegeleidende bossen. Bij deze bossen is de dominantie van eik te wijten aan het vroeger hak- 

en middelhoutbeheer, op goed gedraineerde bodems.   

De boomlaag bestaat van nature uit Zomereik, of een menging van Zomereik, Wintereik, Gewone 

es, Haagbeuk en Linde. De kruidlaag bevat soorten als Grote muur, Gewone salomonszegel, 

Slanke sleutelbloem, Gele dovenetel en Bosanemoon. Typische faunaelementen zijn Bonte 

vliegenvanger, Vliegend hert, Kleine ijsvogelvlinder en Vuursalamander. 

Het analoge Vlaamse bostype is het ‘arme Eiken-Haagbeukenbos’. 

Bedreigingen 

� Dit bostype is uiterst gevoelig voor eutrofiëring en verzuring door atmosferische deposities 

� Watervervuiling, aanrijking, verstoring van de bodem met verruiging tot gevolg 
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� Verlies aan soortenrijkdom door versnippering en zeer sporadisch voorkomen; 

� Degradatie door intensieve recreatie of exploitatie met erosie en/of compactie tot gevolg; 

� Grootschalige homogene beukenculturen en aanplanten van exoten, grootschalig en/of intensief 

kapbeheer met grondbewerking, heraanplanten en overexploitatie waardoor weinig oude bomen, 

een kleine hoeveelheid dood hout en een arme structuur aanwezig zijn; 

Regulier beheer 

� Het regulier beheer bestaat uit nulbeheer- of kleinschalig hakhoutbeheer, de goed ontwikkelde 

natuurlijke varianten zijn voor houtexploitatie zeer gevoelig en ongeschikt; 

� De bodems zijn zeer gevoelig voor compactie. Dit vraagt extra aandacht voor uitsleepwegen en 

uittakelen met de kabel. 

Herstel- en ontwikkelingskansen 

Herstel is mogelijk bij vermindering van atmosferische deposities en luchtvervuiling en door 

areaaluitbreiding en het verbinden van bestaande bossen. Herstel van watertafel bij de natte 

variant. Bij het bosbeheer dient men te streven naar spontaan herstel door natuurlijke processen. 

Verrijken van de structuur en de hoeveelheid dood hout. 

11..77..22  NNAATTIIOONNAALLEE  BBEESSCCHHEERRMMIINNGGSSZZOONNEESS  

1.7.2.1 VEN 

Het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) is de ruggegraat van de natuurlijke structuur en bestaat uit gebieden met 

een hoge natuurkwaliteit. In de VEN-gebieden komen natuurbehoud en natuurontwikkeling op de eerste plaats. 

Binnen het VEN moeten minstens de bestaande natuurkwaliteiten van het gebied bewaard blijven.  

Het deel van het Groot Bertembos dat is afgebakend als VEN-gebied (kaart 1.10) komt exact overeen met de 

afbakening van het Habitatgebied (zie bespreking 1.7.1.1). Het betreffende gebied is opgenomen als GEN nr. 

527 (Bertembos-Grevensbos), waarvoor nog geen natuurrichtplan werd opgemaakt. 

Op termijn zullen in samenspraak met de verschillende gebruikers en eigenaars ook specifieke maatregelen 

worden afgesproken om de bijzondere natuurwaarden te beschermen en te ontwikkelen. Die afspraken zullen 

worden vastgelegd in een natuurrichtplan. In afwachting van dit natuurrichtplan heeft men algemene 

maatregelen opgesteld die een achteruitgang van de natuur in de VEN-gebieden moet tegengaan. Voor de 

burger en de overheid gelden hier dus bijkomende rechten en plichten. 

PLICHTEN : 

Voor bossen binnen het VEN moet een bosbeheersplan worden opgesteld;  

De bepalingen van het Mestdecreet blijven van toepassing; 

In het VEN geldt een algemeen verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen, tenzij er reeds een 

ontheffing van de bemestingsnormen geldt;  

Permanente graslanden mag men niet omzetten in akkerland;  

Men mag geen wijzigingen aanbrengen aan de waterhuishouding;  

Het is dus verboden het waterpeil of de ligging van waterlopen te veranderen;  

Het is verboden niet-inheemse soorten aan te planten ( op een aantal uitzonderingen na); 

Men mag de structuur van het landschap niet wijzigen;  

Het is verboden de rust zodanig te verstoren dat de natuur achteruit gaat; 

De overheid heeft het recht van voorkoop op gronden en gebouwen gelegen in het VEN.  
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RECHTEN :  

De Vlaamse overheid stelt financiële compensaties voor sommige eigenaars voor wie de afbakening van 

het VEN economische gevolgen heeft;  

Voor zachte recreatie zijn er in het VEN geen beperkingen;  

De afbakening van het VEN verandert niets aan de juridische toestand van een woning.  

1.7.2.2 BESCHERMDE LANDSCHAPPEN 

MINISTERIEEL BESLUIT 

De Afdeling Monumenten en Landschappen besliste in 1995 (Beschermd: 29/05/1995, Staatsblad: 28/09/1995) 

om Bertembos en zijn onmiddellijke omgeving te beschermen als landschap (Kaart 1.11). De totale oppervlakte 

van het gebied dat heden beschermd is als landschap ‘Bertembos en omgeving’ bedraagt 265 ha. 

Beknopte inhoud van het oorspronkelijke K.B.: 

Artikel 1.  Bertembos en zijn omgeving wordt als landschap gerangschikt, overeenkomstig de bepalingen van 

het artikel 6 der wet van 7 augustus 1931, wegens zijn esthetische, wetenschappelijke en historische 

(paragraaf 2.1) waarde. 

Esthetisch 
Door zijn hoogteligging biedt het Bertemboscomplex schitterende vergezichten op de valleien van Voer 
en Dijle met op de verre achtergrond de kruinen van Heverleebos en Meerdaalwoud, en noordwaarts, 
aan de bosrand bij 'Schoonzicht', op de dorpskern van Winksele en het bosrijke overgangsgebied 
tussen Midden- en Laag-België. De talrijke colluviale dalletjes en holle wegen die vanuit het Ber-
tembosmassief afdalen naar de omringende valleien zorgen voor wisselende, vaak onverwachte maar 
meestal boeiende perspectieven. Een bijzondere charme biedt een afdaling naar de Schapenheide 
langs de westrand van het bos via de soms holle en met oude boomstronken afgezoomde Nieuwstraat. 
De gevarieerde samenstelling van de bestanden zowel in leeftijdsopbouw als soorten, de beperkte 
aanwezigheid van monoculturen en de talrijke monumentale eiken, beuken en kerselaars maken dat 
Bertembos landschappelijk zeer aantrekkelijk is. 

Wetenschappelijk 
a. Bodemkundig: het Bertembos wordt als een oud bos beschouwd, dat voor grote delen nooit onder 

een ander bodemgebruik dan bos gelegen heeft. Hierdoor kunnen er ongeschonden profielen in de 

leembodems teruggevonden worden. Onderzoek van deze bodemprofielen kan een licht werpen 

op de complexe bodemvormende processen die zich sinds het afzetten van de löss in dit soort 

bodems hebben afgespeeld. 

b. Bosbouwkundig: Zowel qua soortensamenstelling als leeftijdsopbouw van de boometage behoort 

het Bertems Gemeentebos tot de rijkste en meest gevarieerde van de regio. Bovendien spelen 

Lindesoorten een belangrijke rol, hetgeen in de andere bossen van de regio zelden of nooit het 

geval is. 

c. Dendrologisch: Zomereiken, Beuken en vooral Zoete kerselaars met stamomtrekken van 3 à 4 m 

komen in groten getale en over het ganse bos verspreid voor. Deze kerselaars horen tot de dikste 

en vermoedelijk oudste exemplaren van België. 

d. Botanisch: Binnen het afgebakende gebied werden tot nog toe 260 plantesoorten genoteerd. 

Rekening houdend met het feit dat er geen bronzones of moerassen voorkomen, is dit een vrij 

hoog aantal. Op de schrale, grazige hellingen ten zuiden van het bos komen enkele zeldzame 

planten voor, nl. Liggende en Gewone vleugeltjesbloem. In het bos zelf werden geen echte zeld-

zaamheden waargenomen, maar toch zijn er een aantal minder courante soorten zoals Eénbes en 

Dubbelloof. 
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Artikel 2.  Voor de behartiging van het nationaal belang worden volgende beperkingen aan de rechten van de 

eigenaars gesteld: behoudens toelating verleend overeenkomstig de bepalingen van het artikel 6 der 

wet van 7 augustus 1931, is het verboden: 

1. nieuwe constructies op te richten (in agrarisch gebied mits voorafgaande en schriftelijke 

toestemming van de Vlaams minister of zijn gemachtigde); 

2. verplaatsbare inrichtingen zoals woonwagens of kampeerwagens  te plaatsen; 

3. afgedankte voertuigen, schroot of ander afval achter te laten; 

4. reclamepanelen, of gelijk welke publiciteit aan te leggen; 

5. wijzigingen aan de waterhuishouding aan te brengen of te veroorzaken; 

6. activiteiten uit te voeren die de aard van de grond, het uitzicht van het terrein of het 

hydrografisch net zouden kunnen wijzigen; 

7. wegen en paden te verharden; 

8. vloeistoffen of gassen te lozen die nadelig kunnen zijn voor de plantengroei of fauna; 

is verboden behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Vlaams minister of zijn 

gemachtigde: 

1. bestaande constructies te verbouwen of te herbouwen; 

2. afsluitingen aan te brengen (herstellingen of vernieuwingen van bestaande zijn toegestaan); 

3. ondergrondse of bovengrondse leidingen te plaatsen; 

4. dieren die tijdelijk of definitief in het wild kunnen blijven leven te kweken en uit te zetten; 

5. bomen en heesters te vellen, ontwortelen of beschadigen; 

6. bomen en heesters aan te planten waar heidevegetatie voorkomt of zou kunnen voorkomen; 

7. chemische verdelgingsmiddelen te gebruiken, behalve op akkers en boomgaarden in 

agrarisch gebied in gebruik bij beroepslandbouwers; 

8. activiteiten (gebruik mechanische voertuigen, modelvliegtuigen, ruitersport, kleiduifschieten, 

manifestaties) te houden die de rust en stilte zouden kunnen verstoren; 

9. gifaas te leggen of klemmen te gebruiken. 

Artikel 3.  Onze Minister van Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Tabel 6: Overzicht per bosplaats van kadasterpercelen gelegen binnen het beschermde landschap 

Gemeente Afdeling Sectie Grondnr. Exp. Macht Bisnr. Opp. (ha) 

Bertem 1 A 231 K   47,790 

Bertem 1 A 232 B   3,732 

Bertem 1 A 404    0,046 

Bertem 1 A 230 B  2 0,852 

Bertem 1 A 231 G   0,017 

Bertem 1 A 231 H   0,008 

Bertem 1 A 230    17,041 

Bertem 1 A 229 A   25,956 

Bertem 1 A 229 B   0,199 

Bertem 1 A 209 A   5,695 

Herent 5 E 688 A   0,484 

Herent 5 E 689    0,581 

Herent 5 E 690    0,206 

Herent 5 E 691    0,253 

Herent 5 E 697    0,250 

Bertem 1 A 409 A   0,588 

Bertem 1 A 409 B   0,650 
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11..77..33  DDEE  LLAANNDDSSCCHHAAPPSSAATTLLAASS  

De landschapsatlas2 bakent verschillende zones af als relictzone en ankerplaats, en de atlas beschrijft tevens 

puntrelicten (zie kaart 1.12). Het gebied met relictzones is uitgebreider dan dat van ankerplaatsen. De 

erfgoedwaarden van de ankerplaatsen en de relictzones zijn hieronder samengevat : 

Ankerplaats: 

A20041 Bertembos en Grevensbos 

Wetenschappelijke waarde 

Zowel qua soorten samenstelling als leeftijdsopbouw van de boométages behoort het Bertems 

Gemeentebos tot de rijkste en meest gevarieerde van de regio. Bovendien spelen lindesoorten en 

wintereik een belangrijke rol ,wat zeldzaam is in deze regio. Er komen in gans het bos heel wat oude 

bomen voor waaronder kerselaars die tot de oudste van België worden gerekend. In het Grevensbos-

Eikenbos komen enkele interessante heidevegetaties voor. 

Historische waarde 

Het Bertems Gemeentebos en de omgevende velden weerspiegelen op een nog duidelijk leesbare 

manier de middeleeuwse situatie. De primitieve veldindeling uit de Karolingische en hoogmiddeleeuwse 

periode is nog duidelijk merkbaar in het Bertembosveld. De oostgrens van het Bertembos valt samen met 

de grens van de Vrijheid of "Kuip" van Leuven. Aan de rand van het bos staat nog een in situ bewaarde 

arduinen grenspaal van 1780. Aan de oostelijke bosrand zijn nog duidelijk sporen van een primitieve 

"boswal". De oostgrens van het Bertembos valt samen met de grens van de Vrijheid of "Kuip" van Leuven 

tijdens het Ancien Régime. Het gehucht Bertembos met de Augustijnenhoeve is een typische voorbeeld 

van boskantgehucht ontstaan rond een 13de-eeuwse ontginning 

Esthetische waarde 

Door zijn hoge ligging biedt het Bertembos-Eikebos-Grevensbos heel wat schitterende vergezichten. De 

talrijke colluviale dalletjes en holle wegen, die vanuit het Bertembosmassief afdalen naar de omringende 

valleien, zorgen voor wisselende, vaak onverwachte maar meestal boeiende perspectieven. De 

gevarieerde samenstelling van het bos zorgt ervoor dat het een zeer aantrekkelijk bos is. 

Relictzone: 

R20092 Plateau van Moorselbos-Hagenbos-Eikenbos-Bertembos 

Wetenschappelijke waarde 

Het gebied ligt op het Diestiaan-plateau dat de waterscheiding vormt tussen de Voer in het Zuiden, de 

beekvalleien van de Weesbeek en de Molenbeek in het noorden en de Woluwe in het westen. Op de helft 

van het plateau is het leempakket minder dan 80 cm dik en er zijn verschillende Diestiaan-ontsluitingen. 

Het plateau wordt doorsneden door dendritisch vertakte droge valleien met colluviale leem. Daar waar het 

leempakket voldoende dik is zijn de bossen loofbossen, de plaatsen met een dun of zonder leempakket 

zijn veelal bebost met naaldbomen. Op de Mollekesberg en Galgeveld zijn er nog resten te vinden van 

het tracé van de Romeinse Heirbaan in de vorm van holle weg of karrenspoor. 

 

                                                           

2 Landschapsatlas, Ondersteunend Centrum Gis-Vlaanderen, Hofkens et al., 2001 
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Historische waarde  

De laatste 200 jaar is het bosareaal stelselmatig  gekrompen, aanvankelijk door omzetting naar weide en 

akkerland, nadien door verkavelingen en verkeersinfrastructuurwerken. 

Burcht-Grubbe-Klekendel: Dit was ten tijde van Ferraris één grote kouter met hier en daar een 

perceelsrandbegroeiing, enkel in Grubbe lagen 2 bosjes die nu grotendeels ingenomen zijn door 

bewoning. 

Hogenbos-kinderbos-Schrei: Hogenbos is een restant van een groot bos ten tijde van Ferraris, na Van 

der Maelen werd de helft van het bos ten westen van het huidige bos gerooid. Bij de aanleg van de 

autosnelweg verdween er nog een deel van het bos. Het Kinderbos en het Rasbergbos ondergingen 

hetzelfde lot. Tot voor de aanleg van de autosnelweg strekte de kouter zich uit van Vrebos tot Everberg. 

De bebouwing te Schrei kwam er pas na 1900. De perceelsvormen en het wegennet zijn niet gewijzigd, 

enkel langsheen de autosnelweg zijn er wijzigingen. 

Eikenbos: De omgeving van het bos, nl. de omliggende kouters zijn niet veel gewijzigd sinds Ferraris. De 

percelen en het wegennet te Lange Lo bestonden reeds t.t.v. Ferraris  maar was toen nog 1 groot bos dat 

nadien langzaam versnipperd werd door perceelsgewijze rooiingen na Van der Maelen en voor 1900. Op 

de kouters werd de laatste 100 jaar her en der een perceel bebost. Het Eikenbos vormde tot in de hoge 

middeleeuwen 1 groot bosgebied. 

Gemeentebos-Bertembos: een deel van het bos werd tussen Ferraris en Van der Maelen gerooid en 

omgezet in akkerland dat aansluit bij de omliggende kouters. Deze kouters ondergingen de laatste 100 

jaar wel een aantal wijzigingen: akkers werden omgezet in weiland, vooral op de steilere hellingen,  het 

wegennet ten zuidwesten van het bos wijzigde, het open karakter van de kouters gingen deels verloren 

door de begroeiing van de talrijke taluds en holle wegen (aanvang reeds voor 1900). De perceelstructuur 

van Bertembosveld gaat terug tot de Karolingische en hoogmiddeleeuwse periode. De oostgrens van het 

Bertembos valt samen met de grens van de Vrijheid of "Kuip" van Leuven. Aan de rand van het bos staat 

nog een in situ bewaarde arduinen grenspaal van 1780. 

Moorselbos: de akkerpercelen omheen het bos zijn gewijzigd van vorm  en het pad tussen de akkers is 

verdwenen na 1900. 

Veeweide berg- Ketelveld: het kouterlandschap is vrij goed bewaard, na 1900 werden enkele percelen  

akker omgezet in weiland en 2 percelen werden bebost, die ten tijde van Ferraris ook bebost waren maar 

nadien gerooid werden. 

De Voervallei was ten tijde van Ferraris deels bebost en er waren ook vijvers aangelegd die nadien 

verdwenen en omgezet werden in weiland. Na Van der Maelen werden ze bebost en dat bos doet nu 

dienst als waterwinningsgebied. 

Het Leefdaalkasteel dateert van voor Ferraris maar het park werd pas na Van der Maelen aangelegd en 

na 1900 nog verder uitgebreid. 

Mollekensveld: restant van open landschap dat ten zuiden van Herent lag op de Heuvelkam van de 

Roeselberg met  holle wegen. 

Esthetische waarde  

Golvend bos- en cultuurlandschap met talrijke colluviale dalletjes en holle wegen, die afdalen van het 

plateau naar de omliggende valeien, zorgen voor afwisselende, vaak onverwachte maar meestal 

boeiende perspectieven. Vanop de Mollekensberg een paar mooie zichten op de "kuip van Leuven". 

Puntrelict: 

P20182 Pachthof De Zeven Slapers (historiek niet in de atlas opgenomen) 

De fundatie van de Zeven Slapers werd gesticht te Leuven als godshuis in 1437 door Jan Keynoghe, 

schepen van Leuven. Het godshuis werd genoemd naar de zogenaamde 'Zeven Slapers', zeven broers 

die in Turkije nabij Efeze in een grot werden opgesloten in opdracht van de Romeinse keizer omwille van 
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hun geloof. Veel later bleek volgens de legende dat toen men de grot weer opende , de broers er gezond 

en wel weer uit te voorschijn kwamen, met aureool. Maar er zijn vele varianten op dit verhaal...  

Eén van de inkomsten van de fundatie was het pachthof in de Goedestraat te Meerbeek. Dit pachthof 

werd bij testament op 5 april 1460 door Jan Keynoghe aan de fundatie der Zeven Slapers te Leuven 

geschonken. Het nog bestaande pachthof (huisnr. 37) is een half gesloten hoeve die deels (in casu de 

asymmetrische schuur) uit de 18e eeuw dateert (Figuur 3). Op het einde van de 17de en in het begin van 

de 18de eeuw was het pachthof belangrijk voor de schapenteelt. In 1692 pachtte Peeter Neefs dit 

pachthof. Zijn zoon Gilles Neefs en zijn kleinzoon Jan Neefs (1748), schepen van de baronie Meerbeek, 

volgden hem in deze hoeve op. De dochter van deze laatste, namelijk Anna-Maria Neefs huwde Peter 

Vanden Eynde en zo kwam de familie Vanden Eynde op het pachthof van de Zeven Slapers. De 

asymmetrische schuur dateert van het einde van de 18de eeuw. Carolus Vanden Eynde woonde als oude 

vrijgezel met zijn blinde zuster op het pachthof, dat sterk achteruitboerde. In 1876 liet hij het pachthof aan 

Michel Vrebos over. De familie Vrebos bewoonde het pachthof van de Zeven Slapers tot voor enkele 

jaren. In de 19de eeuw was het een van de grotere pachthoven van Meerbeek. Na de landbouwcrisis van 

1880 investeerden de landbouwers verder in veeteelt - er waren niet minder dan 5 melkerijen - en later 

werd er overgeschakeld op de witloofteelt. Dit pachthof is nu eigendom van het OCMW Leuven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 3: Het pachthof De Zeven Slapers te Meerbeek in 2003 (Foto Jos Verhoogen) 

11..77..44  BBOOSSRREESSEERRVVAAAATT  BBEERRTTEEMMBBOOSS  

De adviescommissie van het ANB en de gemeente Bertem zijn vragende partij om de bospercelen Koeienbos, 

Vossenkuil en Eikentap af te bakenen als bosreservaat. De totale oppervlakte van deze bestanden bedraagt 36 

ha 85 are 63 ca. 

De aanwijzing als bosreservaat wordt geargumenteerd omwille van de hoge natuurwaarden die gekoppeld zijn 

aan de structuur en vegetatie: 

� Kensoorten van het bostype Stellario-Carpinetum (Eiken-Haagbeukenbos) en oudebossoorten zoals 

bosanemoon, muskuskruid, gele dovenetel, gevlekte aronskelk, slanke sleutelbloem, witte klaverzuring, 

dalkruid en lelietje-der-dalen 

� Rijke avifauna: hoge dichtheden aan holenbroeders zoals grote bonte specht, boomklever, 

boomkruiper; (vermoedelijke) broedvogels zoals appelvink, grauwe vliegenvanger, bosuil, buizerd, 

sperwer en glanskop 

� Dendrologische karakteristieken: oude zomereiken, beuken en lindes; kerselaars (stamomtrek van 3 à 

4m) die vermoedelijk tot de oudste en dikste in België behoren 

� Oppervlakte van 37 ha die voldoet aan het Minimum Structuur Areaal van dit bostype, in zijn geheel als 

compacte vorm goed gebufferd tegen randinvloeden 

Het beheer in het bosreservaat zal op aangeven van de adviescommissie grotendeels gestoeld zijn op een 

beheer van nietsdoen. Langs de wegen zullen er evenwel veiligheidskappingen blijven plaatsvinden en exoten 

zullen via een startbeheer bestreden worden. Aan de oostelijke bosrand van het reservaat wordt een mantel- en 

zoombeheer voorgesteld via cyclische kappingen (hakhout). 
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22  AALLGGEEMMEENNEE  BBEESSCCHHRRIIJJVVIINNGG  

2.1 CULTUURHISTORISCHE BESCHRIJVING 

22..11..11  HHIISSTTOORRIISSCCHH  OOVVEERRZZIICCHHTT  

Verschillende elementen wijzen erop dat de ontginningen waardoor het Hogenbos te Everberg afgescheiden werd 
van het Groot Bertembos zeer oud zijn. Een vroege ontginning werd vermoedelijk in de hand gewerkt door een 
aantal factoren inzake geologie, bodemtoestand en reliëf, o.m. de versmalling en verlaging van de Diestiaanrug ten 
zuiden van Meerbeek. Bovendien wordt dit gebied doorkruist door een aantal belangrijke oude verbindingswegen, 
zoals de Oude Baan van Leuven naar Brussel, een oude Aarschotse en (Ter)Vuersche Baan (huidige Heerbaan in 
Meerbeek). Deze wegen hebben pas in de 18de eeuw , na de aanleg van de nieuwe steenwegen Leuven-Brussel/-
Tervuren hun primaire verkeersfunctie verloren. Het wegenknooppunt ‘Vijfwegen’ en de nabijgelegen 
bewoningskern ‘Zeventommen’ (Nu ‘Tomme’),  laten samen met herkenbare fragmenten van het Romeins kadaster 
in de huidige percellering van kouters tussen Meerbeek en het Eikenbos toe deze ontginningen te situeren in de 
Frankische of zelfs Romeinse periode3. De benaming ‘tomme’ verwijst wellicht naar de aanwezigheid van tumuli uit 
de Romeinse tijd. Een gedeelte van de ontgonnen gronden werd tijdens de bodemkartering als 'leembodems met 
gevlekte textuur-B-horizont' opgetekend, een litteken van het verdwenen bos. 

Tot in de hoge middeleeuwen vormde het Bertembos samen met het Eikenbos nog één groot bosgebied. De 
ontginningen waardoor het Bertembosveld en het Hoogveld ontstonden en waardoor de zuidgrens van het boscom-
plex werd vastgelegd, vertonen de primitieve veldindeling uit de tijd van het mansus- en domeinstelsel, met name 
de Karolingische en hoogmiddeleeuwse periode. Over de ouderdom van de ontginningen waardoor de noordelijke 
en oostelijke grenzen van het Bertembos werden vastgelegd zijn geen gegevens bekend. De oostgrens valt samen 
met de grens van de Vrijheid of 'Kuip' van Leuven, zoals ze in 1661 en 1780 werd afgebakend4. Aan de rand van 
het gemeentebos bevindt zich één van de weinige in situ bewaarde arduinen grenspalen van 1780 met het wapen-
schild van Leuven. 

De meest recente ontginning is deze rond de Bertemboshoeve of Augustijnenhoeve, waardoor het oorspronkelijke 
boscomplex werd opgesplitst in een westelijk gedeelte (op de stafkaart aangeduid als 'Eikenbos') en een oostelijk 
gedeelte (op de stafkaart 'Bertembos')5. Deze ontginning werd bewerkstelligd door de in 1203 door de Brabants 
Hertog Hendrik I gestichtte priorij van Terbank bij Leuven en kan dus ook niet ouder zijn dan de 13de eeuw6. De 
hoeve, die het middelpunt van de ontginning vormde, lag langs de Bertembosstraat, op oude kaarten ook 
'Vierstraete' genoemd, in feite een oude, nagenoeg rechtlijnige verbindingsweg tussen Bertem en Buken, die beide 
deel uitmaakten van het domein van de abdij van Corbië (Picardië), in oorsprong waarschijnlijk een Karolingisch 
domein. 

In 1562 verruilde de abdij haar domein in de Nederlanden tegen een ander domein in Noord-Frankrijk, maar 
verkocht tevens een deel aan de Heerlijkheid van Bertem. Aldus kwam het in handen van Thomas Stappelton, een 
rijke magistraat en doctor in de rechten. Deze verkocht het aan de Hertog van Aarschot, die het in 1694 op zijn 
beurt verkocht aan de Hertog van Arenbergh. Het is onbekend hoe het bos uiteindelijk eigendom is geworden van 
de gemeente Bertem, maar logisch gezien zou dit door schenking gebeurd zijn. De gemeente wordt in ieder geval 
voor het eerst als eigenaar vermeld in schepenbrieven der gemeente (opgenomen in het rijksarchief te Brussel) uit 
1762. 

                                                           

3
 VERBESSELT, J. (Z.D.) HET PAROCHIEWEZEN IN BRABANT TOT HET EINDE VAN XIIIE EEUW. DEEL XIV EN XV. KONINKLIJK GE-

SCHIED- EN OUDHEIDKUNDIG GENOOTSCHAP VAN VLAAMS-BRABANT, P. 170.  
4 SMEYERS, A. (1975) De vrijheid of kuip van Leuven. Meer Schoonheid 22(4), p. 107-116. 
5 Op de uitgave 1970 van de stafkaart wordt het zuidelijke gedeelte nog aangeduid als 'Gemeentebos'. De kadasterkaarten 
reserveren de naam 'Berthem Bosch' van meet af aan voor het gebied ten noordwesten van de Augustijnenhoeve, momenteel 
akkerland, maar op een assemblageplan van 1847 ('Réduction des plans cadastraux') nog aangeduid als bos. 
6 VERBESSELT, J., op. cit., p. 171, 173-175, 296 
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Op 9 november 1622 werd de hoeve aan de augustijnen (klooster te Leuven) overgedragen door Jacques van 
Blitteswyck, licenciaat in de rechten, protonotaris en kanunnik van Sint-Hermes te Ronse. Het pachthof omvatte op 
dat moment ca. 51 bunder bos op grondgebeid van Bertem, Winksele, Veltem, Erps en Beisem. In 1955 werd het 
pachthof verkocht aan R. De Prins, die het eind jaren negentig verkocht aan de familie Verschooten-De Prins7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: De Augustijnenhoeve aan de Oude Bertembosstraat, enkele decennia geleden op aquarel (Felix Stroobants 1978) en luchtfoto 

(Henderyckx, Izegem) 

 

                                                           

7 OOSTERBOSCH, M., PERSOONS, E.,STAES, J., TEEUWEN, N., VAN UYTVEN, R. (2002). Kaartboek van de Leuvense 
Augustijnen-eremieten 1777. Gent, Augustijnen, Archief, 2.17 (Cartografische en iconografische bronnen voor de geschiedenis 
van het landschap in belgië VI gepubliceerd onder de leiding van E. Persoons en H. van der Haegen door het Algemeen 
Rijksarchief en het Rijsarchief in den provinciën), Brussel, Algemeen Rijksarchief.  
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Bij wijze van koninklijk besluit werd op 22 juni 1840 een concessie verleend voor ijzerertsontginning aan Gilbert & 
Cie (beslissing gemeenteraad op 2 februari 1840), in een eerste fase beperkt tot 0,5 ha en gelegen in het 
gemeentebos. De hypothese bestaat dat het aanwezige microreliëf en de aanwezige parallelle holle wegen in het 
zuidoostelijke deel van het gemeentebos in verband staan met deze ontginning.  

Op de kadasterkaart staat ten westen van het Bertembos de naam 'Schapenheide', bij een laag gelegen terrein 
waar tot in ca. 1850 visvijvers aanwezig waren (percelen sectie A nr. 213 en 214a). Maar het toponiem heeft 
vermoedelijk betrekking op de zandige Diestiaan-ontsluiting ten westen van het bos, mogelijk ook op de grote 
zandleemvlek (wLba), waar het Diestiaan praktisch aan de oppervlakte komt en waarvan sprake is in paragraaf 
2.2.2.1. Rond 1970 werd een deel van het terrein aan de Schapenheide opgehoogd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Detail van kaart 220 uit het Boek van de abdij van Park, 1665 (Rijksarchief 2000) 

Ten zuiden van het gemeentebos komt nog een heidetoponiem voor, namelijk de 'Koeiheide'. Op een kaart uit 1665 
heet deze plek 'koijeheijde van Berthem' en zien we een tweede 'koije heijde', ditmaal in het zuidwestelijk gedeelte 
van het gemeentebos, op het huidige perceel 232b. Beweiding in bossen behoorde tot de aloude gebruiksrechten 
en gaf in dit geval vermoedelijk ontstaan aan allerlei overgangsvormen tussen min of meer dicht middelhoutbos en 
heideachtige wastines8. 

In het gehucht Bovenberg in Beisem  (74 m boven de zeespiegel, waar nu de Nekwinkelstraat, Hoogveldstraat, 
Radioweg en Bornput samenkomen werd in 1889 door de gemeente effectief de ‘Bornput’ gebouwd (gegraven), 
een 39 m diepe waterput met een voor die tijd gebruiksvriendelijk en vernuftig ophaalsysteem.  De meestal arme 
boeren die de Bovenberg toen bewoonden, moesten tot dan tot aan 'de statie van Beysem' om een glas zuiver 
water te kunnen drinken. Op dezelfde locatie stond tot in 1750 ook de eerste kerk van Beisem. Op dat moment 
werd beslist een nieuwe kerk te bouwen omdat deze te afgezonderd lag van de meeste huizen in het dorp. Maar 
ook in de Oude Bertembosstraat is een historische pomp terug te vinden (45 m diep). Beide putten hebben 
dienst gedaan tot kort na WO II. 

In de meer recente geschiedenis valt ook het ontstaan van de zogenaamde ‘bom- of springputten’ te vermelden. 
Deze putten lagen in de bospercelen Koeienbos en Eikentap, maar nu nog kunnen de putten herkend worden aan 
veranderingen in het reliëf of de vegetatie. Deze putten ontstonden door de eliminatie van Duits springtuig en 
munitie door de Engelsen (na WO II, ca. 1948), afkomstig van militaire  basissen in de ruime omgeving. Vanaf ca. 
1956 werd één van deze putten (bosperceel Eikentap, vlak aan de zuidrand van het bos) decennia lang als 
stortplaats door de gemeente Bertem gebruikt. In 1992 werden op deze plaats nieuwe aanplantingen uitgevoerd. 
Ook in het Eikenbos worden nog gesloten depressies waargenomen, die naar verluidt ontstaan zijn door ontginning 
van ijzerzandsteen. Ook de voormalige holle weg tussen het Cruyningenbos en het Mutsenbos werd decennia 
geleden opgevuld als stortplaats van de gemeente Meerbeek. 

                                                           

8 Cfr. TACK, G., VAN DEN BREMT, P. & HERMY, M. (1993) Bossen van Vlaanderen - een historische ecologie. Leuven, 
Davidsfonds, p. 173 e.v. 
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22..11..22  EEVVOOLLUUTTIIEE  BBOOSSOOPPPPEERRVVLLAAKKTTEE  TTIIJJDDEENNSS  DDEE  LLAAAATTSSTTEE  EEEEUUWWEENN  

De veranderingen in bodemgebruik moeten bijna uitsluitend gesitueerd worden in de periferie. Een gedeelte van 
het Grevenbos en een uitloper van het Eikenbos in de vallei ten zuiden van de hoeve werd gerooid tussen het 
opstellen van de kaart van Arenberg / Ferraris (kaart 2.1) en Vandermaelen (kaart 2.2). De Bovenberg en het 
beboste dal bij Schoonzicht werd in dezelfde periode ontbost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Het Bertemboscomplex volgens verschillende historische kaarten 

Op het einde van de 18de eeuw  bedroeg de oppervlakte van het 'Gemeyntenbosch' 135 bunder9, hetgeen min of 
meer overeenstemt met de huidige oppervlakte. Het werd in gemeenschap gehouden en elk huishouden van 
Bertem had er zijn aandeel in de houtopbrengst, een gemeen recht uit de tijd van het domeinbeheer. Het bos 
bestaat uit een aantal reusachtige kadasterpercelen - de nrs. 209a, 229a, 230, 231k en 232b - die de oude indeling 
weergeven. Aan de noordrand van perceel 231k, op de grens met de vroegere gemeente Winksele, vindt men 
nog sporen terug van een boswal. Deze boswal had tot doel het vee in het bos te houden en bestond normaliter 
uit een aarden wal geflankeerd door een gracht, die meestal op de veldzijde ligt10. De grachtcomponent is niet 
meer duidelijk herkenbaar. 

Ondanks de geleidelijke uitbreiding van de lintbebouwing langs de Bosstraat, de oprichting van een 
radiozendmast op de Bovenberg in de jaren twintig en de bouw van de watertoren, is de bosperimeter nauwelijks 
gewijzigd sinds 1850. Rond 1900 werd het gebied aan de Bovenberg, de Toverberg en Schoonzicht 
(Termeerbos) opnieuw bebost (kaart 2.3). In de loop van de jaren 60 werd er in Schoonzicht echter een villawijk 
gevestigd. Rond 1970 werd in de westelijke uitloper van het Grevenbos een naturistenkamp opgericht en 
omheind. Op het Hoogveld tussen het Eikenbos en de Walenpot werd in 1985 door de Regie der Luchtwegen 
een radarpost ingeplant. 

De recente aankopen van het Vlaams Gewest kaderen in de consolidatie en uitbreiding van het Groot Eikenbos. 

Sinds 1996 werd reeds 32 ha bestaand bos aangekocht (Hertwinkel: Geens Gaston 13/8/1996; een deel van 

Bovenberg van Verbeelen-Loockx op 28/4/2000; een deel van Grevenbos van Marie Berthe David de Lossy in 

2000) en ca. 8 ha landbouwgrond werd bebost. 

                                                           

9 VERBESSELT, J., op. cit., p. 165. 
10 TACK, G. et al., op. cit., p. 210. 

Arenberg (1759-1775) 

Ferraris (1775-1778) 

1865 

1891 
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22..11..33  KKEENNMMEERRKKEENN  VVAANN  HHEETT  VVRROOEEGGEERREE  BBEEHHEEEERR  

2.1.3.1 TIJDENS DE VOORBIJE EEUWEN 

Uit voorgaande paragrafen bleek reeds duidelijk dat het Bertembos (oostelijk deel van het boscomplex) een rijke 

geschiedenis als oud bos heeft en dat de huidige structuur van het bos (cf. kadasterstructuur) en de aanwezige 

dreven tevens een sterke weerspiegeling zijn van de toestand meerdere eeuwen geleden. Het staat vast dat bos 

geruime tijd als een middelhout beheerd werd. Deze bedrijfsvorm werd toegepast om aan de uiteenlopende 

vraag van de plaatselijke bevolking naar zowel zaaghout als kleiner brand- en geriefhout te voldoen. Dit was 

vooral van toepassing vanaf de periode dat het bos eigendom van de gemeente werd (ten laatste eind 18e 

eeuw). Het bos diende echter als leverancier van uiteenlopend gebruiksmateriaal. Zo werd het gras 

(pijpenstrootje aan ‘de berken’ en biezen aan ‘de beeskeshoek’) in het bos vaak gemaaid als ‘toemaat’ bij gebrek 

aan stro, werden bladeren verzameld en de loten van braam gestript tot touw. 

 In de gemeenteraadsverslagen van 5 februari 1844 werd het kosteloos snijden van ‘bessenreyzen’ afgeschaft. 

Vanaf dan moest er 75 centiemen betaald wordt voor elke ‘manlast’ maaisel. In 1853 verbood het Boschbestuur 

het verder verzamelen van gras en bladeren, tot ongenoegen van de Bertemse raad. Deze raad besliste 

uiteindelijk dit recht te beperken tot inwoners van Bertem. 

Het behoud van het Bertembos is vermoedelijk, zoals in vele andere oude bossen, voor een belangrijk deel te 

wijten aan het historisch belang van het bos als jachtdomein. Op 17 februari 1863 stelde ook de gemeente de 

voorwaarden van verhuring van het jachtrecht voor een periode van 6 jaar vast. Bij openbaar opbod werd het 

recht toegewezen aan de heren Berger en Deckers uit Leuven, voor de som van 850,- BF11. Er is trouwens nog 

steeds veel aandacht voor de jacht in het gemeentebos. Nog steeds zijn er op verscheidene locaties in het bos 

voederplaatsen terug te vinden. 

In 1875 besloot de gemeente voor 900,- BF een jachtpaviljoen (1877) op te richten op het kruispunt van de 

dreven in Bertembos. In 1893 werd dit paviljoen uitgebreid met een verdiep en een aanbouw. Momenteel wordt 

de woning door de gemeente verhuurd aan particulieren. Hier tegenover staat een jachthut, die recentelijk werd 

gebouwd en ook nog effectief in gebruik is. Kort daarbij staat ook de watertoren, eigendom van de Vlaamse 

Maatschappij voor  Watervoorziening. 

In 1882 werd door de gemeenteraad besloten het volgende jaar over te gaan tot een houtkap op 15 ha 21a 71 

ca. De helft hiervan werd voorbehouden als brandhout voor de inwoners. De provincie wenste hiervan nog eens 

de helft openbaar te verkopen, om de stadskas te spijzen. De gemeente verwachtte grote ontevredenheid en 

bijgevolg niet akkoord. Bovendien oordeelde ze dat er genoeg geld in kas was. 

Een ander gemeenteraadsverslag met betrekking tot het bosbeheer is gedateerd op 4 april 1914, ten tijde van 

burgemeester G. Dewals. In Figuur 8 is een beperkt deel van dit uittreksel weergegeven, waarin de gemeente 

raad reageert op de voorstellen van een commissie van het Boschbestuur om het bosbeheer winstgevender te 

maken. De maatregelen hierin beschreven gaan over de keuze van standplaatsgeschikte soorten en het 

optrekken van de bedrijfstijd van 8 naar 11 jaar (naar aanleiding van een geslaagde proef in het Eikenbos). 

Hierbij moesten waardevolle soorten meer bevoordeeld worden ten opzichte van els, hazelaar en spork, 

waarvoor kortere bedrijfstijden passen. Elke kapping zou een gemiddelde oppervlakte van 11 ha hebben. Er 

werd tevens besloten toekomstig hooghout (eik, es, esdoorn, witte els en olm) enkel in openingen tussen de 

reeds hoogstammige exemplaren te planten en niet verspreid eronder. De Amerikaanse eik zou wegens 

vorstschade geweerd worden en beuk zou slechts afzonderlijk in de randzone bij geplant worden, waar gebrek is 

aan andere soorten. Er worden nog richtlijnen geformuleerd voor het opsnoeien: het vermijden groene takken te 

                                                           

11 VANNOPPEN, H. (1978) De geschiedenis van Bertem, de parel van de Voervallei. Tielt, drukkerij Veys. 
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snoeien, een verbod op het gebruik van sporen of haken om in de bomen te klimmen (gebruik van ladders, 

steekijzer of rupsentang); enkel dode takken voor den.  

Het bestand in Remken Pantgat op zandige grond werd in 1911 uitgebaat, en op dat moment voorzag men er 

Corsicaanse den op aan te planten na bezaaiing met Gele lupine (groenbemesting). 

De gemeente ging (met 5 stemmen tegen 2) in op de vraag van het bosbestuur, op voorwaarde dat ze tijdens de 

overgangsperiode (kappingen in Vleugt en Eikenbos 1916-1917) wat meer bomen zouden mogen verkopen, om 

dan vanaf 1918 het nieuwe stelsel in voege te laten gaan. Dit om de stadsfinanciën niet te ondermijnen. 

Schijnbaar is de aanzet in 1914 om minder aandacht te schenken aan het schaarhout, en bijgevolg het 

afbouwen van het middelhout, door de omstandigheden tijdens de twee Wereldoorlogen niet verder opgevolgd. 

Uit de beschrijvende staat der percelen (26 april 1957) valt op te maken dat dan nog ca. 50% van de oppervlakte 

uit middelhout bestaat. In een document van de minister van Landbouw (C. Heger), gedateerd op 5 juli 1961, 

wordt nogmaals opgedragen de bedrijfstijd te herzien tot 12 jaar met facultatieve terugkeer om de 3 jaar in 

loofhout; om de 6 jaar met facultatieve om de 3 jaar in naaldhout. Volgend op dit schrijven werd er door M. 

Geebelen (ten tijde rijksingenieur aan de houtvesterij Leuven) een nieuw bedrijfsregelingsverslag opgemaakt, 

gedateerd op 31 juli 1961. Hierin wordt aangehaald dat de economische omstandigheden ertoe geleid hebben 

dat het schaarhout niet meer als een factor van geldelijke opbrengst kan aanzien worden en dat de vraag naar 

brandhout nagenoeg onbestaand is. Vandaar dat er besloten werd het middelhout om te zetten in groepsgewijs 

ongelijkjarig hooghout. Er werd vooropgesteld dit te verwezenlijken in een periode van 50 à 60 jaar, door 

volgende maatregelen: 

• zoveel mogelijk op natuurlijke wijze verjongen om de kosten van de omzetting te drukken; 

• planten kan vermeden worden door behoud van spaartelgen schaarhout (kerselaar, esdoorn, berk); 

• kunstmatige groepsgewijze aanplant (15 à 40 are) indien nodig van inlandse eik, beuk en amerikaanse eik 

(deze twee laatsten kwamen ten tijde slechts zeer verspreid voor); in beperkte mate met snelgroeiende 

soorten (douglasspar, lork, populier, zilverspar en corsicaanse den). 

Over het beheer van het Groot Eikenbos (westelijk deel van het boscomplex) zijn weinig gegevens bekend, maar 

vermoedelijk bestond het historisch beheer ook. Op de hoek van de Vernagelstraat en de Augustijndellestraat 

(bosperceel Austijnbos) is er welnog een rand van tuinplanten, enkele fruitbomen en een opgeschoten haag van 

veldesdoorn aanwezig, allen relicten van de voormalige hoeve van Petrus Vannoppen (in de Atlas der buurtwegen 

wordt nog J.B. Masseaux uit St.-Joost-ten-Node als eigenaar vermeld), die hier niet lang geleden afbrandde en 

vervolgens afgebroken werd. Ten zuiden van dit eigendom werd in 1997 een bosrand aangeplant met haagbeuk, 

es, beuk, inheemse struiken, solitaire lindes en tamme kastanje. In het meer noordelijk gelegen Hertwinkel kunnen 

naast de weg ook nog de restanten van enkele zijpputten teruggevonden worden, die verdwenen nadat de 

waterdragende grondlaag doorboord werd (pers. comm. Lucien Van Laer). 

Kaart 2.4 toont de meest opmerkelijke elementen van het gebied, gerelateerd aan het voorbije (historische en 

recente) beheer. Momenteel kunnen er nog op verscheidene plaatsen relicten van het vroegere middelhout 

(exemplaren en groepen oudere bomen; vnl. zomereik en beuk van 1870) teruggevonden worden, die tot het 

hooghout van deze historische beheersvorm behoorden. In het Koeienbos en Remken Pantgat kunnen ook nog 

enkele uitzonderlijke kerselaren teruggevonden worden, met omtrekken van meer dan 3 meter.  

Er zijn nog meerdere dreven (beuk en boskers) aanwezig, die de oude indeling van het bos weergeven. En 

verder zijn er enkele holle wegen, waarvan in het zuiden van het Bertembos (gekenmerkt door een uitgesproken 

microreliëf) vooral de oost-west gerichte 'bertemboslosweg' opvalt, een niet meer gebruikte en verscheidene malen 

onderbroken holle weg, die zich naar het oosten toe in parallelle armen splitst die dicht bij elkaar blijven.  De holle 

weg heeft zijn oorsprong aan een bronput vlakbij het jachtpaviljoen. De erosie onstond door het bronwater (nu niet 

meer aanwezig) en het jarenlang uitslepen van bomen en/of ijzerertsontginning langsheen deze weg. Ook nu nog 

vloeit het regen- en spoelwater van de watertoren door één van deze geulen. Er bestaat echter ook een mogelijk 
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verband tussen het voorkomen van de holle wegen en ijzerertsexploitatie (concessie de dato 1840). Verder 

komen er ook verspreid nog enkele goed ontwikkelde bosranden (met o.a. fladder- of steeliep, hazelaar, 

lijsterbes, sleedoorn, meidoorn, vlier, kamperfoelie en haagbeuk) voor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7: Een aquarel van de voormalige hoeve van Petrus Vannoppen op de Augustijndellestraat (Felix Stroobants 1978) 

2.1.3.2 TIJDENS DE LAATSTE DECENNIA 

De recente beheersgeschiedenis van het gemeentebos is vrij goed gekend. Het beheer in het gemeentebos is 

immers al enkele jaren uitbesteed aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Het domeinbos werd echter pas 

enkele jaren geleden (sinds 1998) door het Vlaams Gewest opgekocht van privépersonen. Bijgevolg zijn er 

weinig historische details over bekend. Op enkele aangrenzende verworven landbouwgronden werd recentelijk 

bos aangeplant. Zo bestaat een recente aanplanting in bosbestand Bovenberg B bijvoorbeeld uit een proef 

(opgevolgd door het INBO) met grauwe abeel. 

 

In Tabel 7 staat de kapregeling voor het gemeente- en domeinbos sinds het jaar 2000. Hierbij vallen een aantal 

zaken op. Zo koos de gemeente er tot op heden voor om jaarlijks loten hout te koop aan te bieden (bedrijfstijd 

van 12 jaar), terwijl het beheer in het domeinbos erop gericht is om de vier jaar (bedrijfstijd van 16 jaar met 

kwartomloop) in twee kappen hout te oogsten. Sowieso bleven de ingrepen in het domeinbos tot op heden 

beperkt tot enkele dunningen en aanplanten (gezien de beperkte eigendomsgeschiedenis).
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Tabel 7: Kaptabel recent beheer 

           Kapping       
Eigendom Kap Bestand   Opmerking 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Gemeente Bertem 1 Eikentap A   O     X     O   

    Koeienbos A   O     O     X   

    Vossenkuil  A   O     O     O   

    Korenmonster  A   X     O     O   

    Paviljoen A   X     O     O   

  2 Paviljoen B     O     X     O 

    Paviljoen C     O     X     O 

    Korenmonster  B     O     O     X 

    Hooiweg A     O     O     O 

    Hooiweg A vroegere II   X     O     O 

    Remken Pantgat B     X     O     O 

  3 Remken Pantgat A       O     X     

    Eikenbos A       O     O     

    Eikenbos B       O     O     

    Vleugt A       X     O     

    Vleugt B       X     O     

    Eikenbos B       X     O     

    Remken Pantgat B groep Ps   X     O     O 

    Heide A     X     O     O 

    Heide B     X     O     O 

    Hellegracht A     X     O     O 

    Hellegracht B     X     O     O 

Domeinbos 1 Bovenberg A   X       O       

    Bovenberg B   X   P V V V     

    Hertwinkel A   X       O       

    Hertwinkel B   X       O       

    Hertwinkel C   X       O       

    Hertwinkel D   V V     O       

    Augustijnbos B     P V V V       

  2 Augustijnbos A   O       X       

    Grevenbos B   O       X       

    Eikenbos A   O       X       

    Waeroyveld A   O P V V V       

    De Tomme A           X       
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Figuur 8: Uittreksel van voorstellen van de commissie van het bosbeheer aan het gemeentebestuur van Bertem, anno 1914 
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2.2 BESCHRIJVING VAN DE STANDPLAATS 

22..22..11  RREELLIIËËFF  EENN  HHYYDDRROOGGRRAAFFIIEE  

2.2.1.1 RELIËF  

Het gehele boscomplex is gelegen tussen 60 en 95 m boven de zeespiegel. Het plateau wordt op verscheidene 

plaatsen doorsneden door dendrietisch vertakte droge depressies, erosiegeulen ('vloedgroeben') en holle wegen 

(o.m. de Augustijnenweg). Deze structuren zijn gelinkt aan de wijze waarop het plateau ontwaterd wordt. 

2.2.1.2 HYDROGRAFIE 

Het onderzoeksgebied behoort hydrografisch tot het Dijlebekken. Er lopen echter geen permanente waterlopen 

door het gebied, wel een aantal bronnen die door tijdelijke watertafels gevoed worden, o.m. bij de 'Walenpot' ten 

zuiden van het Eikenbos. De zuidelijke flank watert af naar de Voer, de noordelijke naar de Molenbeek (alias 

Wasbeek, Waasbeek, Aderbeek). De waterlopen in de nabije omgeving vallen onder gemeentelijke bevoegdheid. 

22..22..22  BBOODDEEMM  EENN  GGEEOOLLOOGGIIEE  

2.2.2.1 BODEM 

Kaart 2.5 geeft de actuele bodemkartering voor het boscomplex en de omgeving weer. De plateau- en 
hellinggronden (95% van de totale grondoppervlakte onder bos) zijn droge leemgronden die, indien lange tijd 
bebost, een dikke A horizont en een gevlekte textuur-B-horizont hebben [Aba(b)0]. De uitgesproken A horizont 
wordt toegeschreven aan de ligging in een vlak reliëf en derhalve een minder goede oppervlakkige afwatering. 
Deze bodems treffen we in grote delen van het Groot Eikenbos aan. Grote oppervlakken van het Bertembos 
bestaan uit leembodems met een gevlekte textuur-B-horizont voor [Aba(b)], die lokaal gekenmerkt worden door het 
voorkomen van een type fragipan (niet aangegeven op de bodemkaart). Deze fragipan is een verharde 
bodemhorizont op geringe diepte, waarvan het ontstaan in verband wordt gebracht met cryogene processen (dooi-
vriescycli) en dewelke in intensiteit varieert in functie van de topografie en interne waterhuishouding. Lokaal (bv. 
delen van het Eikenbos) worden er ook meer uitgeloogde leemprofielen met sterk gevlekte textuur B horizont 
[Abc0] aangetroffen, eveneens met dikke A horizont. 

Op de hellingen en depressieranden komen regelmatig ontsluitingen voor van het tertiair substraat, zowel zand 

als klei. In het noordwesten van het Bertembos (Remken Pantgat C1) en in het bosperceel Bovenberg zijn er 

vlekken droge zandleemgrond met textuur B horizont en klei-zandsubstraat op geringe diepte [wLba]. In de 

bospercelen Hertwinkel, Grevenbos, Vleugt en Paviljoen zijn er ontsluitingen van Diestiaan, waar droge 

zandgronden met weinig duidelijke humus en/of ijzer B horizont worden teruggevonden op stenig 

moedermateriaal [ZAfe], lokaal vergezeld met andere profielen waaruit de aanwezigheid van een klei-

zandsubstraat duidelijk blijkt [wSdfc/wLcc]. Een belangrijk complex van kleiige ontsluitingen [EDx] komt voor in de 

Koeheide, ten zuiden van het gebied. Maar ook in het Grevenbos komen dergelijke kleine ontsluitingen voor. 

Aangrenzend komen daar leemgronden met sterk gevlekte textuur B horizont [Ahc0] voor, die ondanks hun 

hooggelegen positie nat zijn en dus wellicht onder invloed staan van een kleiig substraat. 

 In de laagst gelegen delen van de bospercelen Koeienbos en Vossenkuil worden vochtige leemprofielen met 

beperkte profielontwikkeling aangetroffen [Acp]. Deze bodems ontwikkelen zich verder in het colluvium dat van 

de hellingen afkomstig is, en de onderliggende originele profielen. 
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Figuur 9: Oude bodemkaart (niet nader gespecifieerd jaar ca. 1960) van het gemeentebos 

2.2.2.2 GEOLOGIE 

Kaart 2.6 geeft de tertiaire geologie weer voor het boscomplex en omgeving. Het gebied behoort bijna integraal 

tot de Formatie van Diest, die regelmatig dagzoomt (zie vorige paragraaf). Het Diestiaan betreft een zandige 

glauconiethoudende afzetting van maritieme origine. Plaatselijk (Hertwinkel E en Remken Pantgat A) wordt er de 

Formatie van St.-Huibrechts-Hern aangetroffen en in de meest zuidelijke tip van Bertembos (Paviljoen B) komt 

de Formatie van Lede voor. Tabel 8 geeft een overzicht van de relevante formaties. 

Tabel 8: Tertaire geologie voor het Groot Bertembos 

Overzicht tertaire geologie Boscomplex Textuur 

DIESTIAAN  

Formatie van Diest  

Lid van Dessel Zand 

5 
m
ilj
oe
n 
ja
ar
 g
el
ed
en
 

 

 

Lid van Deurne Zand 

TONGERIAAN  

Formatie van St.-Huibrechts-Hern  

Lid van Neerrepen Zand 

35
 m
ilj
oe
n 
 

 

 

Lid van Grimmertingen Zandhoudende klei 

LEDIAAN  

42
 m
ilj
oe
n 

ja
ar
 g
el
ed
en
 

Formatie van Lede Zand 
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2.3 BESCHRIJVING VAN HET BIOTISCH MILIEU 

22..33..11  BBEESSTTAANNDDSSKKAAAARRTT  

Het Groot Bertembos bestaat uit drie bosplaatsen (Figuur 10), namelijk het Bertembos en het daarbij 

aansluitende Bosreservaat (beiden gelegen ten oosten van de Bosstraat) en het Groot Eikenbos (ten westen van 

de Bosstraat). In elk van deze bosplaatsen worden meerdere bospercelen afgebakend, die weergegeven zijn op 

kaart 2.7 en duidelijk ruimtelijk gescheiden entiteiten vormen. Ieder bosperceel wordt op zijn beurt nog eens 

opgedeeld in één of meerder bosbestanden, die het eigenlijk niveau vormen waarop het beheer zich richt en die 

in het geval van het Groot Bertembos gekenmerkt worden door een eenduidige eigenaar. Tabel 9 geeft een 

overzicht van de huidige bestandsnamen in relatie tot hun oude benaming. 

Het Bertembos telt in totaal 7 bospercelen (bestandscode GB/BB), bestaande uit 15 bestanden; het 

bosreservaat (bestandscode GB/BR) bestaat uit 3 bospercelen en evenveel bestanden (kaart 2.8). Het Groot 

Eikenbos telt in totaal 12 bospercelen (bestandscode GB/GE), verdeeld in 31 bestanden (kaart 2.9). 

BERTEMBOS 

� Bedelienbos 

� Remken Pantgat 

� Waeroyveld 

� Hooiweg 

� Korenmonster 

� Paviljoen 

� Heide 

 

BOSRESERVAAT 

� Eikentap 

� Koeienbos 

� Vossenkuil 

GROOT EIKENBOS 

� Hertwinkel 

� Bovenberg 

� Augustijnbos 

� Grevenbos 

� Eikenbos 

� Zevenslapers 

� Vleugt 

� Cruyningenbos 

� Mutsenbos 

� Lange Lo 

� Hellegracht 

� De Tomme 

Figuur 10: Bosplaatsen binnen het Bertemboscomplex  
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Tabel 9: Reconversietabel bestanden 

Bestandscode Bestand     Bestand_oud   
GB/BB/BB/A Bedelienbos A 11 Bedelienbos   
GB/BB/HD/A Heide A 1 Heide   
GB/BB/HD/B Heide B 1     
GB/BB/HO/A Hooiweg A 1 Hooiweg I 9a 
GB/BB/KM/A Korenmonster A 1 Korenmonster I 7a 
GB/BB/KM/B Korenmonster B 1 Korenmonster II 8a 
        Korenmonster II 8b 
GB/BB/PV/A Paviljoen A 1 Paviljoen I 4a 
GB/BB/PV/B Paviljoen B 1 Paviljoen II 6a 
GB/BB/PV/C Paviljoen C 1 Paviljoen III 5a 
GB/BB/RP/A Remken Pantgat A 1 Remken Pantgat I 10a 
GB/BB/RP/B Remken Pantgat B 1 Remken Pantgat II 11a 
        Remken Pantgat II 11b 
GB/BB/WV/A Waeroyveld A 2 Waeroyveld W/1a 
        Waeroyveld W/1b 
GB/BB/WV/B Waeroyveld B 10 Waeroyveld   
GB/BB/WV/C Waeroyveld C 5 Waeroyveld   
GB/BR/ET/A Eikentap A 1 Eikentap 2a 
GB/BR/KB/A Koeienbos A 1 Koeienbos 1a 
GB/BR/VK/A Vossenkuil A 1 Vossenkuil 3a 
GB/GE/AB/A Augustijnbos A 2 Augustijnenbos A/4c 
      Grevensbos G/3a 
      Grevensbos G/3b 
      Grevensbos G/4a 
      Grevensbos G/4b 
      Grevensbos G/4c 
      Grevensbos G/4d 
      Grevensbos G/5a 
      Grevensbos G/5b 
GB/GE/AB/B Augustijnbos B 2 Augustijnenbos A/1a 
      Augustijnenbos A/1d 
      Augustijnenbos A/1e 
      Augustijnenbos A/1a 
      Augustijnenbos A/1c 
GB/GE/BB/A Bovenberg A 2 Bovenberg B/1a 
      Bovenberg B/1a 
GB/GE/BB/B Bovenberg B 2 Bovenberg B/1b 
      Bovenberg B/1b 
      Bovenberg B/1c 
GB/GE/EB/C Eikenbos C 2 Augustijnenbos A/1b 
      Augustijnenbos A/1f 
GB/GE/HW/A Hertwinkel A 2 Grevenbos G/1b 
      Grevenbos G/2b 
      Hertewinkel H/3b 
      Hertewinkel H/3d 
        Hertewinkel H/3d 
GB/GE/HW/C Hertwinkel C 2 Hertewinkel H/2b 
GB/GE/HW/D Hertwinkel D 2 Hertewinkel H/4a 
        Hertewinkel H/4b 
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Tabel 9: Reconversietabel bestanden (vervolg) 

Bestandscode Bestand     Bestand_oud   
GB/GE/CB/A Cruyningenbos A 13 Cruyningenbos   
GB/GE/CB/B Cruyningenbos B 13     
GB/GE/CB/C Cruyningenbos C 13     
GB/GE/CB/D Cruyningenbos D 13     
GB/GE/CB/E Cruyningenbos E 13     
GB/GE/EB/A Eikenbos A 1 Eikenbos II 13a 
      Eikenbos II 13b 
GB/GE/EB/B Eikenbos B 1 Eikenbos I 12a 
      Eikenbos I 12b 
GB/GE/EB/C Eikenbos C 2 Augustijnenbos A/1b 
        Augustijnenbos A/1f 
GB/GE/EB/D Eikenbos D 2 Eikenbos E/1a 
GB/GE/GB/A Grevensbos A 14 Grevensbos G/6b 
      Grevensbos G/6c 
      Grevensbos G/6d 
      Grevensbos G/7a 
      Grevensbos G/7a 
      Grevensbos G/7b 
GB/GE/GB/B Grevensbos B 2 Grevensbos G/5c 
      Grevensbos G/6a 
        Grevensbos G/6e 
GB/GE/HG/A Hellegracht A 1 Hellegracht   
GB/GE/HG/B Hellegracht B 4     
GB/GE/HW/A Hertwinkel A 2 Grevensbos G/1a 
      Grevensbos G/1b 
      Grevensbos G/1c 
      Grevensbos G/2a 
      Grevensbos G/2b 
      Hertewinkel H/3a 
      Hertewinkel H/3b 
      Hertewinkel H/3c 
      Hertewinkel H/3d 
GB/GE/HW/B Hertwinkel B 2 Hertewinkel H/1a 
      Hertewinkel H/1b 
      Hertewinkel H/1c 
      Hertewinkel H/2a 
      Hertewinkel H/2b 
      Hertewinkel H/2c 
      Hertewinkel H/2d 
GB/GE/HW/D Hertwinkel D 4 Hertewinkel H/4a 
        Hertewinkel H/4b 
GB/GE/HW/E Hertwinkel E 12 Hertewinkel   
GB/GE/LL/A Lange Lo A 17 Lange Lo   
GB/GE/LL/B Lange Lo B 17     
GB/GE/LL/C Lange Lo C 14     
GB/GE/LL/C Lange Lo C 15     
GB/GE/MB/A Mutsenbos A 15 Mutsenbos   
GB/GE/MB/B Mutsenbos B 15    
           
GB/GE/VL/A Vleugt A 1 Vleugt 14a 
GB/GE/VL/B Vleugt B 1 Vleugt 14b 
GB/GE/ZS/A Zevenslapers A 3 Zevenslaepers   
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22..33..22  BBEESSTTAANNDDSSBBEESSCCHHRRIIJJVVIINNGG  EENN  DDEENNDDRROOMMEETTRRIISSCCHHEE  GGEEGGEEVVEENNSS  

De inventarisatie werd uitgevoerd in 2005-2006. De algemeen beschrijvende gegevens werden op 

bestandsniveau uitgevoerd. Het niveau waarop de vegetatiekundige en dendrometrische gegevens werden 

verzameld, situeert zich echter onder het bestandsniveau. Het bestand is immers wel de eenheid van beheer,  

maar per beheereenheid kan het voorkomen van het bos nog verschillen. Zo kan bijvoorbeeld een bestand 

bestaan uit een gedeelte eik en een gedeelte beuk terwijl beide delen hetzelfde beheer krijgen. Dit betekent dat 

het aantal inventarisatie-eenheden groter dient te zijn dan het aantal beheereenheden of bestanden.  De 

intensiteit aan inventarisatie werd uitgevoerd in overleg met de beheerder en uitgevoerd door proefvlakmetingen 

op voorafbepaalde lokaties, weergegeven op kaart 2.10.  In Bijlage 1 wordt een overzicht weergegeven van de 

codering van de proefvlakken en de aangebrachte wijzigingen in functie van de nieuwe bestandsindeling. 

De gegevens van de bosbouwopname werden verwerkt met het bosbouwpakket van ANB, meer bepaald Bosdat 

& Bosalphaprog. Bij deze analyse werd er abstractie gemaakt van de permanent open plekken en infrastructuur 

die in het bos aanwezig is, omdat deze niet typerend zijn voor de werkelijke opstand. Kaart 2.11 geeft aan wat 

het huidige aandeel van niet-bos is in de verschillende bestanden (permanente open plekken en/of 

infrastructuur). Door deze correctie is er een beperkte afwijking tussen de oppervlakte van het bosdomein en de 

oppervlakte opgenomen in de analyse.  

Voor de visuele weergave van de gegevens werd een nieuwe databank opgebouwd. Deze heeft tot doel 

gegevens van de bosbouwopnames te combineren met gegevens van de vegetatieopname. Op die manier is het 

immers mogelijk om per bestand een visuele fiche te genereren die zowel alle huidige bosbouwkenmerken van 

het bestand weergeeft alsook hoe het bestand zal evolueren. In een volgende fase zullen deze fiches 

opgebouwd worden voor de verschillende bestanden. In Figuur 12 wordt aangegeven op welke wijze de 

bestandsfiche wordt opgebouwd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11: Oude bestandskaart (niet nader gespecifieerd jaar ca. 1960) van het gemeentebos 
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Figuur 12: Opbouw van de bestandfiche 

Beheertabel voor termijn van 20 jaar 
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Tabel 10: Bestandstype : Oppervlakteverdeling voor het bosdomein en per bosplaats  

 

  BD   BB     BR     GE     

Bestandstype Opp (ha) % Opp (ha) % BD % BB Opp (ha) % BD % BR Opp (ha) % BD % GE 

loofhout 167,14 81 58,62 28 86 36,86 18 100 68,87 33 70 

loofhout + naaldhout 27,36 13 8,74 4 13       18,62 9 19 

naaldhout + loofhout 6,63 3             6,63 3 7 

naaldhout 4,75 2 1,17 1 1       3,58 1 4 

open 1,05 1 1,05 1 1             

Totaal 206,93   69,52 34   36,86 18   97,69 48   

In wat volgt voor het tekstgedeelte zijn thematische analyses gebeurd van elementen uit de databank, en dit 

voor gans het bosdomein (BD),  en/of verder opgedeeld naar bosplaats (Bertembos: BB; Bosreservaat: BR; 

Groot Eikenbos: GE). 

2.3.2.1 BESTANDSKENMERKEN 

De gegevens van onderstaande analyses worden ook weergegeven op kaart: 

� Kaart 2.12 : Bestandstype 

� Kaart 2.13 : Leeftijd 

� Kaart 2.14 : Sluitingsgraad 

� Kaart 2.15 : Mengingsvorm 

� Kaart 2.16 : Bedrijfsvorm 

Bestandstype (naald/loof/gemengd) 

Tabel 10 geeft een oppervlakteoverzicht en procentueel oppervlakteaandeel weer voor het bosdomein. Verdere 

opdeling is ook gebeurd voor de bosplaatsen. De procentuele waarden zijn geïllustreerd in Figuur 13. 

Uit deze gegevens blijkt dat in het bosdomein loofbos domineert en dat de beperkte hoeveelheid naaldhout 

(meestal nog in menging met loofhout) zich grotendeels in de bosplaats Groot Eikenbos situeert. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13: Bestandstype: Oppervlakteverdeling procentueel en reële waarden 

Leeftijdsklasseverdeling 

Zoals kan afgeleid worden uit Figuur 13 bestaat het bosdomein uit overwegend ongelijkjarige bestanden. 

Weergave van de leeftijdsverdeling op basis van de bestandsbeschrijving mist bijgevolg gedetailleerde 

informatie. De groepsgewijze verjongingen die gedurende decennia onder de restanten uit het middelhout 

(bomen van in 1870) ingebracht werden, hebben geleid tot erg ongelijkjarige, maar oude bestanden.  
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Tabel 11: Leeftijd; oppervlakteverdeling voor het bosdomein en per bosplaats  

 

  BD   BB     BR     GE     

Leeftijd Opp (ha) % Opp (ha) % BD % BB Opp (ha) % BD % BR Opp (ha) % BD % GE 

1-20 4,20 2 1,52 1 2       2,68 1 3 

21-40 9,48 5 1,17 1 2       8,31 4 8 

41-60 34,54 17 2,10 1 3       32,44 16 32 

61-80 1,19 1 0,25 0 0       0,94   1 

81-100 8,05 4             8,05 4 8 

101-120 3,34 2             3,34 2 3 

ongelijkjarig 145,07 70 63,43 31 91 36,86 18 100 44,79 22 45 

NVT 0,85   0,85                 

Totaal 206,93   69,52 34   36,86     100,55 49   

Tabel 12: Sluitingsgraad : Oppervlakteverdeling voor het bosdomein en per bosplaats  

 

  BD   BB     BR     GE     

Sluitingsgraad Opp (ha) % Opp (ha) % BD % BB Opp (ha) % BD % BR Opp (ha) % BD % GE 

< 25% 2,53 1 0,66 0 1       1,87 1 2 

> 75% 203,55 98 68,01 33 98 36,86 17,81 100 98,68 48 98 

NVT 0,85 0 0,85 0 1             

Totaal 206,93   69,52 34   36,86 17,81   100,55 49   

Een andere manier om het begrip leeftijd te definiëren in een ongelijkjarig bos gebeurt door rekening te 

gehouden met de leeftijd van elke individuele boom in plaats van met de bestandsleeftijd.  Die individuele leeftijd 

is echter moeilijk te bepalen (tenzij men elke boom zou vellen en zijn jaarringen tellen). Daarom dient er van de 

veronderstelling uitgegaan worden dat er een benaderende relatie bestaat tussen omtrek en leeftijd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 14: Leeftijdsklasseverdeling: Oppervlakteverdeling procentueel 

Sluitingsgraad 

Analyse van de sluitingsgraad op bestandsniveau toont aan dat het bosdomein, uitgezonderd de enkele 

bestanden  die recent bijna integraal verjongd werden (Hooiweg B, Waeroyveld B en Hertwinkel D), grotendeels 

uit gesloten en volgroeid hooghout bestaat, met een sluitingspercentage van meer dan 75%. 
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Tabel 13: Mengingsvorm; oppervlakteverdeling voor het bosdomein en per bosplaats  

 

  BD   BB     BR     GE     

Mengingsvorm Opp (ha) % Opp (ha) % BD % BB Opp (ha) % BD % BR Opp (ha) % BD % GE 

groepsgewijs 67,83 33 5,82 3 8,37 10,67 5 29 51,34 25 51 

stamsgewijs 11,29 5 2,81 1 4,04       8,49 4 8 

groeps- + stamsgewijs 119,12 58 58,67 28 84,39 26,19 13 71 34,26 17 34 

homogeen 7,83 4 1,37 1 1,97       6,46 3 6 

NVT 0,85 0 0,85 0 1,23             

Totaal 206,93   69,52 34   36,86 18   100,55 49   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 15: Sluitingsgraad: Oppervlakteverdeling procentueel 

Mengingsvorm 

Analyse van de mengingsvorm op het niveau van het bosdomein toont dat in de meerderheid van de bestanden 

een combinatie van groepsgewijze en stamsgewijze menging voorkomt. Dit is in grote mate afhankelijkheid van 

de relatieve uitgestrektheid van de bestandsoppervlakten, waarin vaak natuurlijke en kunstmatige verjonging 

vertegenwoordigd is. 

 

 

 

 

 

Figuur 16: Mengingsvorm; oppervlakteverdeling procentueel en reële waarden 

Bedrijfsvorm 

Momenteel wordt nagenoeg heel het bosdomein beheerd als hooghout. Wat betreft het gemeentebos is dit het 

gevolg van de omvorming van middelhout die vanaf de periode rond 1870 aan een hoog tempo werd 

doorgevoerd. De beperkte oppervlakten die onder hakhoutbeheer vallen, zijn vaak minimale onderdelen van de 

actuele bestanden en zitten bijgevolg niet in deze waarden vervat. Enkel het bestand Hertwinkel A valt bijna 

integraal onder een hakhoutbeheer. 
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Tabel 14: Bedrijfsvorm; oppervlakteverdeling voor het bosdomein en per bosplaats  

 

  BD   BB     BR     GE     

Bedrijfsvorm Opp (ha) % Opp (ha) % BD % BB Opp (ha) % BD % BR Opp (ha) % BD % GE 

hakhout 1,06 1 1,06 1 2             

hooghout 205,01 99 67,61 33 97 36,86 18 100 100,55 49   

NVT 0,85 0 0,85 0 1             

Totaal 206,93   69,52 34   36,86 18   100,55 49   

 

 

 

 

 

 

Figuur 17: Bedrijfsvorm; oppervlakteverdeling procentueel 

 

2.3.2.2 BOOMSOORTENSAMENSTELLING 

Zaailingen 

Onder de zaailingen worden alle exemplaren gerekend die kleiner dan 2 m zijn. Tabel 15 toont de verschillende 

soorten die als zaailing aanwezig zijn in het volledige bosdomein (BD) en de respectievelijke bosplaatsen 

Bertembos (BB), Bosreservaat (BR) en Groot Eikenbos (GE), en dit per hoogteklasse. 

Struiklaag 

Onder de struiklaag vallen exemplaren die groter zijn dan 2 m en die bovendien een omtrek hebben kleiner dan 

20 cm. Tabel 16 toont de soorten die in de struiklaag aanwezig zijn in het volledige bosdomein (BD) en de 

respectievelijke bosplaatsen Bertembos (BB), Bosreservaat (BR) en Groot Eikenbos (GE), per hoogteklasse. 
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Tabel 15: Zaailingen  

 

  Stamtal (#/ha)     

Hoogteklasse Boomsoort BD BB BR GE 

0-49 Amerikaanse eik 394   54 798 

  Amerikaanse vogelkers 79 134 33 59 

  Berk 20     42 

  Beuk 26     54 

  Boskers 17     36 

  Gewone es 13   14 21 

  Gewone esdoorn 9327 1589 46846 619 

  Haagbeuk 4  22   

  Hazelaar 14 35 11   

  Hulst 2  11   

  Inlandse eik 81 24 317 32 

  Lijsterbes 15   36 17 

  Tamme kastanje 364   189,78 685 

  Vlier 124   376 117 

Totaal 0-49   10481 1781 47908 2481 

50-99 Amerikaanse vogelkers 28 47   25 

  Boswilg 33 98     

  Gewone es 3    6 

  Gewone esdoorn 81 224  11 

  Hazelaar 7 20    

  Inlandse eik 2    5 

  Lijsterbes 18 18   25 

  Vlier 24    50 

Totaal 50-99   195 407  121 

100-149 Amerikaanse vogelkers 24 71     

  Berk 3    7 

  Gewone esdoorn 26 66 22   

  Hazelaar 39 84  23 

  Inlandse eik 3 8    

  Lijsterbes 10    21 

  Tamme kastanje 2     5 

  Vlier 15   84   

Totaal 100-149 123 230 106 55 

150-199 Amerikaanse eik 3     5 

  Gewone esdoorn 265 33 1400   

  Hazelaar 91 217   37 

  Lijsterbes 3 9     

  Vlier 25 51   17 

Totaal 150-199 387 310 1400 59 

Eindtotaal   11187 2728 49414 2716 
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Tabel 16: Struiklaag  

  Stamtal (#/ha)     

Hoogteklasse Boomsoort BD BB BR GE 

200-400 Amerikaanse eik 1       

  Amerikaanse vogelkers 25 42 8 2 

  Berk 4     27 

  Beuk 21     3 

  Boskers 0     44 

  Boswilg 4 12   0 

  Gewone es 0   3   

  Gewone esdoorn 69 81 202 10 

  Haagbeuk 3   15   

  Hazelaar 153 252 146 86 

  Iep 0   3   

  Inlandse eik 1     2 

  Lijsterbes 15 12 6 20 

  Robinia 5     11 

  Tamme kastanje 18   16 32 

  Vlier 86 16 350 37 

  Wilde kardinaalsmuts 1     3 

  Zwarte els 1 2     

Totaal 200-400 410 417 749 276 

400-600 Amerikaanse eik 2   5 3 

  Amerikaanse vogelkers 4     9 

  Berk 2     4 

  Beuk 2     5 

  Boskers 2 6     

  Gewone esdoorn 19 7 76 5 

  Haagbeuk 1   8   

  Hazelaar 62 108 30 42 

  Inlandse eik 5   30   

  Lijsterbes 13 7   25 

  Linde 3 9     

  Robinia 1     2 

  Sleedoorn 1     3 

  Tamme kastanje 7     14 

  Vlier 4   16   

Totaal 400-600 129 139 166 109 

600-800 Amerikaanse eik 0   3   

  Berk 4     9 

  Beuk 4 4   6 

  Gewone esdoorn 1     3 

  Hazelaar 0 1     

  Iep 1   8   

  Inlandse eik 0   0   

  Lijsterbes 1     3 

Totaal 600-800 14 5 11 21 

Eindtotaal   553 561 926 406 
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Tabel 17: Samenstelling van de boomlaag  

 

 BD     BB     BR   GE     

Boomsoort S G V S G V S G V S G V 

Amerikaanse eik 37 2,78 27,89 40 3,68 35,84 45 1,93 20,04 31 2,48 25,28 

Amerikaanse vogelkers 8 0,07 0,32 3 0,03 0,18 18 0,14 0,72 8 0,06 0,27 

Berk 47 1,49 12,84 19 1,12 9,15 15 1,01 10,60 78 1,92 16,27 

Beuk 127 9,43 101,48 137 9,18 88,23 56 4,74 62,78 148 11,37 125,34 

Boskers 9 0,38 3,49 1 0,24 2,59 3 0,16 1,68 17 0,57 4,80 

Boswilg 2 0,05 0,34 5 0,14 1,00       1  0,01 

Corsikaanse den 10 0,39 3,04 26 0,87 6,67       3 0,21 1,65 

Fijnspar 1 0,05 0,48 3 0,15 1,43             

Gewone es 12 0,48 5,17       40 0,62 5,94 10 0,76 8,50 

Gewone esdoorn 64 2,90 28,42 17 0,87 7,83 165 7,92 83,71 58 2,42 22,02 

Grove den 22 1,41 12,56 3 0,20 1,89       44 2,78 24,76 

Haagbeuk 33 0,54 4,05 29 0,31 1,60 110 1,61 12,06 8 0,31 2,76 

Hazelaar 15 0,10 0,41 6 0,03 0,10 17 0,10 0,38 20 0,15 0,63 

Iep 3 0,03 0,20       14 0,18 1,12       

Inlandse eik 59 7,19 85,00 47 9,80 113,24 62 9,98 132,11 65 4,32 47,50 

Lijsterbes 10 0,07 0,28 14 0,12 0,45 8 0,08 0,45 7 0,04 0,10 

Linde 27 0,40 2,50 15 0,15 0,78 45 0,71 5,35 28 0,45 2,62 

Lork 15 0,84 8,92 3 0,11 1,14 5 0,42 5,28 28 1,52 15,75 

Populier 3 0,43 4,55       9 1,43 17,39 3 0,35 2,90 

Robinia 3 0,19 1,80             7 0,40 3,73 

Sporkehout                1  0,01 

Tamme kastanje 32 1,96 18,72 40 1,55 13,36 5 0,66 8,42 37 2,74 26,34 

Vlier 3 0,01 0,02 1 0,00 0,00 8 0,03 0,04 3 0,02 0,03 

Zwarte els 1 0,03 0,21 1 0,05 0,41 1 0,04 0,38       

Eindtotaal 543 31,23 322,70 409 28,59 285,89 629 31,78 368,47 605 32,88 331,26 

             

S = Stamtal (#/ha)             

G = Grondvlak (m²/ha)             

V = Volume (m³/ha)             

Uit voorgaande tabellen betreffende het voorkomen van soorten als zaailing of in de struiklaag vallen een aantal 

bemerkingen te maken. Het valt bijvoorbeeld op dat Gewone esdoorn een goed verjongende soort is, maar dat 

de natuurlijke verjonging van deze soort zich voornamelijk voordoet in het Bertembos en in mindere mate in het 

Groot Eikenbos. Het is ook duidelijk dat exoten zoals amerikaanse vogelkers, amerikaanse eik en tamme 

kastanje vrij algemeen verjongen. Kaart 2.17 geeft aan waar de verjonging van amerikaanse vogelkers (max. tot 

heuphoogte) aanwezig is. Maar ook inheemse soorten zoals hazelaar en vlier zijn algemeen aanwezig. 

Boomlaag 

Onder de boomlaag worden alle exemplaren gerekend met een omtrek groter dan 20 cm. Tabel 17 toont de 

verschillende soorten die in de boomlaag aanwezig zijn in het volledige bosdomein (BD) en de respectievelijke 

bosplaatsen Bertembos (BB), Bosreservaat (BR) en Groot Eikenbos (GE), inzake stamtal (#/ha), grondvlak 

(m²/ha) en volume (m³/ha). 

Uit deze tabel blijkt dat er in het bosdomein 24 boomsoorten aanwezig zijn. Het is daarbij duidelijk dat de Beuk 

domineert in beide bosplaatsen. Maar ook de Inlandse eik (vnl. zomereik), amerikaanse eik, gewone esdoorn en 

tamme kastanje zijn algemeen aanwezig. 
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De gehanteerde benadering van de boomsoortenverdeling bestaat er in dat elk bestand gekarakteriseerd wordt 

door de 3 meest dominerende boomsoorten (ook in de bestandsfiches weergegeven in volgorde van 

belangrijkheid). 

Tabel 19 geeft per bosbestand een opsomming van die 3 belangrijkste boomsoorten, zowel op basis van de 

inschatting door experten (boswachter/studiebureau), als volgend uit de analyse van de databankgegevens. 

Figuur 18 toont de boomsoortenverdeling volgens de inschatting van de experten. 

 

            

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

         

 

 

 

 

 

 

Figuur 18: Boomsoortenverdeling volgens de expertinschatting 

 

Kaarten 2.18 en 2.19 geven voor beide visies het meest eenvoudige beeld dat er van de 
boomsoortensamenstelling te maken valt.  De inkleuring gebeurde op basis van één boomsoort (de meest 
aspectbepalende) per bestand. Het valt ook op dat er wel zekere afwijkingen zijn van de expertbenadering 
versus de databankanalyse. Deze verschillen moeten echter meteen ook geminimaliseerd worden aangezien de 
verschuivingen zich bijna uitsluitend voordoen tussen de meest dominante soorten (zie Tabel 18). 
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Tabel 18: Afkortingen van boomsoorten  

 Boomsoort Afkorting

Beuk B

Gewone esdoorn gEd

Inlandse eik iE

Inheems loofhout iLH

Grove den gD

Corsikaanse den cD

Douglas Do

Lork L

Ander naaldhout aNH

Tamme kastanje tK

Amerikaanse eik aE

Amerikaanse vogelkers aV

Uitheems loofhout uLH
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Tabel 19: Overzicht van de boomsoortensamenstelling en het plantjaar en/of leeftijdsklasse per bestand 

 

   Dominante boomsoorten       

Bosdomein Bestand   Expertinschatting Databank   Plantjaar Leeftijd 

Bertembos Bedelienbos A tK aE iE tK iLH aE  41-60 

  Heide A cD     cD      21-40 

  Heide B cD     cD      21-40 

  Hooiweg A B iE   iE B    ongelijkjarig 

  Hooiweg B B              

  Korenmonster A B iE   B iE    ongelijkjarig 

  Korenmonster B B iE aE iE      ongelijkjarig 

  Paviljoen A iE B aE B      ongelijkjarig 

  Paviljoen B iE B aE aE iE B  ongelijkjarig 

  Paviljoen C B iE   B      ongelijkjarig 

  Remken Pantgat A B gEd iE iE B    ongelijkjarig 

  Remken Pantgat B B gD iE iE aE B  ongelijkjarig 

  Waeroyveld A iLH gEd   iLH     2001 1-20 

  Waeroyveld B iLH     iE aE   1996/2004 1-20 

  Waeroyveld C aE B   iE      61-80 

 Bosreservaat Eikentap A iE B gEd iE gEd    ongelijkjarig 

  Koeienbos A iE B gEd gEd iE    ongelijkjarig 

  Vossenkuil A B iE   B iE gEd  ongelijkjarig 

Groot Eikenbos Augustijnbos A B iE gD iLH     1950 41-60 

  Augustijnbos B B iE   B     1920 81-100 

  Bovenberg A tK aE iE aE     1950 41-60 

  Bovenberg B B iLH   B     1950 41-60 

  Cruyningenbos A aE tK   tK aE    41-60 

  Cruyningenbos B L iLH iE L      21-40 

  Cruyningenbos C gD iE   gD     1948 41-60 

  Cruyningenbos D iLH     iLH     1985 21-40 

  Cruyningenbos E uLH     uLH     1995 1-20 

  De Tomme A tK iE   tK      41-60 

  Eikenbos A B iE   B iE    ongelijkjarig 

  Eikenbos B B iE L B      ongelijkjarig 

  Eikenbos C B aE iE B     1905 101-120 

  Eikenbos D B iLH uLH iLH B   1900 101-120 

  Grevenbos A gD aE uLH gD      41-60 

  Grevenbos B gD aE iLH aE gD iLH  41-60 

  Hellegracht A cD     cD      41-60 

  Hellegracht B uLH iLH   uLH iLH    41-60 

  Hertwinkel A B L tK B      ongelijkjarig 

  Hertwinkel E uLH     uLH iLH   1980 21-40 

  Hertwinkel B B iE tK B tK iE  ongelijkjarig 

  Hertwinkel C aE tK B tK B   1950 41-60 

  Hertwinkel D iE iLH         1998 1-20 

  Lange Lo A iE B   B iLH    61-80 

  Lange Lo B iE B   B iE    61-80 

  Lange Lo C iE     B iE    61-80 

  Mutsenbos A B iE uLH iLH gEd uLH  41-60 

  Mutsenbos B uLH iLH   uLH iLH    41-60 

  Vleugt A B iE gEd gEd B    ongelijkjarig 

  Vleugt B B iE   iE B   1982 21-40 

  Zevenslapers A L     L B   1950 41-60 
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Dood Hout 

In alle proefvlakken wordt ook het staand dood hout opgemeten. Het liggend dood hout wordt op 

bestandsniveau gecatalogeerd in 3 omtrekklassen en grootteordes van aantallen (<5/ha, 5 à 100/ha en 

>100/ha). Volumegegevens kunnen van het liggend dood hout dus niet berekend worden, maar indicaties van 

hoeveelheden wel. In onderstaande Tabel 20 en bijhorende Figuur 19 worden eerst op niveau van het 

bosdomein de gemiddeldes per ha van stamtal, grondvlak en volume (respectievelijk S, G en V) per boomsoort 

gegeven. In  Tabel 21 is de opsplitsing per bosplaats  gemaakt.  

Over het ganse bosdomein is er een gemiddeld volume van 8,40m³/ha. Dit wil zeggen dat het dood-hout-volume 

ongeveer 2,5% van de totale gemiddelde (levende) houtvoorraad bepaalt. De norm volgens de Beheervisie 

bedraagt 4%. Uit de analyse per bosplaats blijkt dat in het bosreservaat het staande dood hout-volume vrij goed 

verdeeld is over de verschillende boomsoorten en duidelijk hoger ligt dan in de twee andere bosplaatsen. Het 

hoge volume in BB is te wijten aan één zeer dikke dode eik waardoor het totale volume bijna gelijk wordt aan dat 

in het BR. Vergelijken we het stamtal dan wordt duidelijk dat in het BR ongeveer 2 à 3 keer zoveel dood hout 

aanwezig is als in de andere bosplaatsen. 

Inzake het liggend dood hout valt op dat de beperkte hoeveelheden zeer dik dood hout (>120 cm diameter) 

voornamelijk in de bosplaats Bertembos voorkomen (Tabel 22). In het algemeen is de voorraad aan dun en dik 

liggend dood hout op een redelijk goed pijl. 

Tabel 20: Gemiddelde hoeveelheid dood hout volgens stamtal (S), grondvlak (G) en volume (V) per hectare, opgesplitst per omtrekklasse 

Boomsoort S G V Omtrekklasse 

Beuk 0,10 0,02 0,31 zeer dik 

iE 0,77 0,23 2,68 zeer dik 

Gewone esdoorn 0,03 0,00 0,04 zeer dik 

iLH 0,12 0,02 0,20 zeer dik 

Amerikaanse vogelkers 0,03 0,00 0,05 zeer dik 

Totaal 1,05 0,29 3,28 zeer dik 

Beuk 0,72 0,03 0,26 dik 

Gewone esdoorn 0,12 0,00 0,03 dik 

iE 1,58 0,06 0,60 dik 

iLH 2,76 0,12 1,09 dik 

Grove den 0,73 0,03 0,27 dik 

Amerikaanse eik 0,12 0,01 0,06 dik 

Totaal 6,04 0,25 2,30 dik 

Beuk 1,78 0,02 0,08 dun 

Gewone esdoorn 4,94 0,05 0,28 dun 

iE 9,19 0,09 0,48 dun 

iLH 18,65 0,20 1,25 dun 

Grove den 0,99 0,02 0,15 dun 

Corsikaanse den 0,37 0,01 0,04 dun 

Lork 1,89 0,02 0,12 dun 

Tamme kastanje 3,99 0,04 0,29 dun 

Amerikaanse eik 0,87 0,01 0,05 dun 

Amerikaanse vogelkers 1,10 0,01 0,04 dun 

uLH 0,13 0,00 0,03 dun 

Totaal 43,91 0,45 2,81 dun 

Eindtotaal 50,99 0,99 8,40  
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Figuur 19: Procentuele verdeling van het volume dood hout per hectare volgens de aanwezige soorten(groepen) 

 

Tabel 21: Gemiddelde hoeveelheid dood hout volgens stamtal (S), grondvlak (G) en volume (V) per hectare, opgesplitst per bosplaats  

Bertembos S G V 

Beuk 2,74 0,06 0,55 

Gewone esdoorn 2,07 0,02 0,13 

iE 9,50 0,76 8,17 

iLH 13,46 0,17 1,15 

Corsikaanse den 0,83 0,01 0,08 

Lork  1,14 0,01 0,02 

Tamme kastanje 3,27 0,02 0,11 

Amerikaanse eik 0,36 0,00 0,02 

Totaal 33,37 1,06 10,23 

Groot Eikenbos S G V 

Beuk 2,48 0,09 0,92 

Gewone esdoorn 0,95 0,01 0,06 

iE 12,10 0,15 0,98 

iLH 17,37 0,33 2,58 

Grove den 3,57 0,10 0,87 

Corsikaanse den 0,20 0,00 0,03 

Lork 3,13 0,03 0,24 

Tamme kastanje 4,21 0,06 0,40 

Amerikaanse eik 0,53 0,01 0,03 

Amerikaanse vogelkers 1,77 0,01 0,07 

Eindtotaal 46,33 0,79 6,18 

Bosreservaat S G V 

Beuk 2,63 0,02 0,12 

Gewone esdoorn 21,72 0,24 1,58 

iE 13,91 0,31 2,90 

iLH 47,55 0,70 5,05 

Tamme kastanje 4,74 0,05 0,31 

Amerikaanse eik 3,40 0,06 0,45 

Amerikaanse vogelkers 1,52 0,03 0,30 

uLH 0,69 0,02 0,17 

Eindtotaal 96,17 1,42 10,89 

iE
46%

iLH
31%

Beuk
8%

Amerikaanse eik
1%

Lork
1%

Amerikaanse vogelkers
1%

Gewone esdoorn
4%

uLH
<1%

Corsikaanse den
<1%

Grove den
5%

Tamme kastanje
3%



 ALGEMENE BESCHRIJVING  47 

 OPMAAK UITGEBREID EN GEZAMENLIJK BEHEERPLAN VOOR HET BERTEMBOSCOMPLEX 05/GBE 75 /BERTEM 

 Tabel 22: Overzicht van de hoeveelheden liggend dood hout per bestand 

 

Bosdomein Bestand   Dun (20-60 cm) Dik (60-120 cm) Zeer dik (>120cm) 

Bertembos Bedelienbos A 5-100 stuks/ha 11-30 stuks/ha geen 

  Heide A 5-100 stuks/ha 11-30 stuks/ha geen 

  Heide B 5-100 stuks/ha > 30 stuks/ha geen 

  Hooiweg A 5-100 stuks/ha 11-30 stuks/ha 1-3 stuks/ha 

  Hooiweg B geen geen geen 

  Korenmonster A 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

  Korenmonster B 5-100 stuks/ha 11-30 stuks/ha 1-3 stuks/ha 

  Paviljoen A 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

  Paviljoen B 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

  Paviljoen C 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

  Remken Pantgat A 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha 1-3 stuks/ha 

  Remken Pantgat B 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha 1-3 stuks/ha 

  Waeroyveld A < 5 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

  Waeroyveld B < 5 stuks/ha geen geen 

  Waeroyveld C 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

 Bosreservaat Eikentap A 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

  Koeienbos A 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

  Vossenkuil A 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

Groot Eikenbos Augustijnbos A 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

  Augustijnbos B 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

  Bovenberg A 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

  Bovenberg B 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

  Cruyningenbos A 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

  Cruyningenbos B 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

  Cruyningenbos C 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

  Cruyningenbos D 5-100 stuks/ha geen geen 

  Cruyningenbos E < 5 stuks/ha geen geen 

  De Tomme A < 5 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

  Eikenbos A 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

  Eikenbos B 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha 1-3 stuks/ha 

  Eikenbos C 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

  Eikenbos D 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

  Grevenbos A 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

  Grevenbos B 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

  Hellegracht A 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

  Hellegracht B 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

  Hertwinkel A 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

  Hertwinkel E 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

  Hertwinkel B 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

  Hertwinkel C geen geen geen 

  Hertwinkel D > 100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

  Lange Lo A 5-100 stuks/ha 11-30 stuks/ha geen 

  Lange Lo B 5-100 stuks/ha 11-30 stuks/ha geen 

  Lange Lo C 5-100 stuks/ha 11-30 stuks/ha geen 

  Mutsenbos A 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

  Mutsenbos B 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

  Vleugt A 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

  Vleugt B 5-100 stuks/ha geen geen 

  Zevenslapers A 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 
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2.3.2.3 DENDROMETRISCHE GEGEVENS 

 

 

 

Tabel 23: Overzicht van de opstand aan levend en dood hout per bestand; S = stamtal (#/ha), G = Grondvlak (m²/ha), V = Volume (m³/ha) 

 

    Levend     Dood     

Bosdomein Bestand   
Inventaris 
oppervlakte S G V S G V 

Bertembos Bedelienbos A 2,10 472 31,60 315,30 29 0,06 0,42 

  Heide A 0,59 1336 42,48 298,93 10 0,01 0,06 

  Heide B 0,58 1690 59,32 480,71 10 0,02 0,13 

  Hooiweg A 14,36 391 32,05 352,27    

  Hooiweg B 0,001       

  Korenmonster A 6,08 187 23,29 238,40    

  Korenmonster B 10,96 422 26,96 273,54    

  Paviljoen A 2,07 305 24,20 239,17    

  Paviljoen B 8,91 324 22,68 218,22    

  Paviljoen C 3,73 133 25,99 259,16 59 0,05 0,26 

  Remken Pantgat A 8,63 572 34,16 310,47    

  Remken Pantgat B 8,74 486 30,64 304,45 10 0,31 3,48 

  Waeroyveld A 1,06 418 9,86 71,11    

  Waeroyveld B 0,46 285 12,93 134,61    

  Waeroyveld C 0,25 432 30,48 331,45    

 Bosreservaat Eikentap A 10,73 794 28,63 318,06    

  Koeienbos A 15,46 583 32,76 379,63 39 0,05 0,33 

  Vossenkuil A 10,67 528 33,52 403,04 69 0,07 0,39 

Groot Eikenbos Augustijnbos A 4,98 631 35,10 351,02 38 0,43 3,36 

  Augustijnbos B 7,33 622 41,26 498,88 3 0,01 0,05 

  Bovenberg A 2,49 314 36,01 380,16 10 0,04 0,30 

  Bovenberg B 1,24 265 34,97 405,27    

  Cruyningenbos A 0,83 1218 79,11 731,96 10 0,02 0,21 

  Cruyningenbos B 1,33 933 49,55 474,52    

  Cruyningenbos C 2,12 1218 53,59 457,29 20 0,04 0,32 

  Cruyningenbos D 0,46 629 28,14 238,09    

  Cruyningenbos E 0,80 196 7,23 44,70    

  De Tomme A 0,54 1012 54,20 469,82    

  Eikenbos A 9,74 548 29,07 284,73 10 0,02 0,13 

  Eikenbos B 10,86 382 28,81 310,42 10 0,04 0,46 

  Eikenbos C 1,65 308 49,98 665,17    

  Eikenbos D 1,70 334 36,14 428,71    

  Grevenbos A 5,30 689 37,95 375,06 28 0,49 4,46 

  Grevenbos B 3,88 813 29,07 258,23 29 0,14 1,26 

  Hellegracht A 0,43 973 49,95 394,23 10 0,02 0,13 

  Hellegracht B 0,19       

  Hertwinkel A 9,76 521 28,87 292,50 26 0,21 1,45 

  Hertwinkel B 3,92 193 21,95 240,07    

  Hertwinkel C 5,93 601 30,71 302,96 31 0,32 2,37 

  Hertwinkel D 1,87       

  Hertwinkel E 1,62 1179 28,77 223,89    

  Lange Lo A 0,50 521 24,79 225,12 23 1,31 14,85 

  Lange Lo B 0,22 393 50,61 458,77    

  Lange Lo C 0,22 393 50,61 458,77 10 0,04 0,42 

  Mutsenbos A 3,18 665 21,07 172,41    

  Mutsenbos B 0,16 324 16,29 148,15 29 0,02 0,06 

  Vleugt A 10,14 918 40,45 381,31 25 0,15 1,44 

  Vleugt A 3,48 889 25,43 195,24 10 0,25 3,17 

  Zevenslapers A 1,04 448 39,82 443,10    

Bosdomein Gemiddeld    549 31,55 326,03 23 0,04 0,38 
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22..33..33  FFLLOORRAA  

De bespreking van de flora gebeurt op basis van vegetatiegegevens, aangeleverd door het ANB. In totaal 

werden door de terreinploeg 151 Braun-Blanquetopnames uitgevoerd, alsook 7 Tansley-opnames (Kaart 2.10). 

2.3.3.1 BESPREKING BOSVEGETATIETYPES: ANALYSE VAN  DE BRAUN-BLANQUETOPNAMES 

METHODE INVENTARISATIE EN VERWERKING  

De vegetatieopnames gebeurden proefvlaksgewijs (16mx16m) waarbij als bedekkingsschaal de Braun-

Blanquetschaal werd gebruikt (zie Roelandt, 2001). 

Braun-Blanquet schaal  

r : zeer weinig individuen (1-2) in het proefvlak 

+: weinig individuen (2-20), bedekking kleiner dan 5% 

1: individuen talrijk (20-100), bedekking kleiner dan 5% 

2m: individuen zeer talrijk (“ontelbaar”), bedekking kleiner dan 5% 

2a: individuen willekeurig, bedekking tussen 5 - 12.5% 

2b: individuen willekeurig, bedekking tussen 12.5 - 25% 

3: individuen willekeurig, bedekking tussen 25 - 50% 

4: individuen willekeurig, bedekking tussen 50 - 75% 

5: individuen willekeurig, bedekking tussen 75 - 100% 

Voor de verwerking van de gegevens worden de vegetatietools gebruikt die ontwikkeld zijn bij het Agentschap 

voor Natuur en Bos in het kader van de ‘Bosinventarisatie van het Vlaamse gewest’ (Roelandt B., 2001). 

Op basis van de plantengegevens verzameld in het kader van de bosinventarisatie van het Vlaamse gewest, 

werden voor Vlaanderen 32 bostypen onderscheiden (Figuur 20). Met behulp van de ‘Tropresanalyse’ kan men 

per opname of per groep van opnames de mate van verwantschap met elk van deze 32 bostypes visueel 

voorstellen. 
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Figuur 20: 32 Vlaamse bostypes uit de Bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest 
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Na de Tropres-analyse worden de individuele opnames manueel gecontroleerd en geïnterpreteerd. Zwak 

ontwikkelde gemeenschappen met weinig typische soorten of overgangsvormen tussen meerdere bostypes 

kunnen dan beter gekarakteriseerd worden aan de hand van bijkomende gegevens zoals bodemtype en 

vochtgehalte van de bodem (kaart 2.20). 

VEGETATIETYPERING BRAUN – BLANQUETOPNAMES: RESULTATEN  

In eerste instantie wordt op basis van hoger vermelde verwerkingstools aan elk vegetatieproefvlak een 

vegetatietype toegekend. Alzo komen we tot een ‘voorlopige vegetatietypering’. Aan de hand van een 

terreincheck werden de proefsvlaksgewijze typeringen zo goed mogelijk gecombineerd tot homogeen 

afgebakende vegetatietypes (kaart 2.21). De weerhouden vegetatietypes zijn voorgesteld in Tabel 24.  

Tabel 24: Actuele vegetatietypes 

Klasse der voedselarme Eiken-Beukenbossen 

  Eiken-Beukenbos, arme variant met Berk 

  Eiken-Beukenbos, rompgemeenschap met Braam 

  Eiken-Beukenbos, rompgemeenschap met Amerikaanse eik en Tamme Kastanje 

Klasse der voedselrijke Eiken-Beukenbossen 

  Gierstgras-Beukenbos 

  Gierstgras-Beukenbos, variant met Meiklokje 

  arm Eiken-Haagbeukenbos 

  droog Eiken-Haagbeukenbos 

  vochtig Eiken-Haagbeukenbos 

  Brandnetel-Vlierenbos 

We zien dat er heel wat variatie aanwezig is in het Bertembos. Er is een gradiënt aanwezig van voedselarm naar 

voedselrijk  (Eiken-Beukenbostypes → GierstgrasBeukenbos → Eiken-Haagbeukenbostypes) en een gradiënt 

van droog naar vochtig (droog eikenhaagbeukenbos → vochtig eikenhaagbeukenbos en brandnetelvlierenbos). 

Dezelfde spreiding komt naar voor in het Rogister-ecogram (Figuur 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 21: Rogister-ecogram voor het Bertemboscomplex 
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Opm: meerdere opnames werden gecatalogeerd onder het endymio-carpinetum, terwijl de Wilde hyacint 

ontbreekt. Deze opnames werden ondergebracht in de overige eiken-haagbeukenbostypes. 

KORTE BESPREKING VAN DE ONDERSCHEIDEN BOSTYPES 

Eiken-Beukenbostypes 

De Eiken-Beukenbostypes slaan de brug tussen de arme Berken-Eikenbossen enerzijds en de rijkere Eiken-

Haagbeukenbossen anderzijds. In Bertembos is Eiken-Beukenbos vooral aanwezig in minder goed ontwikkelde 

vorm. Op de zandige koppen vinden we varianten die aanleunen bij Eiken-Berkenbos: Ruwe berk is duidelijk 

aanwezig en soorten als Struikheide en Blauwe bosbes komen sporadisch voor. De rijkere vormen betreffen 

varianten met door Braam gedomineerde kruidlaag (Bramenrijk Eiken-Beukenbos), of varianten met een 

atypische boom- en struiklaag (Amerikaanse eik-Kastanjebos). Op sommige plaatsten is de Adelaarsvaren 

faciesvormend (Adelaarsvarenrijk Eiken-Beukenbos). De typische soorten voor Eiken-Beukenbos, Dalkruid en 

Meiklokje worden verspreid waargenomen. Merken we echter op dat Meiklokje ook kan groeien in het 

Meiklokjesrijk Gierstgras-Beukenbos. 

Gierstgras-Beukenbossen 

De Gierstgras-Beukenbossen zijn zowel verwant met de Eiken-Beukenbossen als de rijkere Eiken-

Haagbeukenbossen. Deze ‘in between’ status wordt nog benadrukt door het voorkomen van een variant met 

Meiklokje (Meiklokjesrijk Gierstgras-Beukenbos), die Meiklokje als typische soort gemeen heeft met de Eiken-

Beukenbossen. De aanwezigheid van Bosgierstgras, Wilde kamperfoelie en de sporadische aanwezigheid van 

enkele kensoorten van de Eiken-Haagbeukenbossen maken echter dat dit bostype bij de Gierstgras-

Beukenbossen kan gerekend worden. De Gierstgras-Beukenbossen manifesteren zich vaak als de zogenaamde 

‘kathedraal-Beukenbossen’ met weinig ontwikkelde struik – en kruidlaag. Het Zoniënwoud is hiervan het 

voorbeeld bij uitstek. 

Het Gierstgras-Beukenbos neemt een grote oppervlakte in in Bertembos. Op veel plaatsen treffen we de 

meiklokjesrijke variant aan (zie kaart 2.20). 

Arm Eiken-Haagbeukenbos 

In tegenstelling tot het volgende type haalt Gewone braam hier hoge bedekkingsgraden. We zien wel typische 

soorten van Eiken-Haagbeukenbossen (Gewone salomonszegel, Gele dovenetel, …), maar het overvloedige 

voorjaarsbloementapijt van vooral Bosanemoon ontbreekt hier. 

Droog Eiken-Haagbeukenbos 

Dit bostype behoort tot de rijke Eiken-Haagbeukenbostypes met een zeer sterk ontwikkelde voorjaarsflora. 

Bosanemoon, Gele dovenetel, Gewone salomonszegel en Zoete kers zijn enkele typische soorten. De Wilde 

hyacinth, kenmerkend voor het Atlantische Eiken-Haagbeukenbos, ontbreekt hier. 

Vochtig Eiken-Haagbeukenbos 

Dit bostype situeert zich zowel ruimtelijk als floristisch tussen enerzijds de Eiken-Haagbeukenbossen en 

anderzijds de bossen op valleibodem als het Elzen-Essenbos of Iepen-Essenbos. Het komt voor in het zuiden 

van de bosplaatsen Eikentap en Koeienbos. 

Brandnetel-Vlierenbos 

Het Brandnetel-Vlierenbos is een bostype waarin heel weinig echte bosplanten aangetroffen worden. Het wordt 

vooral gekenmerkt door zeer nitrofiele soorten als Grote brandnetel en Hondsdraf. Het lijkt het meest verwant 

met de Iepen-Essen, Elzen-Essen en ruigte-Elzenbos, waarvan het Brandnetel-Vlierenbos de jonge voorloper 
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kan genoemd worden. Vaak manifesteert dit bostype zich onder scherm van Populier. Dit bostype wordt in 

Bertem o.a. aangetroffen op een voormalig stort. 

2.3.3.2 BESPREKING VAN DE BWK EN VERGELIJKING MET VEGETATIETYPERING 

Kaart 2.22 geeft de biologische waarderingskaart weer. Hieronder worden de voornaamste zeer waardevolle en 

waardevolle vegetaties die volgens de Biologische Waarderingskaart voorkomen in het domeinbos opgesomd.  

Struwelen  

• Sz opslag van allerlei aard (vaak op sterk gestoorde gronden) 

Mesofiele eikenbossen  

• Qa eiken-haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) 

• Qb eiken-berkenbos (Querco-Betuletum) 

• Qs zuur eikenbos (vaak met ruderale ondergroei) 

• Fs Zuur beukenbos en eiken-beukenbos (Fago-Quercetum) 

Naaldhoutaanplanten  

• Pms naaldhoutaanplant met laag struikgewas (braam, brem, heide) 

• Pmb naaldhoutaanplant met ondergroei van bomen en struiken 

• Ppmb  aanplant van Grove den met ondergroei van struiken en bomen 

Populierenaanplanten  

• Lsb populierenaanplant op droge grond met struikgewas 

Andere loofhoutaanplanten  

• N loofhoutaanplant (vaak worden de dominante boomsoorten weergegeven) 

Kleine landschapselementen  

• Kw holle weg 

• Kt talud 

• Ktfs taluds met zuur eikenbos 

Ruigte 

• Kub Ruigte met struik – of boomopslag 

 

2.3.3.3 BESPREKING VAN DE PNV  

Er wordt hierbij verwezen naar kaart 2.23. 

Het grootste deel van het Bertemboscomplex heeft als PNV-type ‘Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijke 

Eiken-Beukenbos’. De Gierstgras-Beukenbostypes en het droog Eiken-Haagbeukenbos van de actuele vegetatie 

kan hieronder geplaatst worden. 

Verder komt het ‘typisch Eiken-Beukenbos droge variant’ (waaronder de Eiken-Beukenbostypes vallen van de 

actuele vegetatie) en het ‘arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant’ (waartoe we het Bosbesrijk Eiken-

Beukenbos rekenen) verspreid voor. 
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Wanneer we de vergelijking maken tussen de actuele vegetatie (kaart 2.21) en de PNV (kaart 2.24) zien we dat 

de armere potentieel natuurlijke bostypes, zijnde ‘arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos’ en ‘typisch Eiken-

Beukenbos’, duidelijk weerspiegeld zijn in de actuele vegetatie. De grenzen zijn op terrein niet zeer scherp af te 

lijnen en waaieren breder uit dan op de PNV-kaart. Toch zien we dat de huidige vegetaties op die iets armere 

bodemzones grotendeels samenvallen met volgende types: arm Eiken-Beukenbos met Berk, Eiken-Beukenbos 

met braam of tamme kastanje en deels ook met Gierstgras-Beukenbos. Het verschil in bodemrijkdom wordt dus 

mooi weerspiegeld in de actuele vegetatie. 

De natte zone op de PNV-kaart in het zuid-oosten van Bertembos is eigenlijk te klein ingetekend. Op terrein 

werd duidelijk dat deze zone groter is (zie hiervoor kaart 2.22, bostype vochtig Eiken-Haagbeukenbos). 

Op de PNV-kaart is ook een vochtige zone aangeduid in bosplaats ‘Eikenbos’.  Op terrein was deze zone echter 

niet meer zichtbaar. 

2.3.3.4 OUD-BOSPLANTEN  

Dat het Bertembos lokaal mooi gerijpte bosvegetatietypes bevat, blijkt uit de relatief omvangrijke lijst van oud-

bosplanten. De voorkomende soorten zijn aangegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 25: Lijst met oudbosplanten in het Bertemboscomplex  

 

Acer campestre Spaanse aak 

Adoxa moschatellina Muskuskruid 

Anemone nemorosa Bosanemoon 

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren 

Carex sylvatica Boszegge 

Circaea lutetiana Groot heksenkruid 

Convallaria majalis Lelietje-van-dalen 

Cornus sanguinea Rode kornoelje 

Corylus avellana Hazelaar 

Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren 

Evonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts 

Galeobdolon luteum Gele dovenetel 

Ilex aquifolium Hulst 

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 

Luzula pilosa Ruige veldbies 

Lysimachia nemorum Boswederik 

Maianthemum bifolium Dalkruid 

Milium effusum Bosgierstgras 

Oxalis acetosella Witte klaverzuring 

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel 

Primula elatior Slanke sleutelbloem 

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 

Stachys sylvatica Bosandoorn 

Ulmus minor                          Gladde iep 

Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes 

Viburnum opulus Gelderse roos 

2.3.3.5 RODELIJSTSOORTEN 

In de proefvlakopnames werden geen rodelijstsoorten aangetroffen. 
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2.3.3.6 BESPREKING VAN EERDER UITGEVOERDE VEGETATIEANALYSES  

De beschrijving van de flora in de bijlage van de Landschapsatlas (Hofkens et al., 2001; opnames in Claes & 

Deneef, 1982) toont overeenkomsten met onze aangetroffen types.  

Zo werden fragmenten beschreven van een min of meer vochtig, alluviaal bostype (Alno-Padion) aangetroffen, 

met soorten als Muskuskruid (Adoxa moschatellina), Eenbes (Paris quadrifolia) en Slanke sleutelbloem (Primula 

elatior).  

Tevens werden de (Winter)eiken-Beukenbostypes onderscheiden en geplaatst onder de Eiken-Beukenklasse 

(Querco-Fagetea) of - op meer voedselarme en zure grond - de Eikenorde (Quercetalia robori-petraeae) met fre-

quent voorkomende vlekken Lelietje-van-dalen (Convallaria majalis), Dalkruid (Maianthemum bifolium) en 

Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum). 

Verder werd het voorkomen van armere bostypes op de ontsluitingen van Diestiaanzand of de quasi-ontslui-

tingen besproken. Deze manifesteren zich door de aanwezigheid van soorten als Pijpestrootje (Molinia caeru-

lea), Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus), Bochtige smele (Deschampsia flexuosa), opslag van Amerikaanse 

vogelkers (Prunus serotina) en een aanplanting van Grove den (Pinus sylvestris). Dit type beslaat nagenoeg 1/3 

van het Eikenbos; in het Gemeentebos komt het alleen in de noordwestelijke rand voor. 

Van de holle wegen in het gebied onderscheidt zich vooral de zuidelijke helft van de Nieuwstraat, ten zuidwesten 

van het bos waar, naast de gebruikelijke struwelen en stikstofrijke ruigten, ook grazige bermen met Wilde peen 

(Daucus carota subsp. carota), Muizeoor (Hieracium pilosella) en Beemdkroon (Knautia arvensis) voorkomen. 

Tevens werd in de inventaris van de landschappen van de provincie Brabant  (naar Stenuit) een laatste 

groeiingsplaats" van Wilde hyacint (Hyacinthoides non-scripta) in het noordelijk gedeelte van het Eikenbos 

aangetoond. De waarneming betrof zeker niet de laatste groeiplaats in de streek, aangezien genoemde plant in 

het Hogenbos te Everberg - nauwelijks  4 km daar vandaan - overvloedig voorkomt. Hoe dan ook, in 1978 was 

er van wilde hyacint geen spoor meer te bekennen. Er zijn echter andere redenen om aan het Bertems 

Gemeentebos wèl een botanisch belang in de ruime zin toe te kennen: 

1) Binnen het afgebakende gebied werden tot nog toe circa 260 plantesoorten genoteerd. Rekening houdend 

met het feit dat er geen bronzones of moerassen voorkomen, is dit een vrij hoog aantal. Ongeveer 100 daarvan 

kunnen als min of meer specifieke soorten van bossen of struwelen beschouwd worden. 

In het bos werden geen echte zeldzaamheden waargenomen, maar toch zijn er een aantal minder courante 

soorten als Eenbes (Paris quadrifolia) en Dubbelloof (Blechnum spicant). 

Ten zuiden van Bertembos, op de schrale, grazige hellingen van de Koeheide komen echter wèl enkele 

zeldzame planten voor, met name de Liggende en de Gewone vleugeltjesbloem (Polygala serpyllifolia, P. 

vulgaris), samen met Kleine bevernel (Pimpinella saxifraga) en Mannetjesereprijs (Veronica officinalis). 

2) Zowel qua soortensamenstelling als leeftijdsopbouw van de boométage behoort het Bertems Gemeentebos 

tot de rijkste en meest gevarieerde van de regio. Het bestaat grotendeels uit oude, soms sterk uitgedunde en 

gemengde bestanden (Beuk, Zomereik - sporadisch ook Wintereik- Amerikaanse eik, Boskers, Berk), 

afgewisseld of vermengd met recente verjongingen van Beuk of Linde. Monoculturen of gelijkjarige bestanden 

komen slechts bij uitzondering voor. In bepaalde percelen vertonen de opgaande bomen de structuur en habitus 

van overstaanders in het traditionele middelhoutbos. 
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3) In de regio zijn er praktisch geen bossen bekend waar Linde, voornamelijk Hollandse (Tilia x vulgaris) maar 

ook Kleinbladige linde (T. cordata), een belangrijke rol speelt 12. Dit kenmerk wordt door recente aanplantingen 

bestendigd. 

4) Dendrologisch belang: Zomereiken met stamomtrekken van circa 3 m en Beuken van 3,5 à 4 m komen in gro-

ten getale en over het ganse bos verspreid voor. Het meest spectaculair zijn wellicht de vele oude Kerselaars 

(Prunus avium) waarvan één met een stamomtrek van 3,40 m en één met 3,20 m omtrek. Ter vergelijking: de 

'kampioen' van België, in het park van Edingen, meet 3,20 m. 

 

22..33..44  FFAAUUNNAA  

2.3.4.1 METHODIEK 

We verzamelden de bestaande gegevens. Hiervoor zijn databankbevragingen gebeurd bij de verschillende 

fauna-specialisten op het INBO.  

Heel wat gegevens zijn ons beschikbaar gesteld door Steven Bouillon. Hij doet reeds meer dan 15 jaar 

onderzoek naar diverse diergroepen in Bertembos (opgegroeid in de wijk Schoonzicht). 

We refereren ook geregeld naar het nabijgelegen boscomplex Egenhovenbos-Heverleebos-Meerdaalwoud, één 

der grootste en meest waardevolle Vlaamse bossen.   

2.3.4.2 RESULTATEN 

VOGELS 

Bertembos is in het kader van de Vlaamse broedvogelatlas (2000 – 2002) gekarteerd door Geert Bleys en Frans 

Geenen. Qua bijzondere broedvogels leverde hun tellingen in 2001 volgende aantallen bijzondere broedvogels 

op: 

• Buizerd: frequente waarnemingen, zekere broedvogel, meerdere nesten (een 4 tal in 2001) 

• Sperwer: 1 nest 

• Houtsnip 

• Kleine Bonte Specht: 1 waarneming op de grens met de wijk Schoonzicht; mogelijke broedvogel; 

• Zwarte specht: 1 territorium 

• Groene specht: 5 territoria (+ 1 in de wijk Schoonzicht) 

• Boomklever: ca. 15 territoria + (1 in de aanpalende wijk Schoonzicht) 

• Glanskop: 7 territoria 

• Wielewaal: een waarneming op 27 mei: mogelijke broedvogel; 

• Vuurgoudhaan: zekere broedvogel, minstens 1 territorium 
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• Grauwe vliegenvanger: 1 terr. in bos + 1 geslaagd broedgeval in de wijk Schoonzicht 

• Bonte vliegenvanger: eenmalige waarneming van een koppel op 28 april in Bertembos, nabij 

Schoonzicht; mogelijke broedvogel; 

• Appelvink: minimum 3 broedkoppels, mogelijk een 7 tal; 

• Fluiter: 1 territorium aan de oostzijde van Bertembos 

• Spotvogel: 1 territorium in Koeheide, net ten zuiden van Bertembos 

• Geelgors: broedt niet in het bos; wel 4 territoria aan de zuidrand van het bos; nog eens 2 terr. verder 

zuidwaarts omgeving Zwanenberg en 2 territoria in het akkergebied ten noordoosten van Bertembos; 

In 2005 is Havik als broedvogel genoteerd in Bertembos (med. Geert Bleys). Zeer belangrijk is ook de 

waarneming van 2 ex. Middelste Bonte Specht in Bertembos, op 15 maart 2006 door Axel Smets.  

Aanvullende waarnemingen van Steven Bouillon, voornamelijk uit de periode in de periode 1990-1995 : 

• Wespendief wordt geregeld in het gebied waargenomen en is zeker (niet-)jaarlijkse broedvogel. S. 

Bouillon heeft nooit een nest kunnen vinden, maar geregeld baltsende vogels waargenomen. De soort 

is trouwens de hele zomer aanwezig en in bepaalde jaren zijn er in augustus meerdere dagen na elkaar 

adulte samen metmeerdere immature Wespendieven boven Bertembos te zien. 

• Havik wordt geregeld in het gebied waargenomen en is vermoedelijk (niet-)jaarlijkse broedvogel.  

• Bonte vliegenvanger: bijna elk voorjaar waargenomen in de periode 1990-1995; één jaar zeker 

broedgeval in een nestkast, maar vermoedelijk was dit vaker het geval ! 

• Regelmatig waarnemingen van Kleine Bonte specht 

• Appelvink werd courant waargenomen, broedt buiten Bertembos ook in een paar aangrenzende 

parkgebieden (bijvoorbeeld hoek Brusselsesteenweg/Schoonzicht). 

In 2006 ook waarneming van zeker 1 broedterritorium (balts en voedseloverdracht) van Havik, één nest van 

zwarte specht met minimaal 2 jongen; verder frequente waarnemingen van appelvink. 

Wat betreft trends, meldt Steven Bouillon het volgende: 

• De Zwarte specht is een nieuwkomer in Bertembos: 10 tot 15 jaar geleden werd die er niet 

waargenomen. 

• De Wielewaal is afgenomen in Bertembos (zoals in gans Europa): 10 tot 15 jaar geleden was die 

jaarlijks broedvogel in de populierenbossen aan de noordrand van het gebied.  

Ook uit onderzoek in Meerdaalwoud blijkt dat oude eikenbestanden en oude laanbomen van onschatbare 

waarde zijn voor de avifauna. De zeer hoge aantallen Boomklever en Glanskop zijn daar aan te danken, evenals 

het voorkomen van 5 soorten spechten, met Zwarte Specht, Kleine Bonte Specht en vooral de eerste Vlaamse 

populatie Middelste Bonte Specht. Ondertussen heeft de Middelste Bonte Specht zich verspreid over grote delen 

van Vlaams-Brabant en Zuid-Limburg. Gezien het feit dat Bertembos erg geschikt is voor deze soort, verwachten 

we dat er zich in de toekomst een populatie Middelste Bonte Specht zal vestigen. 
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ZOOGDIEREN 

Ree en Haas worden frequent waargenomen in het studiegebied. Steenmarter, Bunzing, Hermelijn en Wezel zijn 

alle 4 waargenomen gedurende de voorbije jaren (dikwijls in vergiftigde toestand).  Ook Vos komt er voor (med. 

G. Bleys).  

Aan de zuidoostrand van Bertembos zou in 1994 een zeer waarschijnlijk nestje van Hazelmuis gevonden zijn. 

Anno 2005 is de biotoop daar aanzienlijk veranderd. Intensieve zoekacties in 2005 toonden aan dat de 

Hazelmuis waarschijnlijk niet meer voorkomt in het gebied (Verbelen et al., 2006). 

We kunnen wel bepaalde doelsoorten vooropstellen: 

De Das (Meles meles) 

Dit prachtige dier is door menselijke vervolging uit bijna heel Vlaanderen verdwenen. Enkel in Limburgs 

Haspengouw  en de Voerstreek hield de soort stand en neemt ze recent weer toe dankzij vele 

beschermingsmaatregelen. Het kerngebied in Haspengouw zijn de gemeenten Heers, Borgloon, Tongeren en 

Riemst, met uitlopers tot Kortessem, Hoeselt, Bilzen en Lanaken (Verkem et al., 2003). Het grootste probleem 

voor Dassen is dat ze vaak het slachtoffer van verkeer zijn. Dassen houden van een reliëf landschap. Ze maken 

hun burchten vooral in taluds.  

Op 1 maart 2004 startte er een onderzoeksproject (in opdracht van Aminal, afdeling Natuur) dat de kansen voor 

een duurzame populatie Das in de regio (en bij uitbreiding voor alle geschikte gebieden in Vlaams-Brabant) zal 

onderzoeken. Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd door Koen Berwaerts (Regionaal Landschap 

Dijleland). 

Geregeld wordt een zwervende Das waargenomen in Meerdaalwoud en omgeving. In 2005 is nog een dier 

gesneuveld in het verkeer op de Naamsesteenweg.  

Eveneens in 2005 (op 12 april, om 21u35) is een Das gezien op het punt waar Groot Eikenbos en Bertembos het 

dichtst bij elkaar komen, langs de Bosstraat, aan de Schapenheide. Het dier kroop op een gezapig tempo een 

talud (richting Bertembos) op (med. Ewoud l'Amiral). Bertembos en omgeving zijn zeer geschikt voor deze soort 

en op termijn kunnen we verwachten dat de Das zich opnieuw vestigt. 

De Boommarter (Martes martes) 

Ook bij de Boommarter vallen veel verkeersslachtoffers. 

Boommarters kunnen in kleinere boscomplexen overleven, als deze een voldoende structuurdiversiteit hebben. 

Omgekeerd geldt dat ze in bossen met lage structuurrijkdom enkel kunnen overleven als deze voldoende groot 

zijn. Structuurdiversiteit houdt in: rijke afwisselling van boomsoorten, voldoende staand en liggend dood hout en 

voldoende horizontale en vertikale gelaagdheid. Dit alles heeft te maken met het feit dat Boommarters een zeer 

veelzijdig menu hebben, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt (dat ze op Eekhoorns zouden 

gespecialiseerd zijn). Naast knaagdieren, konijnen, vogels en hun legsels spelen allerlei bessen een belangrijke 

rol (van zoete kers, vlier, klimop, framboos en bosaardbei). Vermoedelijk is deze voedselbron voor pas 

zelfstandige jongen zelfs essentieel. Liggend dood hout of houtstapels worden geregeld als ‘dagrustplaats’ 

gebruikt (Van Den Berge & De Pauw, 2004). 

Indien de Boommarter nog een populatie heeft in Meerdaalwoud, wat momenteel onduidelijk is, kan de soort 

verwacht worden in Bertembos. Oude bomen met veel holtes zijn belangrijk.  

Een andere bijzondere zoogdiersoort die in Meerdaalwoud voorkomt en mogelijk aanwezig is in Bertembos, is 

Bosvleermuis (Nyctalus leisleri).  
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Daarnaast zijn heel wat meer algemene vleermuissoorten te verwachten. We denken aan Rosse vleermuis, 

Dwergvleermuis, Baardvleermuis, Grootoorvleermuis, Franjestaart en Watervleermuis. Meer onderzoek naar 

deze diergroep is vereist. 

HERPETOFAUNA: AMFIBIEËN EN REPTIELEN 

In de databank van het Instituut voor Natuurbehoud zit geen enkele waarneming van amfibieën of reptielen voor 

het studiegebied én directe omgeving (med. Dirk Bauwens).  

In de databank van Hyla, de Herpetologische werkgroep van Natuurpunt studie vzw, zitten enkele gegevens 

voor UTM-hok FS1537 (med. Robert Jooris). Daaruit lijkt het volgende: 

• In een bosje in de Koeheide is Hazelworm waargenomen in 2000.  

• Op vijf locaties net ten zuiden van Bertembos, dus in de Koeheide, is Levendbarende hagedis 

waargenomen in 2003. 

Steven Bouillon meldt waarnemingen van Levendbarende hagedis op de overgang van Bertembos en 

aanpalende akkers en van Hazelworm in Bertembos. 

Beide soorten reptielen zijn ‘zeldzaam’ in Vlaanderen volgens de Rode lijst (Bauwens & Claus, 1996). 

De Hazelworm (Anguis fragilis) komt in vele biotooptypes voor, maar in Vlaanderen vooral in bossen. Een rijke 

vegetatie en voldoende bodemvochtigheid zijn belangrijk. Vooral juvenielen komen op vochtiger plekken voor, 

adulten eerder droog. Net zoals voor de Levendbarende hagedis is vooral de overgangszone tussen bos en 

meer open vegetaties belangrijk. De aanwezigheid van stronken, dood hout of stenen is vereist.  

De Levendbarende hagedis (Lacerta vivipara) is in 2003 met een 5tal exemplaren waargenomen op de 

Koeheide (in september – oktober). Het zou 15 jaren geleden zijn dat deze soort er nog is waargenomen. In 

2004 is dan gericht gezocht naar deze soort. De soort is er waargenomen aan de rand van schrale weiden, in 

gespleten weidepalen (Malfait, 2004). In september 2006 bleek dat de Levendbarende hagedis talrijk aanwezig 

is in de ‘wei van stierke’ alwaar tot 17 ex. zijn waargenomen (Nieuwsbrief Koeheide, med. E. Macquoy).  

Er zijn geen gegevens van amfibieën voorhanden. Nochtans spelen bossen een belangrijke rol als 

overzomeringsgebied en/of overwinteringsgebied voor amfibieën. Poelen en andere waterpartijen die in of bij het 

bos liggen, zijn vaak geschikt als voortplantingsgebied voor amfibieën. Bertembos valt binnen een 

Habitatrichtlijngebied, samen met de Dijlevallei, en deze afbakening is onder andere voor Kamsalamander.  

DAGVLINDERS 

In de databank van de Vlaamse vlinderwerkgroep zijn waarnemingen van 17 dagvlindersoorten opgenomen voor 

Bertembos (med. D. Maes). Als we een ruwe indeling maken volgens biotoopvoorkeur, komen we tot de 

volgende verdeling: 

• Bos(rand)soorten: Boomblauwtje, Bont zandoogje, Citroenvlinder, Eikenpage, Gehakkelde aurelia, 

Sleedoornpage; 

• Soorten van graslanden: Argusvlinder, Bruin zandoogje, Kleine vuurvlinder, Koninginnenpage, 

Oranjetipje en Zwartsprietdikkopje; 

• Eurytope soorten (komen in allerlei habitats voor): Dagpauwoog, Groot koolwitje, Klein koolwitje, Klein 

geaderd witje en Kleine vos; 
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Steven Bouillon meldt volgende bijzondere vlinderwaarnemingen uit Bertembos: 

• Één waarneming van een Kleine ijsvogelvlinder betreft vermoedelijk een zwerver (vanuit 

Meerdaalwoud?); 

• Eikenpage is niet zeldzaam; 

• Sleedoornpage komt voor zowel ten noorden als ten Zuiden van Bertembos. Ten noorden zit ze in de 

omgeving van de Brusselsesteenweg en is ze enkele keren in een tuin in Schoonzicht waargenomen. 

Ten zuiden van Bertembos komt de soort in de Koeheide voor. In september 2006 is ze meermaals 

waargenomen aan de zuidrand van Bertembos (Nieuwsbrief Koeheide, med. E. Macquoy); 

• één mogelijke waarneming van een Bruine Eikenpage op Pruim; 

A. Verboven (in Vercoutere, red., 1996) meldt een waarneming van een zwervend Boswitje (vrouwtje, tweede 

generatie) in Egenhovenbos. Deze in Vlaanderen met uitsterven bedreigde soort neemt recent toe in Zuidoost-

Limburg en kan in de toekomst mogelijk weer verwacht worden. 

We bespreken beknopt enkele bijzondere soorten: 

De Kleine ijsvogelvlinder (Limenitis camilla) leeft in vrij open bossen en aan bosranden met Wilde kamperfoelie 

(= waardplant) waar schaduw  en zon elkaar afwisselen. De favoriete eiafzetplanten staan aan de rand van 

brede bospaden of in licht beschaduwde delen van het bos, op plaatsen met een vrij hoge luchtvochtigheid.  

De Kleine ijsvogelvlinder is vrij zeldzaam in Vlaanderen en achteruitgegaan en daarom opgenomen als 

‘kwetsbaar’ in de Rode lijst. In Vlaams-Brabant zijn momenteel slechts 2 populaties: in het Walenbos en in 

Meerdaalwoud, waar de soort op heel wat plaatsen voorkomt. In Zoniënbos en Hallerbos is de soort uitgestorven 

(Maes & Van Dyck, 1999).  

De Sleedoornpage (Thecla betulae) kan men makkelijkst opsporen via de opvallende witte eitjes die ze afzet op 

Sleedoorn en soms ook op andere Prunus-soorten als pruim, kers en zelfs op Amerikaanse vogelkers. 

De soort is vrij algemeen in de zuidelijke helft van Vlaanderen, op de zwaardere bodemtypes waar Sleedoorn 

het meest voorkomt. Ze is komt regelmatig voor in Zuidoost-Brabant (Guelinckx, 2001). 

De Iepenpage (Satyrium w-album) is een zeer lastig waarneembare soort wegens zijn verborgen levenswijze. 

De soort zet haar eitjes af op iepen. De soort is historisch bekend van het Meerdaalwoud. Recent zijn er 

waarnemingen verricht in de Dijlevallei, meer bepaald aan de parking van de Doode Bemde. In 2004 zijn er zelfs 

3 exemplaren gezien (M. Baudouin). Mogelijk komt de soort voor in of aan de rand van het Bertembos of in de 

directe omgeving. 

De Grote vos (Nymphalis polychloros) plant zich voort in vrij grote, lichtrijke bossen, maar kan sterk zwerfgedrag 

vertonen. De wijfjes zetten de eitjes af rondom de buitenste twijgjes aan de zuidkant van (vooral) Boswilg en 

iepensoorten, maar ook van Ratel- en Zwarte populier en fruitbomen van het geslacht Prunus (Maes & Van 

Dyck, 1999). 

Hoewel er geen recente waarnemingen zijn, komt de soort mogelijk nog voor in het studiegebied. Er zijn diverse 

waarnemingen aan de stadsrand van Leuven. 

LIBELLEN 

In de databank van Gomphus, de Belgische Libellenwerkgroep, zit geen enkele waarneming van libellen voor 

het studiegebied én directe omgeving (med. Geert De Knijf; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)).  
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Door Steven Bouillon zijn 12 soorten waargenomen in een tuin in de aan Bertembos palende wijk Schoonzicht in 

de periode 1990-1995. Het gaat om  

• 6 Waterjuffers: Azuurwaterjuffer, Kleine en Grote roodoogjuffer, Lantaarntje, Watersnuffel en Vuurjuffer; 

• 6 ‘Echte libellen’: Blauwe glazenmaker, Gewone oeverlibel, Grote keizerlibel, Paardenbijter, platbuik en 

Zwarte heidelibel. 

De blauwe glazenmaker werd ook in Bertembos vastgesteld. 

Open plekken in bossen en zuidgeoriënteerde, windbeschutte bosranden kunnen een belangrijk jachtgebied zijn 

voor libellen. Als er open water aanwezig is (poelen, beekjes) kunnen bepaalde soorten zich ook voortplanten in 

het bos. 

SPRINKHANEN 

In de databank van Saltabel, de Belgische sprinkhaanwerkgroep, zit geen enkele waarneming van sprinkhanen 

voor het studiegebied én directe omgeving (med. P. Adriaens, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)). 

Nochtans zijn soorten als Boomsprinkhaan, Bramensprinkhaan, Struiksprinkhaan, Gewoon doorntje, Grote 

groene sabelsprinkhaan en Krasser zeker te verwachten in de bossen of bosranden.  

Door Steven Bouillon zijn 3 soorten waargenomen in Bertembos in de jaren 1990-1995: Bramensprinkhaan, 

Gewoon doorntje en Zeggendoorntje. Daarnaast is Huiskrekel eenmalig waargenomen in de aanpalende wijk 

Schoonzicht. 

De Greppelsprinkhaan (Metrioptera roeselii) is een sprinkhaansoort die toeneemt in Vlaanderen en in andere 

delen van Europa. In Vlaanderen staat ze voorlopig nog als ‘kwetsbaar’ op de Rode lijst (Decleer et al., 2000). In 

2000 is een grote populatie ontdekt tussen Silsombos en Kastanjebos te Veltem-Beisem en Herent (Guelinckx & 

Lambrechts, 2001). Het is een soort van verruigde graslanden die te verwachten is rond Bertembos indien er 

graslanden of akkers (deels) braak komen te liggen.  

LIEVEHEERSBEESTEN 

Deze diergroep wordt recent (sinds het verschijnen van de determinatietabel in 2001) intensief bestudeerd in 

Vlaanderen, met als resultaat het verschijnen van een voorlopige verspreidingsatlas in 2004. (Adriaens & Maes, 

2004). 

In de databank van Coccinula, de Belgische Lieveheersbeestenwerkgroep, zijn waarnemingen van het 

studiegebied voorhanden (med. T. Adriaens, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - INBO). Het zijn recente 

waarnemingen (2003 en 2005). 

Van Bertembos zijn 6 soorten bekend. Hiervan zijn 3 soorten zeer algemeen op Vlaams niveau: het 

Zevenstippelig lieveheersbeestje (Coccinella septempunctata), het Veertienstippelig lieveheersbeest (Propylea 

quatuordecimpunctata) en het Tweeëntwintigstippelig lieveheersbeestje (Psyllobora vigintiduopunctata).  Dit zijn 

soorten die in allerlei types ecotopen voorkomen (bos, graslanden,…). 

Algemene soorten op Vlaams niveau zijn het Meeldauwlieveheersbeestje (Halyzia sedecimguttata), het 

Tienvleklieveheersbeestje (Calvia decemguttata) en het Zestienpuntlieveheersbeestje (Tytthaspis 

sedecimpunctata). De 2 eerstgenoemde soorten worden vooral op loofbomen gevonden. 

Net ten zuidwesten van Bertembos, in het gebied Hellegracht, zijn volgende soorten waargenomen: 

Tweestippelig lieveheersbeest (Adalia bipunctata), Roomvleklieveheersbeest (Calvia quatuordecimguttata) en 

Aziatisch lieveheersbeest (Harmonia axyridis).  
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Ten opzichte van de reeds vermelde soorten is in de Koeheide nog 1 extra soort aangetroffen: het Vijfstippelig 

lieveheersbeestje (Coccinella quinquepunctata). Dit is een vrij algemene soort in Vlaanderen, die vooral in 

pioniervegetaties voorkomt. 

Steven bouillon vond in de jaren 1990-1995 niet minder dan 14 soorten lieveheersbeesten in Bertembos ! Het 

gaat om: 

• Zeer algemene soorten in Vlaanderen: Tweestippelig lvhb en 14-stippelig lvhb; 

• Algemene soorten in Vlaanderen: Tienstippelig lvhb (Adalia 10-punctata), Tienvleklvhb, 11-stippelig 

lvhb (Coccinella 11-punctata), Viervleklvhb (Exochomus 4-pustulatus), Meeldauwlvhb en 22-stippelig 

lvhb; 

• Vrij algemene soorten in Vlaanderen: Oogvleklvhb (Anatis ocellata) en Vloeivleklvhb (Oenopia 

conglobata): 

De 5 soorten die met Latijnse naam vermeld zijn, zijn recent niet meer gevonden, wat niet wil zeggen dat ze er 

niet meer zitten. 

Naast deze soorten vond S. Bouillon nog 4 soorten nepkapoentjes en dwergkapoentjes, die lastig herkenbaar 

zijn en niet systematisch geïnventariseerd worden in het recente lieveheersbeestjesproject. Het gaat om 

Rhyzobius chrysomeloides, Scymnus auritus, S. minulus en S. nigrinus.  

ZWEEFVLIEGEN 

Inleiding 

Binnen de orde der Diptera (vliegen en muggen) vormen de zweefvliegen (familie Syrphidae) waarschijnlijk de 

meest bestudeerde groep. Er zijn circa 330 soorten in België. Heel wat vertegenwoordigers zijn kleurrijk en 

relatief makkelijk determineerbaar.  

De ecologie en het voorkomen van zweefvliegen wordt in belangrijke mate bepaald door de levenswijze van de 

larven. Een groot aantal zweefvlieglarven zijn predatoren, de meeste van bladluizen, sommige van rupsen van 

vlinders. Andere soorten zijn planteneters (phytophagen), in hogere planten of paddestoelen: sommige zeer 

gespecialiseerd in knolgewassen of bepaalde zeldzamere soorten (vb. Daslook).  

Enkele van de mooiste en meest bedreigde inheemse soorten hebben xylobionte (houtbewonende) larven, die 

zich voeden met levend of dood hout, uitstromend boomsap of schimmels. Sommige leven in gangen van 

houtborende kevers.  

Voorts leven enkele soorten aquatisch of in nesten van sociale vliesvleugeligen (hommels, Rode bosmieren).  

De meeste adulte zweefvliegen leven van nectar en pollen en zijn op bloembezoek aangewezen. In het voorjaar 

zijn bossen vaak rijk aan bloeiende planten, maar later op het jaar zijn deze beperkt tot lichtrijke plaatsen 

(kapvlakten, brede gangen, mantel-zoomvegetaties, …). 

Methodiek 

Alle gegevens zijn afkomstig van Joris Menten, Steven Bouillon en Frank Van De Meutter (zie Bijlage 2). De 

meeste waarnemingen stammen uit de periode 1991-1994.  

Resultaten 

Bijlage 2 geeft een overzicht van alle waargenomen zweefvliegen in Bertembos, Groot Eikenbos en Koeheide. 

Zowel de wetenschappelijke naam als de Nederlandse naam volgens Barendregt (2001) staan vermeld. Per 

deelgebied wordt weergegeven hoeveel waarnemingen er verricht zijn van die soort. Ook wordt de voorlopige 
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Rode-lijstcategorie weergegeven, de biotoopvoorkeur en de zeldzaamheidsstatus in België en Vlaanderen (van 

1 zeer zeldzaam tot 10 zeer algemeen).  

Er zijn in totaal 92 soorten aangetroffen. Verdeeld over de voorlopige Rode-lijstcategorieën geeft dat volgend 

beeld: 

• Met uitsterven bedreigd: 1 soort: de Geelbuik-platbek (Pipiza festiva): deze soort is wellicht minder 

zeldzaam dan momenteel gedacht, maar de determinatie van deze soort is zeer lastig. 

• Kwetsbaar: 1 soort: Neocnemodon latitarsis 

• Zeldzaam: 12 soorten 

In totaal zijn 37 soorten als bosgebonden te beschouwen.  De meest bijzondere zijn:  

• De Oostelijke sapzwever (Brachyopa pilosa) is niet enkel in België zeldzaam, maar ook in de ons 

omringende landen. Brachyopa-soorten zijn gebonden aan uitvloeiende sapstromen van bomen !  

• De Bij-woudzwever (Criorhina asilica) is in Nederland bijna uitsluitend van Midden- en Zuid-Limburg 

bekend; 

• Episyrphus cinctellus 

• Ischyrosyrphys glaucius 

• Het Gevlekt roetneusje (Parasyrhus punctulatus) is in Nederland niet zeldzaam in bossen in het 

binnenland en in Zuid-Limburg. 

• De Bos-fluweelzwever (Parhelophilus frutetorum) komt in Nederland verspreid voor in de 

(voedselrijkere) bossen in het oosten van het land. De soort lijkt zich naar West-Nederland uit te 

breiden. 

• Pipiza fenestrata 

• De Limburgse langspriet-platbuik (Pipizella virens) is in Nederland uitsluitend van Zuid-Limburg bekend, 

vandaar de naam.  

OVERIGE ONGEWERVELDEN 

Een interessante wapenvlieg die meermaals is waargenomen in Bertembos is Stratyomis potamida. De soort is 

normaal aan bronnetjes gebonden en komt voor aan de Springputten en Paddenpoel in Meerdaalwoud (med. 

Steven Bouillon). 

In de zone holle weg van de Nieuwstraat en in het naburige bestand Hooiweg A komen enkele kolonies van 

inheemse Rode bosmier voor. Het is niet bekend of dit over de Behaarde bosmier (Formica rufa), de Kale 

bosmier (Formica polyctena) en de Zwartrugbosmier (Formica polyctena) gaat, maar allen zijn ze kwetsbaar op 

Vlaams niveau.  

Bertembos is afgebakend als Habitatrichtlijngebied, samen met de Dijlevallei, met vermelding van Zeggekorfslak 

als Bijlage II soort. Dit kleine slakje komt in grote-zeggenvegetaties in de Dijlevallei voor en is niet te verwachten 

in het studiegebied.  

Op 6 mei 2001 is de Pyamawants (Graphosoma lineatum) waargenomen in een Sleedoornstruweel aan de 

zuidrand van Bertembos (med. S. Bouillon). Deze opvallend zwart-rood gestreepte wants is een zuidelijke soort 

die recent sterk toeneemt in Vlaanderen.  
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2.3.4.3 LEEMTEN IN DE KENNIS 

Tot slot dienen we nog te benadrukken dat er nog belangrijke leemtes in de kennis zijn. Onderzoek naar 

zoogdieren, meer bepaald vleermuizen, en diverse groepen ongewervelden (sprinkhanen, spinnen, mieren, 

loopkevers, boktorren en diverse andere keverfamilies met typische dood-houtbewonende soorten) is vereist om 

meer te weten over het functioneren van dit bijzondere bosgebied. 

Aeolus heeft veel ervaring met het onderzoek naar deze diergroepen en de koppeling naar het beheer van 

bosgebieden. 

2.4 OPBRENGSTEN EN DIENSTEN 

22..44..11  HHOOUUTTOOPPBBRREENNGGSSTT  

Aangezien het domeinbos pas sinds 1996 aangekocht werd, zijn er tot op heden geen belangrijke houtverkopen 

uitgevoerd. Volgens berekeningen bedraagt de gemiddelde aanwas 3.6 m³/ha/jaar, wat niet bijzonder hoog is, 

maar volledig te verantwoorden valt door de traaggroeiende loofboomsoorten waaruit het boscomplex bestaat. In 

Govaere, L., Vercammen, P., Vandekerkhove, K. & De Vos, B. (2003). Wetenschappelijke ondersteuning met 

betrekking tot de methodologie voor de profilering van bosbouw en bosbeleid in landinrichtingsprojecten. 

Landinrichtingsproject Brabants Plateau. Conceptinrichting Hogenbos-Bertembos. Studie in opdracht van de 

Vlaamse Landmaatschappij. IBW Bb R 2003.006, Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer Geraardsbergen, 72 p. 
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Tabel 26 wordt een overzicht gegeven van houtverkopen tijdens de afgelopen decennia. 

22..44..22  JJAACCHHTT  

Op 5 november 1991 hernieuwde het college van Burgemeester en Schepenen van Bertem de wederinhuring 

van het jachtrecht op het gemeentedomein aan de heer François De Kelver. Het jachtrecht geldt vanaf 1 januari 

1993 op drie loten met een gezamelijke oppervlakte van 163 ha, waarvan 132 ha bos. Het contract loopt voor 

onbepaalde duur, met de mogelijkheid voor beide partijen de huur om de 9 jaar op te zeggen met een 

opzegtermijn van één jaar. De huurpijs werd in 1993 vastgesteld op 8416 euro/jaar (51 euro/ha/jaar) en zal om 

de drie jaar geïndexeerd worden volgens de index van januari van het eerste van de drie jaren. Het jaarbedrag 

wordt telkens in éénmaal betaald voor 1 september van elk jaar.  

2.5 WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES 

22..55..11  BBOODDEEMMOONNDDEERRZZOOEEKK  
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UCLouvain-La-Neuve, 77p. 
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European Journal of Soil Science 51: 1-13. 
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Devlaeminck, R., Bossuyt, B. & Hermy, M. (2005) Seed dispersal from a forest into adjacent cropland. 
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Landinrichtingsproject Brabants Plateau. Conceptinrichting Hogenbos-Bertembos. Studie in opdracht van de 

Vlaamse Landmaatschappij. IBW Bb R 2003.006, Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer Geraardsbergen, 72 p. 
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Tabel 26: Opbrengsten uit houtverkoop in het gemeentebos in de periode 1991-2007 

Jaartal Bestand 
Volume brandhout 

(m³) 
Opbrengst 
(euro) 

Volume zaaghout 
(m³) 

Opbrengst 
(euro) 

1991 Remken Pantgat I 18    

 Remken Pantgat II 21    

 Hooiweg I & II 12    

 Korenmonster II 21    

 Korenmonster I 8    

 Vossenkuil 188    

 Eikentap 156    

 Paviljoen I, II & III 28    

 Eikenbos I 28    

 Vossekuil & Eikentap   82  

 
Paviljoen I, II & III, 
Korenmonster I,  
Hooiweg I & II 

  53  

 Paviljoen II   11  

 
Eikentap, Vossenkuil, 
Paviljoen II,  Koeienbos 

  475  

 Eikenbos I   16  

1992 Paviljoen III 82    

 Paviljoen I 41  25  

 Paviljoen II 240    

 Paviljoen II & III   28  

 Paviljoen I   25  

1993 Remken Pantgat I 135    

 Eikenbos II 294  166  

1994 Koeienbos 84  49  

 Vossenkuil 24    

1995 Korenmonster II 130  98  

1996 Eikenbos I 306 4065 334 26078 

 Vleugt 10 124   

1997 Vossekuil 220 3644 63 3099 

 Koeienbos 109 1016 173 3198 

1998 Hooiweg I 241 2541 177 12280 

 Paviljoen II 209 4710   

 Paviljoen III 81 1537   

1999 Eikenbos II 255 3185 39 637 

2000 Korenmonster I 53 793 55 2380 

 Paviljoen I 20 613   

2001 Hooiweg II 69 892   

 Remken Pantgat II 59 272 20 744 

 Eikenbos II   171 5092 

2002 Vleugt 257 3876 171 9445 

 Heide I & II   184 372 

 Eikenbos II   39 3285 

2003 Eikentap 240 2760 180 4199 

2004 Paviljoen II 177 3004 113 4452 

2005 Remken Pantgat II 230 2630   

2006 Koeienbos 536 6420 100 3032 

2007 Koeienbos   415  
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33  BBEEHHEEEERRDDOOEELLSSTTEELLLLIINNGGEENN  

Multifunctionaliteit en duurzaamheid, zoals gedefinieerd in en opgelegd door het bosdecreet (1990), vormen de 

peilers voor het actuele beheer in het domein- en gemeentebos en voor het beheer zoals het wordt uitgestippeld 

in dit beheerplan. 

Bij het opstellen van de beheerdoelstellingen wordt er gefocust op recreatieve, ecologische en economische 

functie. Om de functieverdeling tussen deze pijlers in te schatten, wordt ervan uitgegaan dat het aantal 

recreatieve bosgebruikers in de toekomst zal stijgen en dat het bosbeheer er over moet waken dat het recreatief 

gebruik van het bos in evenwicht blijft met de ecologische functie.  Er worden een aantal belangrijke principes 

naar voor geschoven die moeten helpen dit evenwicht te realiseren. Ze hebben voornamelijk impact op de 

realisatie van de recreatiefunctie en de natuurfunctie maar er is ook een belangrijke indirecte impact op de 

productiefunctie.  Het is van groot belang dat deze principes in consensus werden ontwikkeld en onderschreven 

door een zeer ruime groep van betrokkenen  (participatie door eigenaars, verenigingen en gebruikers).   

De aangehaalde elementen komen ook uitgebreid aan bod in de beheervisie voor openbare bossen in 

Vlaanderen (2001), deze geeft het kader weer binnen het welke het bosbeheer verplicht moet passen.  

De beheervisie stelt als principe dat de verschillende functies van het bos de draagkracht van het ecosysteem 

niet mogen overschrijden.  Die draagkracht is niet dezelfde voor alle ecosystemen en afhankelijk van de tijds- en 

ruimteschaal (vandaar onze peiler  zonering).  Er wordt ook in gesteld dat de beslissingen die aan een bepaald 

bos gebonden zijn binnen een ruimere landschaps- en beheervisie moeten gesitueerd worden (externe 

ontsnippering). Uiteraard worden ook alle andere richtlijnen voor een duurzaam bosbeheer uit die beheervisie in 

de praktijk gebracht in dit beheerplan.  Samengevat en sterk vereenvoudigd gaat het over de volgende thema’s: 

natuurlijke processen (veroudering, sterfte, verjonging, succesie en de daaraan gebonden wijzigingen in 

boomsoortensamenstelling) moeten de basis vormen waarop met beheersingrepen wordt ingespeeld; 

de schaal waarop die ingrepen (dunning, eindkap, planting, boomsoortenkeuze …) worden uitgevoerd moet 

vergelijkbaar zijn met die van de natuurlijke processen.  In West-Europese laaglandbossen is die 

schaal doorgaans kleiner dan 0,5 ha.  Dit geldt ook voor de open plekken die samen ca. 5 – 15% van 

de bosoppervlakte innemen. 

Globaal wordt een houtproductie-niveau van 4m³/ha/jaar als norm naar voor geschoven, jacht is een 

beheermaatregel die als een onderdeel van het globale beheer tot doel heeft om een gezonde 

reewildstand in evenwicht met de omgeving te creëren/behouden. 

De Criteria voor Duurzaam Bosbeheer (vastgelegd in een Ministerieel Besluit, zie bijlage 11) worden in dit 

beheerplan effectief gebruikt als leidraad bij het maken van beheerkeuzes.  

Duurzaam Bosbeheer wordt omschreven  als  "het rentmeesterschap  en  het gebruik  van  bossen op  een 

dusdanige  manier  en  snelheid  dat  hun biologische  verscheidenheid,  hun productiviteit,  hun 

regeneratiecapaciteit, hun  vitaliteit en  hun vermogen om  nu  en in  de  toekomst op  verschillende  ruimtelijke 

schalen  (lokaal,nationaal, mondiaal)  relevante ecologische, economische en sociale functies te  volbrengen, 

niet in  het gedrang komen  en dat er geen  schade berokkend wordt aan andere ecosystemen".  

Het Besluit laat toe dat in bepaalde uitzonderlijke gevallen niet alle criteria simultaan kunnen worden vervuld. 

In het toekomstig bosreservaat (37 ha) wordt de groei en de ontwikkeling vrijgelaten en wordt gestreefd naar het 

behoud of het tot stand brengen van bijzondere bostypes.  De ecologische en de wetenschappelijke bosfunctie 

primeren er. Er werd beslist om de bosreservaten in het nieuwe beheerplan volledig te incorporeren en samen 

ter goedkeuring door de minister voor te leggen.  Dit komt de leesbaarheid (slechts één document) en de 

duidelijkheid (vb. zelfde looptijd van het beheerplan voor het volledige bos) ten goede. Verder accentueert deze 

werkwijze ook de samenhang van alle bosonderdelen die wordt nagestreefd door dit bosbeheerplan.  

Het opwaarderen van de ecologische waarde van het bos geschiedt door onder meer het instellen van een 

bosreservaat, het zoneringsprincipe m.b.t. recreatie, het omvormen van naaldhoutaanplantingen en het creëren 
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en beheren van open plekken. Hiervoor kan maximaal gebruik gemaakt worden van de locaties waar er reeds 

potenties bestaan (restanten populaties heide en blauwe bosbes). Het beheer zal zich ook richten op het 

verhogen van de natuurlijkheidsgraad en het volwaardig tot ontwikkeling laten komen van spontane 

bosevolutiestadia.  

Met dit beheerplan worden de doelstellingen nagestreefd uit de tekst ‘Ruimtelijke, ecologische en juridische 

onderbouwing voor de aanduiding van gebieden als “Grote Eenheid Natuur” (als onderdeel van een Vlaams 

Ecologisch Netwerk) in de provincie Vlaams-Brabant’.  Er wordt hierbij aangenomen dat de analyse uit deze 

tekst in grote mate de basis zal vormen voor het nog op te stellen Natuurrichtplan voor het GEN (nr. 527) 

waartoe het Bertemboscomplex behoort. 

3.1 BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE ECONOMISCHE FUNCTIE 

De economische functie bestaat in hoofdzaak uit de houtproductie en (in beperkte) mate de inkomsten uit 

beheerjacht.    

In het beheerplan van het Bertemboscomplex neemt bosexploitatie een belangrijke plaats in. Bosexploitatie is 

belangrijk omdat mensen er hun boterham mee kunnen verdienen en omdat op die manier bossen in andere 

delen van de wereld minder zwaar belast worden.  Zo lang we in Vlaanderen hout verbruiken moet dat hout 

ergens vandaan komen.  De omstandigheden (klimaat, bodem …) voor houtproductie zijn goed in Vlaanderen.  

Bijgevolg gaan we er van uit dat het logisch en ecologisch is om die productie voor een belangrijk deel in eigen 

streek te doen. 

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

is lokale houtproductie van belang. 

Iedere bosfunctie legt beperkingen op aan de andere bosfuncties en heeft ook invloed op het bosmilieu.  

Uiteraard mag nooit het voortbestaan van het bos bedreigd worden.   Daarom moet de bosexploitatie aan regels 

worden onderworpen. Een aantal van die regels gelden voor heel Vlaanderen en liggen vast in het bosdecreet 

en aantal zijn specifiek voor het bos waarop ze betrekking hebben.   

We gaan er van uit dat de voorgestelde mix van maatregelen de duurzame exploitatie in het Bertemboscomplex 

in belangrijke mate kan helpen garanderen. 

De inkomsten die beoogd worden met de houtverkoop, de jachtverpachting of de verkoop van andere 

bosproducten vormen geen op zichzelf staand doel. Ze kunnen met andere woorden niet los gezien worden van 

de andere bosfuncties. En net zoals bij de andere bosfuncties zijn er plaatsen in het bos waar de 

productiefunctie belangrijker is en andere plaatsen waar die functie nagenoeg geen belang heeft.   
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In Figuur 22 wordt de bestandenkaart in tinten van paars gekleurd om de actuele (links) en de toekomstige 

(rechts) productiefunctievervulling aan te geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 22: Inschatting Productiefunctie (Links : Huidige toestand – Rechts : Toekomstige situatie) 

 

WIJZE WAAROP DE SCORES VOOR ACTUELE PRODUCTIE WERDEN GEGEVEN: 

Het betreft geen exact wetenschappelijk reproduceerbaar cijfer maar kan worden omschreven als ‘best 

professional judgement’.   

Om een idee te krijgen van de actuele toestand en om een houvast te geven aan de toekomstige beheerders 

werd de volgende oefening gemaakt: 

• per bestand werd een procentuele score bepaald (tussen 0 en 100%) voor de mate waarin een 

bestand bijdraagt aan de economische, ecologische en recreatieve functie (som = 100%). 

• per bestand werd vastgelegd in welke mate de beheerder de verhoudingen tussen de 

verschillende functies wil verschuiven.  

Volgende elementen werden in rekening gebracht voor de productiefunctie:  

• Boomsoort: bestanden met boomsoorten die een grote marktwaarde hebben krijgen 

een hogere score 

• Groeiplaatsgeschiktheid, omdat de productiefunctie bovenal duurzaam moet zijn wordt 

veel gewicht gegeven aan de overeenstemming tussen  boomsoort en groeiplaats. 

• Kwaliteit:mooie rechte, takvrije stammen scoren uiteraard het hoogst 

• Leeftijd: de eerste 20 jaar is de productiefunctie uiteraard nihil, en ze piekt bijvoorbeeld 

voor berken sneller dan voor eiken. 

• Exploiteerbaarheid: op sommige plaatsen is exploitatie moeilijk door bv. de 

hellingsgraad of vochtige bodemtoestand. 

 

WIJZE WAAROP DE TOEKOMSTIGE SCORES VOOR PRODUCTIE WERDEN GEGEVEN: 

De spanning tussen de actuele en toekomstige score voor productie geeft de beheerder meer inzicht in de 

wijze waarop de beheervoorstellen moeten worden uitgevoerd.  Dat toetsingskader is zeker belangrijk 

wanneer zich onvoorziene situaties voordoen waarop met het beheer moet geanticipeerd worden.    
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Om een idee te krijgen van de mate waarin de productiefunctie wordt ingevuld voor heel het bosdomein of voor 

onderdelen ervan werden gewogen gemiddeldes gemaakt en weergeven in de staafjesdiagrammen van Figuur 

23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het linker staafje geeft telkens de actuele productievervulling en het rechter staafje geeft aan in welke richting 

we de productiefunctie willen laten verschuiven in de volgende 20 jaar. Globaal gaat de productiefunctie met 

ongeveer 12% achteruit in de volgende 20 jaar. Deze afname is vooral het gevolg van de instelling van een 

bosreservaat, omvorming van exoten, het maken van open plekken.  

Op iedere bestandsfiche wordt de actuele en toekomstige productiefunctievervulling (blauw) getoetst aan deze 

van het volledige bosdomein (grijs).  Het is duidelijke dat de productiefunctie in de meeste privé-bossen primeert. 

In het domein- en gemeentebos wordt er gestreefd naar de productie van zowel zaaghout als brandhout. 

Op basis van de beheermaatregelen (zie hoofdstuk 4) kan het kapkwantum (wat zal er effectief gekapt worden) 

voor de volgende 20 jaar worden berekend. Een goede manier om te evalueren of er eerder veel dan weinig 

wordt gekapt in een bepaald bos is door het kapkwantum te vergelijken met de groeicapaciteit. 

Het kapkwantum wordt als volgt gedefinieerd:  

Het volume dat in een bepaalde periode in een bos per jaar en per oppervlakte-eenheid effectief  werd gekapt.  

De eenheid is m³/ha/jaar. 

De totale Groei Capaciteit (tGC) wordt in dit beheerplan als volgt gedefinieerd:  

Het volume hout dat, bij de gegeven boomsoortensamenstelling en bedrijfstijd en in de evenwichtstoestand
13
, 

jaarlijks/ha gemiddeld aangroeit.  Het is gelijk aan het volume dat jaarlijks kan worden gekapt zonder dat de 

productiecapaciteit in het gedrang wordt gebracht. De eenheid is m³/ha/jaar. 

                                                           

13 met evenwichtstoestand wordt bedoeld dat er van elke leeftijdsklasse een zelfde oppervlakteaandeel is (bosbouwers 
spreken in dit geval van een ‘normaal’ bos). 

Figuur 23: Evolutie van de productiefunctie 
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33..11..11  KKAAPPKKWWAANNTTUUMM  IINN  DDEE  VVOOOORRBBIIJJEE  PPEERRIIOODDEE  ((11999911--22000077))  

In de periode 1991 – 2007 bedroeg het kapkwantum voor het gemeentebos 3,9 m³/ha/jaar, maar we 

veronderstellen dat dit kan geëxtrapoleerd worden naar het ganse boscomplex aangezien het recent 

aangekochte domeinbos een vergelijkbare bestandstructuur en leeftijdsverdeling heeft. Dit cijfer is bijgevolg zeer 

vergelijkbaar met het richtcijfer uit de beheervisie voor openbare bossen in Vlaanderen.  Als het kapkwantum uit 

de periode 1991-2007 wordt vergeleken met de totale Groei Capaciteit in die periode, tGC =  6,4 m³/ha/jaar dan 

kan gerust worden geconcludeerd dat in die periode de staande voorraad in het bosdomein toenam en dat er 

dus zeker niet aan roofbouw werd gedaan 

33..11..22  KKAAPPKKWWAANNTTUUMM  IINN  DDEE  TTOOEEKKOOMMSSTT  ((PPEERRIIOODDEE  22000088  ––  22002288))  

Het toekomstig te kappen volume kan worden geraamd op basis van de beheervoorstellen zoals ze worden 

geformuleerd in hoofdstuk 4 en zoals ze per bestand worden voorgeschreven in de bestandsfiches. Het 

toekomstige kapkwantum bedraagt met 4,26 m³/ha/jaar (17.543 m³/ha in 20 jaar) iets meer dan de effectieve 

groei (3,84 m³/ha/jaar) in het boscomplex (excl. bosreservaat) en is ca. 6.5% groter dan het streefcijfer voor heel 

Vlaanderen als wordt uitgegaan van de beheervisie voor openbaar bos in Vlaanderen.   

Uit deze vergelijking blijkt dat er na de voorgaande periode van opbouw van de bestandsvoorraad, nu iets 

intensiever zal geoogst worden.  Dit is geen doel op zich maar een gevolg van omvormingen:  

• de beslissing om niet langer op grote schaal bomen zo lang op stam te houden tot hun houtwaarde 

afneemt.  

• de beslissing om bepaalde agressieve exoten (in het bijzonder amerikaanse eik) in een aantal 

gevallen versneld te vervangen. Verder zal ook de omvorming van naaldhout een invloed 

uitoefenen.  

Op de langere termijn (> 20 jaar) zullen de secundaire soorten (zoals gewone esdoorn, gewone es en ander 

natuurlijk verjongend inheems loofhout) ook in het kapkwantum een belangrijkere rol gaan spelen.
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 METHODE VOOR DE BEREKENING VAN DE GROEI CAPACITEIT : 

De manier waarop die groeicapaciteit werd berekend, is misschien op het eerste zicht wat complex. Tabel 27 en Figuur 24 zijn het echter zeker waard om er even bij stil te staan. 

voor iedere boomsoort werd het oppervlakte-aandeel berekend 

voor iedere boomsoort werd op basis van de relatie hoogte/leeftijd een groeiklasse (GK) bepaald (het zogenaamde boniteren).  Die groeiklasse geeft (m³/ha/jaar) de maximale 

Gemiddelde Jaarlijkse Volume-Aanwas (GJVA) weer voor die bepaalde soort. Tabel x geeft  per boomsoortengroep die groeiklasse weer. 

 

 Tabel 27: Groeiklasse per boomsoort voor het Groot Bertembos  

 

 B iE gEd gD cD L uLH aE 

GK 10,5 8 12 10 17 17 9 9,5 

de Gemiddelde Jaarlijkse Volume Aanwas is niet alleen gekoppeld aan de boomsoort en aan de bodem maar ook aan de leeftijd, zoals je kan aflezen in Figuur 24.  Het is eenvoudig te 

verstaan dat je, door een beukenbestand op 30 jarige leeftijd te kappen, de maximale volumeproductie niet zal realiseren (‘de kip met de gouden eieren slachten’ zeggen de 

boswachters daartegen).  Evenmin zal je die maximale GJVA bereiken door beuken te kappen op 300 jarige leeftijd (want dan is de groei al vele jaren zeer laag en zijn vele bomen 

al van ouderdom gestorven).  Het is dus duidelijk dat er ergens een leeftijd moet zijn waarop die GJVA maximaal is.  Door ieder bestand op die leeftijd te kappen en te verjongen 

door een nieuwe aanplanting, wordt de volume-productie gemaximaliseerd.  Maar uiteraard zijn er nog andere parameters die bepalen wanneer we een bestand gaan verjongen, 

m.a.w. er wordt niet per se altijd op het tijdstip van maximale productie gekapt.  De leeftijd waarop een bestand gemiddeld wordt gekapt noemen we de bedrijfstijd (BT).  De 

maximale GJVA hangt samen met die BT. 

per soort (soortengroep) werd de gemiddelde BT bepaald, deze is voor de meeste soorten groter dan de leeftijd waarop de GJVA maximaal is, immers we streven ook oude, ecologisch 

interessante bomen na (zie ook verder in hoofdstuk doelstellingen) 

per soort, werd voor die BT de GJVA bepaald. Dat gebeurt door af te lezen in de grafiek die de relatie tussen leeftijd en GJVA weergeeft.  We noemen dit cijfer de Groei Capaciteit (GC).  

Zoals hoger aangegeven is dit cijfer meestal lager dan de Groei Klasse (GK).  

de afgelezen GJVA werd vermenigvuldigd met het oppervlakte aandeel voor die soort.   

door die jaarlijkse volumes (die telkens met een boomsoort samenhangen) op te tellen en te delen door de totale oppervlakte van het bos wordt de Groei Capaciteit van het bos bepaald. 

Dit cijfer geeft aan hoeveel m³ je op duurzame manier (zonder de houtvoorraad in het gedrang te brengen) per jaar en per hectare kan blijven kappen.   
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Figuur 24: GJVA en LJVA (zie resp. p. 6 & 10) per boomsoort voor het Groot Bertembos, gebaseerd op de productietabellen van Janssens, Jansen, 

Faber en Sevenster, aangepast op basis van ervaringen van de beheerders 
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METHODE VOOR DE VAN DE EFFECTIEVE GROEI EN HET EFFECTIEVE KAPKWANTUM IN DE VOLGENDE 20 JAAR  

Het leek ons nuttig om de analyse van het toekomstige kapkwantum nauwkeurig te beschrijven.  

Groei Klasse (GK): De groeiklasse geeft in [m³/ha/jaar] de maximale Gemiddelde Jaarlijkse Volume-Aanwas (GJVA) weer voor een bepaalde boomsoort. Analoog hieraan kan de 

groeiklasse voor een totaal bos worden gedefinieerd.  Deze GK geeft dan voor een bepaald bos bij de gegeven boomsoortensamenstelling en onder de voorwaarden van een 

‘normaal’ bos de maximale duurzame jaarlijkse houtproductie weer in [m³/ha/jaar]. Om die te bereiken zou telkens moeten gekapt worden bij die leeftijd waarop de Gemiddelde 

Jaarlijkse Volume Aanwas maximaal is.  Met ‘normaal’ bos wordt bedoeld dat in het bos alle leeftijdsklassen evenredig verdeeld voorkomen.   

Totale Groei Capaciteit (GC-Tot):  Bij de gegeven boomsoortensamenstelling en bedrijfstijd (in dit beheerplan wordt voor de meeste boomsoorten voorgesteld de bedrijfstijd te verlengen 

met als gevolg een minder hoge productie) en onder de voorwaarden van ‘normaal’ bos, geeft de GC-Tot de maximale duurzame houtproductie weer in [m³/ha/jaar]. Deze verschilt 

van de GK omdat er niet steeds op het meest optimale moment hout geoost wordt (o.a. volgens bedrijfstijd omwille van door praktisch organisatie). 

Groei Capaciteit (GC): idem als GC-Tot maar exclusief de niet 

productieve oppervlakte (het slaat op de productie die ‘gederfd’ 

wordt in permanente open plekken of andere zones waarin niet 

gekapt wordt zoals o.a. het bosreservaat) 

Effectieve Groei (Eff): het bos is actueel niet ‘normaal’, de groei die de 

volgende 20 jaar te verwachten valt is bijgevolg niet gelijk aan de 

GC. Bij de Eff wordt rekening gehouden met de actuele boomsoorten 

en actuele leeftijdsverdeling (excl. bosreservaat). 

Het kapkwantum in de volgende 20 jaar (Eff Gekapt) wordt geraamd door 

rekening te houden met de effectief in de bestandsfiches 

voorgestelde dunningen en eindkappingen. 

Scenario beheervisie voor openbare bossen in Vlaanderen (SC): in de 

beheervisie wordt een kapkwantum van 4m³/ha/jaar als gemiddelde 

voor Vlaanderen geponeerd. 

Het toekomstige kapkwantum 4,26 m³/ha/jaar (17.543 m³ in 20 jaar) bedraagt 

iets meer dan de effectieve groei (3,84 m³/ha/jaar) en is ca. 6,5% groter dan 

het streefcijfer voor heel Vlaanderen als wordt uitgegaan van de beheervisie 

voor openbaar bos in Vlaanderen. 

           Figuur 25: Vergelijking van de voorgestelde kappingen met de groei in de periode 2008-2028 
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 Bij de berekening van het volume dat de volgende 20 jaar zal worden gekapt werd uitgegaan van de volgende gegevens:  

Groepenkap of eindkap: in de kapregeling (zie bestandsfiches) wordt per bestand aangegeven wanneer welk percentage van het bestand in eind- of groepenkap zal komen, hierbij 

wordt ook aangegeven welke boomsoort zal worden gekapt.  Je vindt eveneens in de bestandsfiches het volume op stam; zo kan gemakkelijk worden bepaald welk volume door 

eindkap zal worden gerealiseerd.   

Voorbeeld: de bestandsvoorraad van een bestand dat in 2018 in eindkap gaat = (de bestandsvoorraad in 2008) + (de Lopende Jaarlijkse Volume Aanwas x 10 jaar) -  de 

dunningen in de periode 2008-2018).  De LJVA kan worden afgelezen in Figuur 24 (zie vorige kader).  

Het totale volume dat bij eindkap beschikbaar komt = 120.000 m³, dat deels afkomstig is van omvormingen, versnelde eindkappen en de creatie van open plekken en bosranden.  

 

Dunning:  er wordt uitgegaan van eerder sterke dunningen die vrij veel ruimte geven voor groei. Tabel 28 geeft per boomsoort en per omtrekklasse (in feite worden maar drie 

omtrekklassen opgegeven < 120 cm brand- en vezelhout, 120-200 cm licht zaaghout, > 200 cm zaaghout) welk deel van de aanwas bij de dunning wordt voorgesteld om weg te 

nemen.  Het gedeelte dat niet wordt ‘weggedund’ draagt bij aan de opbouw van het volume op stam.  

Uiteraard zijn dit alles eerder theoretische bespiegelingen en zal er in de praktijk geregeld van worden afgeweken.   

Tabel 28:Dunningspercentage per boomsoort en per omtrekklasse  

 

boomsoort  doelomtrek 

(cm) 

groeiklasse Bedrijfstijd 

(jaar) 

% dunning t.o.v. 10 jarig gemiddelde LJVA per dikteklasse 

     % < 120 cm omtek %120-200 cm omtrek %> 200 cm omtrek 

Beuk B 240 10,5 100 50 70 80 

Inlandse eik iE 300 8,0 170 55 75 85 

Gewone esdoorn gEd 200 12,0 70 50 70 80 

Inheems loofhout iLH 160 12,0 80 55 75 85 

Grove den gD 220 10,0 120 60 80  

Corsikaanse den cD 220 17,0 100 55 70  

Lork L 220 17,0 80 55 70 75 

Tamme kastanje tKa 200 9,0 65 50 70 80 

Amerikaanse eik aE 240 9,5 80 50 70 80 

Overig uitheems loofhout uLH 140 9,0 50 50 70 80 
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3.2 BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE ECOLOGISCHE FUNCTIE 

Analoog aan de inschatting van de productiefunctie werd per bestand een score gegeven voor de vervulling van 

de ecologische functie.  

In Figuur 26 werd de bestandenkaart in tinten van groen gekleurd om de actuele (links) en de toekomstige 

(rechts) ecologische waarde weer te geven.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om een idee te krijgen van de mate waarin de ecologische functie wordt ingevuld voor heel het bosdomein of 

voor onderdelen ervan werden gewogen gemiddeldes gemaakt en weergeven in de staafjesdiagrammen van 

Figuur 27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 27: Evolutie van de ecologische functie 

Figuur 26: Inschatting ecologische functie (Links : Huidige toestand – Rechts : Toekomstige situatie) 
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Nagenoeg alle maatregelen die worden voorgesteld hebben een gunstig effect op de ecologische functie.  

Omdat in één bestand vaak verschillende maatregelen gecombineerd worden voorgesteld, is het moeilijk om 

een rangorde van belangrijkheid aan te geven. Uit Figuur 26 kan worden afgeleid dat de globale ecologische 

waarde met ca. 10 % zal toenemen. 

De hoogste scores voor ecologische functievervulling worden uiteraard bereikt in het bosreservaat. Er wordt 

echter ook een grote ecologische winst verwacht van maatregelen die verspreid over gans het bos worden 

genomen en die moeten leiden tot: 

• Een grotere verticale structuurrijkdom (etagevorming, meer licht in het bos, dood hout…) 

• Een grotere horizontale structuurrijkdom (variatie in bostype, open plekken, bosranden …)  

• Betere ecologische links naar de omgeving 

• Tegengaan verdonkering en verzuring 

• Toename aandeel inheemse loofboomsoorten 

• Minder verstoring 

• Een grotere biodiversiteit met meer mogelijkheden voor zeldzame fauna en flora.   

• Bijzondere aandachtssoorten zijn voor de fauna zijn o.a. das, boommarter, middelste bontespecht, 

vliegend hert. 

• Bijzondere aandachtssoorten voor de flora zijn o.a. de kensoorten van het eiken-haagbeukenbos., 

de blauwe bosbes en heischrale vegetaties 

Natuurontwikkeling 

Kaart 3.1 toont de ecologische maatregelen die genomen zullen worden ten behoeve van natuurontwikkeling. 

Deze maatregelen omvatten een beheer van nietsdoen ten behoeve van spontane bosontwikkeling met of 

zonder voorjaarsflora (valleitje in Korenmonster A, Eikenbos D, bosreservaat); het beheren van permanent open 

plekken (Augustijnenbos B, Vleugt B); het creëren van (half-)open bestanden ten behoeve van populaties 

blauwe bosbes (Grevenbos B, Hertwinkel C) en heide (Hertwinkel B, Eikenbos C); de aanleg of het onderhoud 

van bosranden (in regulier of hakhoutbeheer), en het lokaal uitvoeren van een hakhoutbeheer (Vleugt A, 

Hertwinkel A, Remken Pantgat B, Waeroyveld A) en middelhoutbeheer (Hooiweg A). Zuidelijk georiënteerde en 

botanische interessante bosranden (Nieuwstraat, Weygenstraat) worden verder ontwikkeld zonder drastische 

wijzigingen. 

WIJZE WAAROP DE SCORES VOOR ACTUELE ECOLOGISCHE FUNCTIE WERDEN GEGEVEN 

Het betreft geen exact wetenschappelijk reproduceerbaar cijfer maar kan worden omschreven als ‘best 

professional judgement’.  Volgende elementen werden in rekening gebracht:  

• Voorkomen van zeldzame fauna- en flora-elementen (weerkerende broedgevallen van soorten 

als havik…). 

• Voorkomen van meer complexe bestandsstructuren (verticale en horizontale gelaagdheid) 

• Afwezigheid van verstoring en vervuiling (geluid, licht, betreding …) 

• Aanwezigheid van bijzondere natuurlijke abiotische omstandigheden (bronnetjes, hellingen …) 

De toekomstige score geeft aan in welke mate het beheer in de volgende 20 jaar de ecologische waarde zal 

doen toe- of afnemen.  De spanning tussen de actuele en toekomstige score geeft de beheerder meer inzicht 

in de wijze waarop de beheervoorstellen moeten worden uitgevoerd. En meer nog dan bij de productiefunctie 

biedt de gewenste evolutie voor de ecologische functie een toetsingskader voor beslissingen die in 

onvoorziene situaties moeten worden genomen. 
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De totale oppervlakte binnen het boscomplex met een aangepast beheer bedraagt door deze maatregelen 

30,6% van de totale bosoppervlakte. Hiermee wordt de desbetreffende beheerrichtlijn (5-15%) overschreden. 

Rekeninghoudend dat er in het bosreservaat overwegend een nulbeheer (uitgezonderd veiligheidszone 

langsheen de openbare wegen) uitgevoerd wordt ten voordele van natuurontwikkeling, bedraagt de oppervlakte 

voor de overige bosplaatsen Bertembos en Groot Eikenbos 12,6% van de betrokken bosoppervlakte, wat wel 

binnen de richtlijn past. 

Open plekken 

Kaart 3.2 toont de oppervlaktes die tijdens de planperiode zullen ingenomen worden door open plekken. Hierin 

wordt een onderscheid gemaakt tussen permanent open plekken, tijdelijk open plekken (gevolg van groepenkap, 

hakhout- of middelhoutbeheer) en half open bestanden. Wat de twee laatste categorieën betreft, wordt in de 

verrekening van de oppervlakte open plek gewerkt met de helft van de reële oppervlakte, aangezien het hier 

gaat over open plekken die niet gans de planperiode open zijn (tijdelijke) of die nog onder een ijl scherm bedekt 

blijven (halfopen). Zo wordt tijdens de planperiode ongeveer 13 % van de totale oppervlakte door open plekken 

ingenomen. Dit voldoet bijgevolg normen voor open plekken opgenomen in de beheervisie (5-15%). 

Fauna 

Met betrekking tot de faunistische waarden, wordt ernaar gestreefd een aanzienlijk deel van de oude bomen 

(voornamelijk eik en beuk) op stam te laten, om holenbroeders, andere vogelsoorten en vleermuizen die 

afhankelijk zijn van dergelijke oude bestanden voldoende kansen te bieden. Dit zal op termijn sowieso ook 

resulteren in een toename van de hoeveelheid dood hout op stam. Op sommige plaatsen zullen er ook 

inspanningen gedaan worden om individuele of groepen oude bomen vrij te stellen van concurrentie door 

opkomende nevenetages. Dit met de bedoeling om hun voortbestaan te garanderen, ook vanuit landschappelijke 

overwegingen (restanten middelhoutstructuur). Op andere plaatsen zal er aandacht gaan naar het 

behoud/creatie van corridors (voor bv. eekhoorn en boommarter) en specifieke habitats (rode bosmier langs 

graft in Nieuwstraat; dagvlinders bij open plekken-bosranden). 

Het beheer voorziet in het bestendigen van de meer beschutte zones aan de zuidelijke bestandsgrenzen 

(Eikenbos B en D, Eikentap A) om ideale omstandigheden te creëren voor de das zodat er geschikte habitats 

blijven bestaan om burchten in te maken bij een mogelijke terugkeer. Het beheer kan streven naar 

behoud/opvolging van de oude boskersen in het bosreservaat, die een belangrijke bijkomende bron van voedsel 

zijn voor bv. das en appelvink. 

Dood hout 

Momenteel is er reeds veel dood hout in het bos aanwezig, maar volgens de norm opgenomen in de beheervisie 

(4% van gemiddeld levend houtvolume) moet dit nog opgetrokken worden. Hiertoe zal in de toekomst ook het 

snoeihout en door catastrofes (windval, bliksem) gevelde bomen niet verwijderd worden. Verder worden er ook 

actieve maatregelen genomen om de hoeveelheid dood hout op stam te vergroten, zolang dit geen risico’s 

oplevert voor bezoekers of voor de verspreiding van besmettelijke ziektes. 

Bestandsstructuur en -samenstelling 

De homogene groepen naaldhout worden geleidelijk omgevormd naar meer heterogene bestanden. De 

naaldhoutbestanden in het boscomplex werden in het verleden vaak wel standplaatsgeschikt aangeplant (m.a.w. 

de bodemcondities zijn er geschikt voor de specifieke soort). Daarom wordt er op die locaties voor gekozen om 

grove den en lork te verjonging door middel van natuurlijke verjonging (indien nodig/gewenst aangevuld met 

kunstmatige verjonging) volgend op een groepenkap of schermkap. Zo wordt er een - in ruimte en tijd - 

gespreide omvorming naar meer gemengde en ongelijkjarige bestanden van naald- en loofhout bekomen. Ook 

het bevoordelen van natuurlijke verjonging van loofhout zal bij opeenvolgende dunningen de heterogeniteit doen 

toenemen. 
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Exotenbeheersing 

Het exotenbeheer (in het bijzonder amerikaanse eik en amerikaanse vogelkers) is tevens een belangrijk 

aandachtspunt. Hierbij ligt de klemtoon op het gericht kappen of ringen van bomen, gevolgd door een meerjarige 

stobbenbehandeling. Wat de amerikaanse eik betreft, zullen in het bijzonder de jonge aanplantingen aangepakt 

worden, zodat ook oude monumentale exemplaren de kans krijgen om het landschappelijk en ecologisch (dood 

hout op stam) potentieel te vergroten. De Amerikaanse vogelkers zal wel systematisch besteden worden, maar 

gezien de gunstige uitgangssituatie kan dit geografisch sterk gericht uitgevoerd worden. 

3.3 BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE SOCIALE EN EDUCATIEVE FUNCTIE 

Van oudsher wordt in het Bertemboscomplex een grote waaier aan recreatiemogelijkheden benut. De situering 

van het gebied in de periferie van de stad Leuven en de diversiteit aan natuur- en landschapsbeelden liggen aan 

de basis hiervan. Het is de uitdrukkelijke bedoeling van dit beheerplan om dit diverse recreatieaanbod te 

behouden en waar mogelijk zelfs uit te breiden. 

Volgende hoofddoelstellingen/principes staan voorop:  

• er wordt gekozen voor natuurgerichte recreatie waarbij het natuurlijk karakter van het gebied zo 

veel mogelijk wordt behouden en versterkt. Dit vormt immers de basis voor de aantrekkelijkheid 

voor de bosbezoekers. 

• de intensiteit van de recreatie dient afgestemd te worden op de vraag vanuit de omgeving, 

rekening houdend met de draagkracht van het gebied.  

• Met ‘draagkracht van het gebied’ wordt gerefereerd naar het voortbestaan van het bos met al zijn 

functies.  We willen immers ten allen prijze vermijden dat het bos wel zou blijven bestaan maar dat 

het als gevolg van de hoge gebruiksdruk zou degraderen of banaliseren (erosie, verdichte bodem, 

kleinere soortenrijkdom …°). 

• de prioriteit gaat uit naar kwaliteitsverbetering van het recreatieaanbod. Het genot van de ene 

recreant/recreatievorm mag dat van de andere niet wezenlijk hinderen. 

• wandelen en andere impactlage recreatievormen krijgen voorrang. 

• er moet meer aandacht gaan naar informatie en educatie. 

• de recreatieroutes binnen het bos moeten prioritair aansluiten bij bestaande routes. 

• de recreatieve basisvoorzieningen blijven in principe gratis. 

Volgende recreatievormen worden aangemoedigd: 

Wandelen op de wandelwegen: zowel de buur die dagelijks een ommetje maakt als de zondagswandelaar, 

de avontuurlijke wandelaar of de minder mobiele wandelaar/rolstoelgebruiker, ze zijn allen welkom met 

een op hun maat afgestemd parcours/inrichting.  Het bos onderscheidt zich o.a. van een park door de 

grotere oppervlakte, de onverharde wegen, grote wandellussen, beperkte bewegwijzering.  

Wandelen buiten de wandelwegen wordt door kinderen of andere avontuurlijk ingestelde wandelaars erg 

geapprecieerd, om de rustverstoring te beperken is het alleen toegelaten in de speelbossen. 

Wandelen met hond:  voor veel mensen is het hun hond die hen aanzet tot een gezonde wandeling.  Alle 

wandelwegen zijn opengesteld voor aangelijnde honden. 

Fietsen: via het toegankelijkheidsreglement worden de meeste van de wegen die toegankelijk zijn voor 

wandelaars ook opengesteld voor de individuele fietser. Het aantal verharde fietspaden blijft beperkt. 

Voor jaarlijkse mountainbiketochten kan er éénmaal per jaar uitzonderlijk toegang verleend worden op 

wegen die anders niet toegankelijk zijn, ná voorlegging en goedkeuring bij de gemeente / ANB. 

Paardrijden op een parcours dat voldoende aansluitingspunten met de omgeving heeft. 

Spelen  in de speelbossen (Vleugt B, Remken Pantgat A) . 

Natuurobservatie: gebeurt van op de wegen of onder leiding van een natuurgids (in het bosreservaat enkel 

mits goedkeuring). 
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Een aantal recreatievormen waarvoor wel degelijk een maatschappelijke vraag bestaat worden sterk beperkt 

om ze in overeenstemming te houden met de hoger gedefinieerde randvoorwaarde. Voorbeelden zijn: wandelen 

buiten de wandelwegen, koetstochten, nachtelijke activiteiten, oriëntatietochten, activiteiten met competitie-

karakter,  kamperen. 

Een aantal recreatievormen is verboden:  

Gemotoriseerde sporten, sporten waarbij (speel)wapens worden gebruikt, rust of stilte verstorende activiteiten. 

De jacht wordt niet als een vorm van recreatie benaderd maar als wildbeheer, een onderdeel van het globale 

bosbeheer. 

Net zoals bij de functies productie en natuurontwikkeling werd een analyse van de huidige en de toekomstige 

functievervulling gemaakt. Bij de inschatting van de recreatiewaarde van een bosbestand werden volgende 

parameters in rekening gebracht: speelbossen (hoogste score), goed toegankelijke bestanden met veel 

bospaden, rustbanken etc (hoge score), bestanden met weinig paden en recreatieve infrastructuur (lage score), 

landschappelijk erg aantrekkelijke bestanden die (desgevallend uitsluitend) van op een afstand kunnen worden 

bewonderd (hoge score), bestanden met bijzondere monumenten. Hieruit blijkt dat de recreatieve functie in 

beperkte mate toeneemt. 

In Figuur 28 wordt de bestandenkaart in tinten van oranje gekleurd om de actuele (links) en de toekomstige 

(rechts) recreatieve waarde weer te geven.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om een idee te krijgen van de mate waarin de recreatieve functie wordt ingevuld voor heel het bosdomein of 

voor onderdelen ervan werden gewogen gemiddeldes gemaakt en weergeven in de staafjesdiagrammen van 

Figuur 29. 

Op korte termijn concentreert de uitwerking van een sociale en educatieve functie voor het boscomplex zich op 

de ontwikkeling van speelzones en de hierbij aansluitende begeleidende infrastructuur zoals natuureducatieve 

pakketten (in de nabijheid van de zuidwestelijke speelzone bereikbaar vanuit de gemeentelijke basisschool), 

maar ook op het inrichten van bijkomende parkeergelegenheid (voorzien ten westen van Vleugt B). Er wordt een 

circuit voor ruiters uitgewerkt dat afgestemd is op de openbare wegen vanuit de omliggende gemeenten (Herent, 

Kortenberg en Bertem) en dat voorziet in aaneensluitende lussen. Op de middellange termijn moet onderzocht 

worden in welke mate het bosgebied recreatief optimaal kan aansluiten op de omgeving en in het bijzonder op 

het natuurgebied De Koeheide dat langs zuidelijke zijde aan het Bertembos grenst.  

 

 

Figuur 28: Inschatting recreatieve functie (Links : Huidige toestand – Rechts : Toekomstige situatie) 
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Figuur 29: Evolutie van de recreatieve functie 

3.4 BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE. 

Het Bertemboscomplex vervult een belangrijke milieubeschermende functie voor de omgeving, volgende 

aspecten kunnen worden onderscheiden: 

• erosiebestrijding 

• bescherming van waterwinningsgebied 

• water- en luchtzuiverende functie 

• klimaatregeling 

• landschapsbeschermende functie 

Deze functies mogen niet worden aangetast en zullen waar mogelijk beter worden uitgebouwd. Ook hier kan een 

verbeterde verweving met het natuurgebied de Koeheide voor een versterkend effect zorgen. 

3.5 BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE 

Door zijn intrinsieke waarde en door de nabijheid van de KULeuven vervult het Bertembos sedert lang een 

belangrijke wetenschappelijke functie. Deze functievervulling heeft een groot aantal positieve gevolgen gehad 

voor het bos zoals: 

• het ontstaan van een brede maatschappelijke groep geïnteresseerden 

• de erkenning van een aantal van de intrinsieke kwaliteiten van het bos en de bescherming er van 

(o.a. oprichting bosreservaat, bescherming archeologisch en bodemkundig patrimonium) 

• een beter begrip van de natuurlijke processen en het daarop gebaseerde advies m.b.t. het beheer 

(recent o.a. verzuringsprocessen, ontstaan van gesloten depressies, ravijnen …)  

Deze grote belangstelling houdt natuurlijk ook enkele gevaren in zoals verstoring (van de rust, van de 

bodemprofielen …) of vervuiling (visuele vervuiling door allerhande markeersystemen, bodemvervuiling door 

ongekontrolleerd achterlaten van allerlei zaken). 

In de volgende beheerperiode zal in overleg met de  uitvoerders van het wetenschappelijk onderzoek een aantal 

maatregelen worden uitgewerkt die er toe moeten leiden dat de nadelige gevolgen verdwijnen. Anderzijds zal de 

erkenning van het bosreservaat tot bijkomend wetenschappelijk onderzoek leiden in de betrokken bestanden. Er 

zal naar gestreefd worden dat er een optimale doorstroming is van relevante onderzoeksresultaten naar de 

praktijk van het bosbeheer en waar relevant naar het publiek. 
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3.6 BEHEERDOELSTELLINGEN BOSRESERVAAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEHEERDOELSTELLINGEN BOSRESERVATEN ALGEMEEN 

De doelstellingen die in de bosreservaten van toepassing zijn, werden reeds kort aangehaald met betrekking 

tot de ecologische en wetenschappelijke functie. Het is aangewezen deze doelstellingen te verduidelijken in 

functie van het type reservaat. 

De Vlaamse bosreservaten hebben een tweeledig, onlosmakelijk verbonden, doel : 

• enerzijds hebben bosreservaten een belangrijke wetenschappelijke functie te vervullen in het 

kader van het verwerven van een breder inzicht en diepere kennis, nodig voor een meer 

natuurgetrouw beheer van onze Vlaamse bossen; 

• anderzijds worden bosreservaten, net zoals in natuurreservaten in de bossfeer, gestreefd naar 

het behoud of de verhoging van de ecologische waarde. 

Het verwerven van kennis in verband met de autonome levensprocessen in het bos bij integrale reservaten 

en de invloed van specifieke, gerichte beheersmaatregelen op de natuurwaarde in het bos in de gerichte 

reservaten primeert echter boven het onvoorwaardelijk nastreven van een verhoging van de ecologische 

waarde. 

Zoals reeds hierboven aangegeven komen in de praktijk twee soorten bosreservaten voor: de gerichte en de 

integrale. Deze tweeledige visie op bosreservaten wijkt enigszins af van het originele principe van bos-

reservaten, namelijk stukken bos, al dan niet in primaire toestand, die ingericht worden als strikt reservaat.  In 

Duitsland, Zwitserland, Slovenië, Oostenrijk en Hongarije bestaat reeds een zeer lange traditie van onderzoek 

in integrale reservaten.  In ons Vlaams netwerk van bosreservaten is de doelstelling natuurbehoud vanwege 

deze tweeledige visie dan ook explicieter aanwezig. 

Gerichte reservaten  

Gerichte reservaten worden ingesteld om via aangepast beheer bepaalde levensgemeenschappen, 

bosbedrijfsvormen (middelhout, hakhout), bosstructuren (open bos, bosranden, open plekken ...), specifieke 

soorten en de daarmee samenhangende natuurwaarden te creeren, hercreëren of behouden.  Zij hebben dus 

bij uitstek een natuurbehoudsfunctie doch zijn ook wetenschappelijk van belang, bijvoorbeeld voor het 

opvolgen en beoordelen van concrete beheersactiviteiten. Een reservaat wordt tevens per definitie gericht 

beheerd wanneer er nog jacht toegepast wordt, onafhankelijk of er een nulbeheer wordt uitgevoerd. 

Integrale reservaten  

Integrale reservaten zijn de enige plaatsen waar bosdynamieken spontaan kunnen verlopen en niet door de 

mens in één of ander richting worden bijgestuurd. Enkel hier kan men spontane successie- en 

ontwikkelingsstadia in het bos, de concurrentie tussen soorten en de processen van veroudering, degradatie 

en heropbouw bestuderen. 

Een twintigtal landen waaronder België werken momenteel mee aan de uitbouw van een Europees netwerk 

van integrale reservaten, representatief voor elk belangrijk natuurlijk bostype van Europa, met afspraken wat 

betreft gemeenschappelijke, gestandaardiseerde metingen zodanig dat uitwisseling van gegevens mogelijk is. 

De rol die België hierin kan spelen is bescheiden maar niettemin belangrijk. Voor Vlaanderen streeft het 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) naar minstens één volwaardig integraal reservaat voor alle 

belangrijke bostypes in Vlaanderen.  
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De gemeente Bertem heeft er als eigenaar voor gekozen een bosreservaat te laten erkennen in de zuidoostelijke 

hoek van het Bertembos (bosplaatsen Koeienbos, Vossenkuil en Eikentap), dat vanuit ecologisch en 

bodemkundig oogpunt interessant is. 

De instelling van het reservaat zal geen betrekking hebben op: 

• de verpachting van de jacht 

• veiligheidskappingen 

• randbeheer 

Volgende kenmerken steunen de keuze van deze locatie als typevoorbeeld:  

• zowel de samenstelling van de kruidlaag als van de boom- en struiklaag is zeer natuurlijk. 

• het gaat om oud bos (permanent bebost sinds Ferraris, en allicht al veel langer bos – 

Kolenwoudrelict). Dit vertaalt zich in de talrijke aanwezigheid van oude bosplanten zoals 

Bosanemoon, Dalkruid, Lelietje der dalen, Eenbes en Slanke Sleutelbloem. 

• de structuur is zeer rijk en gevarieerd, met veel dood hout, zeer dikke bomen (zomereik, beuk en 

boskers) en een gevarieerde onderetage. Dit vertaalt zich in de aanwezigheid van een rijke fauna. 

• er kan een voldoende ruime oppervlakte afgebakend worden die optimale kansen biedt voor een 

verderzetting van de spontane processen. 

Bertembos is samen met het Zoniënwoud en het Meerdaalwoud op dit vlak een uniek bos op Vlaamse schaal en 

zelfs in een ruimere regio (van de Atlantische bostypes). Ook de frequente aanwezigheid van Kleinbladige linde 

– als onderdeel van de natuurlijke boomsoortensamenstelling is uniek voor de regio, en bij uitbreiding zelfs voor 

Vlaanderen. 

Aanvullend op het ecologisch onderzoek wordt er ruimte gelaten voor historisch en bodemkundig onderzoek. In 

het verleden werd er op deze lokatie reeds uitgebreid bodemkundig onderzoek verricht en dit moet ook in de 

toekomst mogelijk blijven. Anderzijds roept het aanwezige microreliëf ter plekke nog meerdere vragen op en zal 

ook historisch onderzoek (bv. met betrekking tot ijzerertsontginningen) relevant blijven. 
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44  BBEEHHEEEERRMMAAAATTRREEGGEELLEENN  

4.1 BOSVERJONGING 

44..11..11  AALLGGEEMMEEEENN    

DEFINITIE BOSVERJONGING:  

Onder bosverjonging wordt verstaan ‘de herbezetting, door menselijke ingreep of spontaan met een 

bosvegetatie van een stuk grond dat de laatste 50 jaar met bos was bezet’ (Inhoudelijke richtlijnen voor het 

opmaken van een uitgebreid bosbeheerplan, Agentschap voor Natuur en Bos). Nieuw  te verwerven en 

eventueel te bebossen gronden  behoren in theorie dus niet bij de berekening meegeteld worden.  

44..11..22  VVEERRJJOONNGGIINNGGSSWWIIJJZZEE    

4.1.2.1 NATUURLIJKE VERJONGING 

WANNEER NATUURLIJKE VERJONGING TOEPASSEN? 

Overal waar voldoende zaaddragers van de gewenste soort aanwezig zijn en waar het risico voor inzaai met 

ongewenste soorten beperkt is, zal natuurlijke verjonging (NV) worden nagestreefd.  Hier zal de 

verjongingsperiode minstens 3 tot 5 jaar bedragen, t.t.z. er zal in principe niet worden overgeschakeld op 

kunstmatige verjonging of ingeboet binnen de 5 jaar na de eindkap.   

Kenmerken geslaagde natuurlijke verjonging:   

aantal zaailingen: > 1/m²; 

> 1,2 m (eindbot vrij van reevraat); 

gezond en goed gevormd. 

 

WELKE BIJKOMENDE MAATREGELEN NEMEN BIJ NATUURLIJKE VERJONGING? 

Waar een dikke strooisellaag voorkomt die de vestiging van zaailingen kan belemmeren, kan er lokaal strooisel  

bijeengeschoven worden met een toestel dat de bodem maximaal 10 cm diep beroert.  

Voor soorten waarvan niet jaarlijks voldoende zaad wordt geproduceerd ( in het bijzonder zomer- en wintereik, in 

mindere mate beuk, boskers, haagbeuk,…) kan met natuurlijke verjonging geanticipeerd worden op de 

aanwezigheid van zaailingen.  Er werd met deze techniek reeds goede resultaten geboekt.  Werken ‘sur des 

semis acquis’ is een techniek die ook in Frankrijk (Futaie irrégulière) meer en meer wordt gebruikt.    

4.1.2.2 KUNSTMATIGE VERJONGING 

WANNEER KUNSTMATIGE VERJONGING TOEPASSEN?  

Waar niet de gewenste boomsoort/herkomst aanwezig is (bijvoorbeeld bij omvorming van exoten), wordt 

kunstmatig verjongd (KV); 

Waar natuurlijke verjonging heeft gefaald (3 à 5 jaar na eindkap nog geen geslaagde NV).  In dit geval stelt 

zich de keuze: opteren voor aanplanten of opteren voor een open plek. 

Waar sneller resultaat wordt beoogd, zo appreciëren buren het vaak dat het perceel grenzend aan hun tuin 

netjes wordt aangeplant of voorkom je onbegrip bij de duizenden passanten op een drukke weg als je 

snel na de kap aanplant.  Je krijgt immers niet de kans om al die passanten te informeren over de 

reden waarom je wacht met planten.  
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Tabel 29: Werkwijze bij kunstmatige verjonging (domein- en gemeentebos) 

 

SCHEMA BEPLANTINGEN 

Mei -augustus Jaar -02 Staat van ligging met opgave geplande verjongingskappen en eerste 

raming aantal benodigde planten 

November-maart  Jaar -02/-01 Hamering verjongingsopening voor aanplanting, bij voorkeur onder zeer ijl 

scherm (1 à 3 bomen/ha) 

Maart Jaar -01 Opmeting groepgrootte en definitief voorstel beplanting: boomsoorten, 

aantal, afrastering 

Oktober  Jaar -01 Houtverkoop 

Oktober- december Jaar -01/00 Vellen en voorbereiding plantplaats (opruimen) 

September Jaar 00 Bestellen bosplantsoen door de Houtvesterij 

Januari - Maart  Jaar 01 Desgevallend plaatsen wildraster en beplanten (Cornitol, AA-protect) 

Augustus  Jaar 01 Controle verjonging door boswachter, eventueel vrijstellen, herstel raster, 

beslissing in te boeten en doorgeven aantal planten aan HV … 

November – december   Jaar 01 

 

Desgevallend inboeten, vormsnoei, vrijstellen 

Augustus   Jaar 02 tot 05 Controle verjonging door boswachter, eventueel vrijstellen, vormsnoei, 

herstel raster  

December  Jaar 06 Controle verjonging door boswachter, eventueel vrijstellen, vormsnoei, 

verwijderen raster 

November-maart Jaar 13-14 Volle omloop, bij hamering omliggend bestand eventueel opening 

vergroten, eventueel beslissen tot zuivering 

WELKE BIJKOMENDE MAATREGELEN NEMEN BIJ KUNSTMATIGE VERJONGING? 

Bij kunstmatige verjonging kunnen de gemaakte kosten een aanleiding zijn om maatregelen te nemen m.b.t. 

wildbescherming. Indien er voor gegroepeerde bescherming geopteerd wordt zal ook de spontane opslag 

beschermd worden. Waar die spontane opslag daarentegen moet worden bestreden of teruggedrongen kan voor 

individuele boombescherming worden geopteerd (behandeling eindbotten met geurstoffen genre Cornitol.  

Bescherming met gaas of spiralen is specifiek op konijnen- of hazenvraat afgesteld en dus niet aangewezen in 

periodes waarin er weinig konijnen of hazen zijn. Individuele bescherming genre Tubex-tree-shelters is niet 

aangewezen omdat het gebruik bij onvoldoende toezicht al te veel schade mee brengt voor de te beschermen 

boom. 

Om de kans op succes zo groot mogelijk te maken, worden de aan te planten boomsoorten (bij voorkeur  

streekeigen plantsoen) gekozen in functie van de standplaats. Uit vergelijking van de vegetatiekaart met de kaart 

met potentieel natuurlijke vegetatie (zie kaart 2.21), komen volgende opties naar voren: 

Fago-Quercetum of Eiken-Beukenbostype: subtypes in Bertembos zijn de arme variant en de 

rompgemeenschappen met braam of amerikaanse eik / tamme kastanje, Gierstgras-Beukenbos 

Elzen-Eikenbos :natte tegenhanger van het Wintereiken – beukenbos  

Stellario-Carpinetum of Eiken-Haagbeukenbos: subtypes in Bertembos: arm, droog en vochtig, waarvan 

de vochtige variant een rijk bostype is dat zich zowel ruimtelijk als floristisch situeert tussen de Eiken-

Haagbeukenbossen en het Alno-Padion 

Alno-Padion: het Brandnetel-Vlierenbos dat in Bertembos voorkomt is meest verwant met het Alno-Padion, 

dat vermoedelijk na verloop van tijd hieruit kunnen ontstaan (Roelandt, 2001) 
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Tabel 30: Aan te planten of te verwachten boomsoorten in Bertembos 

 

Bostype  EE EH EB 

Boomsoorten     

Ruwe iep Ulmus glabra X X  

Gewone es Fraxinus excelsior XXX X  

Zwarte els Alnus glutinosa XXX X  

Haagbeuk Carpinus betulus X XX X 

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus XX XXX XX* 

Winterlinde Tilia cordata X XX X 

Zomerlinde Tilia platyphyllos X   

Spaanse aak  Acer campestre XX   

Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia XX XX XXX 

Boswilg Salix caprea  XXX XX 

Zomereik Quercus robur  XX XX 

Wintereik Quercus petraea X XX XXX 

Ruwe berk Betula pendula d XX XXX 

Zachte berk Betula pubescens XX XX XXX 

Zoete kers Prunus avium ? XX X* 

Wilde appel Malus sylvestris ssp. sylvestris X XX X 

Grauwe abeel Populus canescens X X  

Ratelpopulier Populus tremula  ? ? 

Beuk Fagus sylvatica  M M 

Grove den Pinus sylvestris   M 

Fladderiep Ulmus laevis  XX*  

Struiksoorten     

Gladde iep Ulmus minor XX X  

Gewone vlier Sambucus nigra X XX X 

Hazelaar Corylus avellana XXX XXX XX 

Vogelkers Prunus padus XXX   

Rode kornoelje Cornus sanguinea X   

Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna XXX X  

Gelderse roos Viburnum opulus XXX   

Aalbes Ribes rubrum X   

Wilde kardinaalsmuts Euonymus europeaus    

Mispel Mespilus germanica  X X 

Trosvlier Sambucus racemosa XX X X 

Grauwe wilg Salix cinerea    

Hulst Ilex aquifolium X X X 

Taxus Taxus baccata  X  

Sporkehout Frangula alnus   X 

X geschikt 

XX aangeraden  

XXX ten zeerste aangeraden 

M aangeraden behalve in monocultuur 

* aanvullende bemesting in plantput 

cursief zal niet aangeplant worden 

  

EB Eiken-beukenbos 

EH Eiken-haagbeukenbos 

EE Elzen-Essenbos 
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In het domein- en gemeentebos zal steeds gewerkt worden met plantsoen dat afkomstig is van gekende (liefst 

uit eigen bos), geselecteerde, gekeurde of geteste herkomsten. Indien niet voorradig zal worden besloten te 

wachten of andere soorten aan te planten.  Iedere geplante boom moet bovendien voldoende potenties hebben 

om door te groeien tot in het eindbestand. Er wordt gebruik gemaakt van gezond bosplantsoen in de maat 120-

150, zorgvuldig gesnoeid vóór de aanplanting. Omwille van de onbeschikbaarheid/hoge kostprijs zal enkel in 

uitzonderlijke gevallen gewerkt worden met groot plantsoen gekend als ‘spillen’, bijvoorbeeld in dreven.  Waar 

onderdrukking door varens of bramen te vrezen valt, zal mechanisch worden vrijgesteld. Het feit dat meer met 

natuurlijke verjonging zal worden gewerkt compenseert een deel voor deze arbeidsintensieve keuze. 

De uitgangsstamtallen moeten voldoende groot zijn om een snelle dichtsluiting te realiseren met snelle 

natuurlijke stamreiniging en met voldoende slectiemogelijkheden. Een stamtal van 2.500/ha is het minimum, dit 

komt overeen met een plantafstand 2,2 m (tussen de rij) x 1,8 m (in de rij). Gezien de kleine 

verjongingsoppervlakte en de meestal massale natuurlijke verjonging is aanplanting op rechte rijen (schuin 

georieënteerd t.o.v. de exploitatie-sporen) geen bezwaar. 

Menging bij de planting gebeurt bij voorkeur groepsgewijs, zowel voor struiken als bomen:  

in kleine groepjes van 9 (3x3) of 16 (4x4) stuks, dit geeft op termijn aanleiding tot individuele menging 

in groepjes van 100 (10 x 10) stuks, dit geeft op termijn bijmenging van groepjes van telkens enkele bomen 

rijenmenging wordt niet toegepast. 

44..11..33  VVEERRJJOONNGGIINNGG  IINN  HHEETT  BBOOSSDDOOMMEEIINN    

HUIDIGE VERJONGING: 

In het huidige bosdomein zijn er reeds meerdere verjongingsgroepen aanwezig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOEKOMSTIGE VERJONGING: 

In het huidige bosdomein zijn er meerdere bestanden die zullen verjongd worden (waarvan een substantieel deel 

in de privébossen), ofwel door kaalkap (zie kapregeling 4.5), ofwel door verandering van bedrijfsvorm (zie 4.2). 

In beide gevallen betekent dit echter dat het proces van verjonging op gang gebracht wordt. Rekeninghoudend 

met de vooropgestelde bedrijfstijd en de boomsoortenverdeling binnen het bosdomein, zou er (naar theoretische 

berekening volgens vlakte-état) over een periode van 20 jaar gestreefd worden naar een te verjongen 

oppervlakte van 27,8 ha (verrekening volgens oppervlakte bosdomein verminderd met deze van bosreservaat en 

open plekken). De som van de oppervlakten die in de komende twintig jaar zullen verjongd worden (zie kaart 

4.1), bedraagt 18,7 ha en ligt dus lager dan het richtcijfer. De geplande omvormingen omvatten echter ook nog 

Tabel 31: Overzicht van de huidige verjongingsgroepen per bestand 

Bosdomein Bestand   boomsoort plantjaar oppervlakte 

Bertembos Hooiweg A zE 1998 0,49 

  Hooiweg A Hb 1998 0,07 

  Korenmonster A zE 1996 0,16 

  Paviljoen B Hb 1998 0,43 

  Paviljoen B zE 1998 0,11 

  Waeroyveld A iLH 2001 0,59 

  Waeroyveld B iLH 1996/2004 0,46 

Bosreservaat Koeienbos A zE 2004 1,00 

Groot Eikenbos Augustijnbos A iE 2001 0,68 

  Bovenberg B gAB 2004 0,62 

  Eikenbos A B 2004 0,20 

  Eikenbos B iLH 1996 0,70 

  Hertwinkel D iE, Hb 1998 1,95 

Bosdomein Totaal     7,77 
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een oppervlakte van 26,3 ha zodat de totale oppervlakte die de facto zal verjongd worden 44 ha bedraagt. In de 

beheerdoelstellingen werd binnen de context van het berekend kapkwantum reeds een plausibele argumentatie 

opgebouwd waarom de intensiteit uiteindelijk hoger ligt dan wat logischerwijs vooropgesteld wordt (zie 4.1.2).  

De bestandfiches geven aan welk aandeel van de bestandsoppervlakte in de volgende 20 jaar zal worden 

verjongd, op welke wijze en met welke boomsoorten. In principe wordt groepsgewijs verjongd, t.t.z. in groepen 

met een oppervlakte van minimaal 20 are (voor schaduwtolerante soorten als beuk, douglas, fijnspar, haagbeuk)  

tot maximaal 50 are.  

Volgende tabel is een synthese van de verjongingsoppervlaktes per bestand: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 32: Overzicht van de toekomstige verjongingsgroepen per bestand 

 

Bosdomein Bestand   boomsoort wijze oppervlakte jaar 

 Bertembos Hooiweg A iE kv 1,02 2011 

  Korenmonster A bK kv 0,51 2009 

  Korenmonster B gE kv 0,75 2009 

   bK kv 1,41 2009 

   iE kv 0,41 2009 

  Paviljoen B zE kv 0,82 2018 

  Paviljoen C Hb kv 0,71 2010 

  Remken Pantgat A B nv 0,83 2011 

  Remken Pantgat B gD nv 0,43 2005 

   iE-B kv 0,32 2020 

Groot Eikenbos Augustijnbos A iE-B nv-kv 0,69 2025 

  Augustijnbos B B-iE kv 2,22 2009/2025 

  Bovenberg A Be nv 0,53 2025 

  Bovenberg B B kv 0,50 2017 

  Cruyningenbos E Po kv 0,8 2014 

  Eikenbos A iLH nv-kv 0,72 2012 

  Eikenbos B iLH nv-kv 1,38 2014 

 Grevenbos A iLH nv-kv 0,28 2020 

  Grevenbos B Be nv 0,63 2017 

 Hertwinkel B wE kv 1,07 2025 

  Hertwinkel C B-iE kv 0,37 2017 

  Lange Lo A iE-B nv-kv 0,06 2020 

  Mutsenbos A iLH nv-kv 0,32 2014 

   iLH nv-kv 0,18 2020 

  Vleugt A iE kv 0,32 2015 

   iLH kv 0,45 2015 

  Zevenslapers A iE kv 1,02 2020 

Bosdomein Totaal     18.75  
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4.2 BOSOMVORMING 

44..22..11  AALLGGEEMMEEEENN    

DEFINITIE BOSOMVORMING:   

Bestandsomvorming betekent dat er versneld (vóór de normale bedrijfstijd) wordt overgegaan tot (gedeeltelijk) 

eindkap. Dit resulteert uit een verandering van bedrijfsvorm, vb van hooghout naar hakhout, of verandering van 

boomsoort: vb. van exoot naar inheems loofhout. Conform de Beheervisie wordt in de domeinbossen op zeer 

lange termijn gestreefd naar 80% inheemse, gemengde bestanden.  

WAAROM OMVORMING? 

Omvorming wordt in hoofdzaak voorgesteld om sneller variatie te brengen in homogene bestanden van exoten.  

Het streefdoel is om te komen tot minstens 80% van de oppervlakte met inheemse, groeiplaatsgeschikte 

boomsoorten. In de resterende bestanden van exoten wordt er gestreefd naar bijmenging van minstens 30% 

inheemse loofbomen.    

44..22..22  OOMMVVOORRMMIINNGG  IINN  HHEETT  BBOOSSDDOOMMEEIINN    

INHEEMS-EXOOT: 

Wat betreft het eerste criterium (80% oppervlakte met inheemse, groeiplaatsgeschikte boomsoorten) scoort het 

bosdomein goed. Ongeveer 84% bestaat uit inheemse soorten, maar dat aandeel zal in de volgende 

beheerperiode nog worden opgetrokken tot 92%. Om dit te bereiken zal ca. 18 ha worden omgevormd. Hiervan 

bestaat 12 ha uit uitheems loofhout (voornamelijk aE en tK) en 6 ha uit uitheems naaldhout (voornamelijk cD en 

Lo). Hiermee wordt sowieso aan de richtlijn van de beheervisie voor openbare bossen in Vlaanderen voldaan 

binnen deze beheerperiode.  

Ook wat het tweede criterium (30% bijmenging inheemsesoorten in bestanden van exoten) betreft zijn er weinig 

problemen. De weinige bestanden (voornamelijk privébos) die overwegend uit exoten bestaan zullen in de 

komende 20 jaar omgevormd worden tot gemengd inheems loofhout of bij heraanplanting minimaal een 

bijmenging van inheems loofhout hebben (Cruyningenbos E). 

DOMINANTIE BEUK: 

De boomsoortenkeuze is in belangrijke mate bepalend voor de opbrengst uit de houtverkoop. Op dit ogenblik is 

beuk wellicht de economisch meest rendabele boomsoort. Het is echter niet geweten of dat over pakweg 120 

jaar nog het geval zal zijn, wanneer de zaailingen van vandaag, uitgegroeid zijn tot zwaar zaaghout. Daarom 

wordt er, ook van het oogpunt van de economische functie, gestreefd naar een evenwichtige 

boomsoortenverdeling.  

De nagestreefde verlaging van het aandeel beuk is niet ingegeven uit economische bekommernis maar is 

gerelateerd aan de zorg voor de groeiplaats. De toename van de inheemse eik, de gewone esdoorn en de 

andere inheemse boomsoorten is in hoofdzaak gebaseerd op ecologische en duurzaamheidsoverwegingen, 

maar ook in belangrijke mate op economische doelstellingen. Het is immers de bedoeling om het aangeboden 

volume kwaliteitshout van soorten als gewone esdoorn, es, boskers, linde, haagbeuk etc. in het bosdomein op 

termijn te doen toenemen.  

In het beheerplan wordt in het domein- en gemeentebos voornamelijk een geleidelijke daling van het aandeel 

aan beuk beoogd, bv. door systematische benadeling bij dunningen of het inbrengen van andersoortige 

verjongingsgroepen. Deze strategie wordt op bestandsniveau echter niet beschouwd als een omvorming, 

aangezien het een aandachtspunt betreft in bepaalde zones/groepen van bestanden. 
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CONCRETE MAATREGELEN: 

Zoals voorgesteld in kaart 4.1 worden er een aantal maatregelen genomen i.f.v. een specifiek doel: 

� De bestanden Bedeliënbos A (aE-tK), Cruyningenbos A (aE-tK),  Cruyningenbos B-C (resp. Lo en gD), 

Hertwinkel E (Po) en Waeroyveld C (aE) (integrale omvorming); Grevenbos A en Hertwinkel C 

(gedeeltelijke omvorming via groepenkap) worden omgevormd naar inheems loofhout. 

� De bestanden Zevenslapers A en Hertwinkel A worden respectievelijk integraal en deels omgevormd 

tot inheems loofhout (al dan niet door nv of kv). 

� De bestanden Heide A en B, Hellegracht A en B liggen op sterk hellende percelen en bestaan 

momenteel uit een opstand van corsicaanse den met een stevige dunningsachterstand. Na exploitatie 

van de opstand wordt er voorzien in de aanplanting van verspreide boomgordels die erosie moeten 

beperken en die een goede uitgangsituatie moeten bieden voor geleidelijke spontane verbossing. 

� In de bestanden Korenmonster A & B, Koeienbos A en Bovenberg A wordt een zone in de bosrand 

omgevormd tot een volwaardige bosrandgradiënt in hakhoutbeheer. 

� In het bestand Hooiweg A wordt er een restauratie van het middelhout nagestreefd. 

� In de bestanden Grevenbos B en Hertwinkel C worden open plekken (onder zeer ijl scherm) gecreëerd 

om kansen te geven aan de relictpopulaties van blauwe bosbes. 

� In de bestanden Eikenbos C en Hertwinkel B worden er open plekken (van beperkte omvang) gemaakt 

om herstel van de relictpopulaties aan heide te stimuleren. 

� Het bestand Mutsenbos B wordt gekapt om een open plek en interne bosranden te creëren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 33: Overzicht van de toekomstige omvormingen per bestand (cursief betreft omvorming gekoppeld aan ontwikkeling bosrand) 

 

Bosdomein Bestand   boomsoort wijze oppervlakte jaar 

Bertembos Bedelienbos A iE kv 2,1 2014/2026 

  Heide A iE kv 0,65 2010 

  Heide B iE kv 0,58 2010 

 Hooiweg A iLH nv-kv 5,16 2011-2019 

 Korenmonster A Hb, struik kv 0,79 2009/2017 

 Korenmonster B Hb, struik kv 0,59 2009/2017 

 Koeienbos A Hb, struik kv 1,13 2010 

  Waeroyveld C iE kv 0,3 2014 

Groot Eikenbos Bovenberg A Hb, struik kv 0,35 2017 

  Cruyningenbos A iE kv 0,8 2026 

  Cruyningenbos B iLH kv 1,4 2020 

  Cruyningenbos C iLH kv 2,1 2026 

  Eikenbos C  open plek 0,37 2014 

 Grevenbos A iLH nv-kv 0,28 2020 

  Grevenbos B  open plek 2,01 2017 

  Hellegracht A iE kv 0,43 2008 

  Hellegracht B iE kv 0,2 2008 

  Hertwinkel A iLH nv 1,48 2017 

  Hertwinkel B  open plek 0,23 2017 

  Hertwinkel C B-iE kv 0,37 2017 

    open plek 2,15 2017 

  Hertwinkel E iE-B kv 1,62 2008 

  Mutsenbos B  open plek 0,2 2008 

  Zevenslapers A iE kv 1,02 2020 

Bosdomein Totaal     26,31  
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4.3 BEBOSSINGSWERKEN 

DEFINITIE:   

Onder bebossing wordt verstaan ‘de bezetting met bos, door menselijke ingreep of spontaan, van een 

oppervlakte die sinds 50 jaar niet meer met bos bezet was. Het betreft dus nieuw aan te leggen bos’ 

(Inhoudelijke richtlijnen voor het opmaken van een uitgebreid bosbeheerplan, Agentschap voor Natuur en Bos).  

Er worden bij opmaak van het beheerplan beperkte nieuwe bebossingswerken gepland. Er wordt met name 

geen strikte bebossing uitgevoerd. Enkel in het bestand Vleugt B wordt de zone die nu nog verpacht wordt in 

beperkte mate bebost (zie 4.8.3). Wanneer er zich op andere plaatsen nog opportuniteiten voordoen om grond 

te verwerven in de rand van het bestaande bos of tussen de twee bosplaatsen kan hierin verandering komen. 

4.4 BOSBEHANDELINGS- EN VERPLEGINGSWERKEN 

De bestandsfiches geven per bestand een volledig beheeroverzicht per jaar voor de volledige beheerperiode tot 

2028. Het beheer wordt er in opgesplitst in 6 categoriën waarbij telkens per categorie aan de hand van een 

aantal afkortingen wordt weergegeven over welke behandelingen het gaat. Tabel 34 geeft een overzicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 34: Categorieën gehanteerd bij het beheeroverzicht per bestand 

DUNNING 

D Dunning 

EINDKAP 

EK Eindkap 

GK Groepenkap 

HK Hakhoutkap 

MK Middelhoutkap 

SK Schermkap 

BEHEER EXOTEN 

baE Beheer Amerikaanse eik 

baV Bestrijding Amerikaanse vogelkers 

bE Beheer exoot 

BEHEER OPEN PLEKKEN 

EKO Eindkap ter creatie van open plek 

GKO Groepenkap ter creatie van open plek 

M&A Maaien en afvoeren 

BOSRANDBEHEER 

BRHA Bosrand beheren als hakhout 

GKBR Groepenkap ter  creatie bosrand 

PBR Planten ter creatie bosrand 

ANDERE 

NV natuurlijke verjonging 

NV/P natuurlijke verjonging desgevallend aangevuld met planten 

P planten 

V vrijstelling 

Z zuivering 
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Dunning, eindkap, beheer open plekken, bosrandbeheer en planting worden elders in de tekst uitvoerig 

beschreven. Uit die beschrijving blijkt ook dat het feit dat een bepaalde behandeling in één specifiek jaar wordt 

voorzien niet noodzakelijk wil zeggen dat die behandeling tot dat jaar beperkt blijft, er kan immers een 

voorbereidende periode en een nazorg noodzakelijk zijn.  Daarenboven kan op basis van terreinwaarnemingen 

beslist worden om enkele jaren te schuiven met de tijdstippen (vb. bij natuurlijke verjonging wordt zaadvorming 

afgewacht/geprovoceerd). 

In dit hoofdstuk wordt de verpleging van verjonging en exotenbeheersing beschreven. Onder de term ‘andere 

specifieke maatregelen’ zitten een aantal ingrepen die door de boswachters in overweging worden genomen ter 

gelegenheid van de halve of volle omloop of wanneer de noodzaak zich opdringt. Ten slotte gaan we hier ook in 

op de specifieke beheerwerken die in het bosreservaat uitgevoerd worden. 

44..44..11  VVEERRPPLLEEGGIINNGG  VVEERRJJOONNGGIINNGG  

Zowel in de huidige als in de toekomstige verjongingsgroepen (<20 jaar) zal de bestandsontwikkeling van nabij 

gevolgd worden. Vrijstellingen van de natuurlijke en/of kunstmatige verjonging zullen gedurende de eerste 5 

jaar gebeuren naar behoefte. 

De zuiveringen zullen waar mogelijk tegelijk plaatsvinden met de dunningsdoorgang van het betreffende 

bestand waarin de verjongingsgroep voorkomt. Bij natuurlijke verjonging dient de eerste zuivering, afhankelijk 

van de dichtheid, na 5 à 10 jaar uitgevoerd te worden; bij kunstmatige verjonging na 10 à 20 jaar, in functie van 

de boomsoort. 

44..44..22  EEXXOOTTEENNBBEEHHEEEERRSSIINNGG  

In deel 4.2 werd reeds ingegaan op het omvormingsbeheer ten aanzien van bestanden met exoten. In dit beheer 

staan kappingen centraal, in de meeste gevallen kan met het kappen van de exoten worden gewacht tot ze een 

behoorlijke economische waarde vertegenwoordigen. Om te vermijden dat zaailingen of opslag van exoten 

opnieuw voor een toename van het aandeel exoten zou zorgen is echter ook een belangrijk luik 

exotenbeheersing noodzakelijk. In het geval van de Amerikaanse vogelkers is er zelfs geen sprake van 

economische valorisatie en komt het uitsluitend neer op bestrijding. 

Volgende soorten zullen in de beheerperiode 2008 – 2028 worden onderdrukt: Amerikaanse vogelkers (overal), 

Amerikaanse eik (lokaal en uitgezonderd monumentale bomen) en uitheems naaldhout. 

AMERIKAANSE VOGELKERS 

Om de kans op natuurlijke verjonging van gewenste soorten te vergroten zal men de huidige dominantie van 

Amerikaanse vogelkers in sommige bestanden moeten doorbreken. De talrijke zaailingen van deze soorten 

vormen een dicht scherm en beletten de natuurlijke verjonging van gewenste boom- en struiksoorten. Zonder 

afdoende bestrijding en controle kan de verjonging bovendien helemaal overgroeid worden en uiteindelijk zelfs 

teloorgaan. Zo wordt de ontwikkeling van soortenmenging en structuurvariatie gehinderd waardoor de 

mogelijkheden voor een verhoogde biodiversiteit en een rijker bosecosysteem sterk beperkt worden.  

Er bestaan verschillende methodes voor het verwijderen van Amerikaanse vogelkers, zoals rooien, ringen, 

stobbebehandeling, bladbehandeling en de mechanisch-biologische methode. In het bosdomein zal geopteerd 

worden voor de stambehandeling of hak-en-spuit-methode voor de oudere exemplaren. Eens de Amerikaanse 

vogelkers bestreden, wordt in de drie daaropvolgende jaren een nabehandeling uitgevoerd. Deze nabehandeling 

bestaat er in de zaailingen van Amerikaanse vogelkers uit te trekken en de grotere exemplaren opnieuw te 

kappen/maaien en indien nodig opnieuw te behandelen met glyfosaat. De nabehadeling dient plaats te vinden 

voor de zaadzetting. Na een periode van drie jaar wordt nog tweejaarlijks een evaluatiemoment ingelast om na 

te gaan of alle Amerikaanse vogelkers verdwenen is. Dezelfde handelingen worden herhaald als blijkt dat de 

Amerikaanse vogelkers nog niet volledig verdwenen is. Glyfosaat is het enige chemische product dat kan 

worden ingezet voor de behandeling van exoten. Er wordt nooit glyfosaat gebruikt in de periode waarin 
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voorjaarsbloeiers er gevoelig voor zijn. De gekapte stronken en struiken van Amerikaanse vogelkers blijven in 

het bosreservaat en vormen een aandeel in het liggend dood hout. 

AMERIKAANSE EIK 

Het effect van de Amerikaanse eik op de verdonkering, de verzuring en de homogenisering van de vegetatie is 

groot. De Amerikaanse eik is een boomsoort die er zonder tussenkomst van de mens nooit zou gekomen zijn.  In 

het bosdomein (o.a. in Paviljoen C) zijn er echter meerdere monumentale exemplaren aanwezig, die omwille van 

hun landschappelijke waarde als solitaire boom behouden zullen blijven tenzij er sprake is van een overmatige 

verjonging. In dat geval zal er geringd worden ten einde ook het gehalte dood hout te vergroten. Het zijn 

voornamelijk groepen van Amerikaanse eik (recentere aanplantingen) die in het domein- en gemeentebos lokaal 

zullen bestreden worden om een homogenisatie van de vegetatie te vermijden. 

UITHEEMS NAALDHOUT 

Tot nog toe is er geen noodzaak geweest om uitheems naaldhout te bestrijden omdat er geen ‘agressieve’ 

verjongingdruk van uit ging. Dit hangt ten dele samen met het feit dat het naaldhout in onze streken geen opslag 

vormt. Het is evenwel niet uitgesloten dat er in bepaalde zones de komende decennia massale spontane 

verjonging van uitheems naaldhout zou voorkomen terwijl dat de voorbije decennia niet voorkwam. Mogelijke 

oorzaken hiervoor zijn o.a. maturiteit van bestanden op basis van uitheems naaldhout, verhoogde lichtstelling als 

gevolg van zware kappingen, klimaatswijzigingen. Dit hoeft zeker niet overal als een nadeel te worden 

beschouwd. Immers er wordt gestreefd naar 80% autochtone boomsoorten. Die 20% exoten kunnen een 

belangrijke bijdrage leveren tot de economische en de recreatieve functie van het bos. Ook ecologisch kunnen 

ze een meerwaarde hebben (ransuilen broeden graag in dicht gesloten bestanden van exotisch naaldhout, 

goudhaantjes fourageren graag in de ruwe schors van oude Corsikaanse dennen, Lorken of fijnsparren). 

44..44..33  AANNDDEERREE  SSPPEECCIIFFIIEEKKEE  MMAAAATTRREEGGEELLEENN  

VORMSNOEI  

Bij aanplantingen gebeurt de vormsnoei vóór de planting en wordt indien nodig herhaald bij de terreincontroles in 

jaar 0 t.e.m. jaar 5. Vormsnoei heeft alleen betrekking op het wegnemen van dubbele toppen en kan zowel in 

augustus als in de winter gebeuren. In spontane verjongingen wordt geen vormsnoei toegepast, het grote 

uitgangsstamtal moet in principe voldoende goed gevormde jonge bomen opleveren die bij de eerste dunning als 

toekomstboom worden aangeduid.  

OPSLEUNEN 

Opsleunen is een zuiver economisch gerichte maatregel waarbij de stam takvrij wordt gemaakt tot op een 

bepaalde hoogte. Voor opsleunen gelden volgende basisregels: 

� beter voorkomen door een groot stamtal of een goede stamverpleging; 

� alleen bij bestanden met een goede stamvorm en een goede groei die later zullen geëxploiteerd 

worden; 

� altijd bij kleine diameters (<10 cm) bijvoorbeeld vlak na het aanduiden van de toekomstbomen of als 

markering van toekomstbomen; 

� maximaal 100 – 150 stuks/ha; 

� standaardbehandeling bij kwaliteitsbestanden van Corsicaanse den, Lork, Douglas, Fijnspar, Grove 

den, cultuurpopulier en Boskers (enkel zomersnoei juli-augustus). Bij inlandse eik en beuk alleen 

uitzonderlijk; 

� desgevallend in 2 beurten tot maximaal 8m hoogte; 

� om esthetische redenen kan bij dreefbomen afgeweken worden van deze basisregels. 
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VEILIGHEIDSSNOEI  

Overal waar nodig in het domein- en gemeentebos zal veiligheidssnoei worden uitgevoerd. Er kunnen zich 

volgende gevallen voordoen: 

VEILIGHEIDSSNOEI IN DREEFBOMEN 

Jaarlijks (oktober/november) zal de boswachter in zijn gebied een controleronde uitvoeren in alle toegankelijke 

dreven. Deze lijst met dreven is terug te vinden in het hoofdstuk over toegankelijkheid. Van deze ronde wordt 

een kort verslag genoteerd in het rondeboek. Bomen die een onmiddellijk veiligheidsrisico inhouden worden 

gehamerd en zo snel mogelijk geveld. Als het risico minder accuut is worden ze verkocht aan de koper die in de 

omgeving vellingen uitvoert of worden ze op de ‘staat van ligging’ gezet voor verkoop in het volgend dienstjaar. 

VEILIGHEIDSSNOEI LANGS DOORGAANDE WEGEN 

Jaarlijks (oktober/november en juni/juli) zal de boswachter in zijn gebied 2 controlerondes uitvoeren langsheen 

de openbare wegen (Augustijnstraat, Vernagelstraat, Augustijndellestraat, Nieuwstraat, Armenlosweg, 

Weygenstraat). Van deze ronde wordt een kort verslag genoteerd in het rondeboek. Bomen die een onmiddellijk 

veiligheidsrisico inhouden worden gehamerd en zo snel mogelijk geveld. Als het risico minder accuut is worden 

ze onderhands verkocht aan de koper die in de omgeving vellingen uitvoert of worden ze op de ‘staat van 

ligging’ gezet voor verkoop in het volgend dienstjaar. Als het risico uitgaat van dode of afgebroken takken dan 

worden ze op een lijst gezet die aan de ploegbaas wordt gegeven voor veiligheidssnoei in diezelfde winter. 

VEILIGHEIDSSNOEI LANGS AANGRENZENDE PERCELEN 

Bij iedere hamering (halve en volle omloop) zal de boswachter in zijn gebied bijzondere aandacht geven aan de 

bomen langsheen de perceelsgrenzen. Hij zal overleggen met de aanpalende eigenaar over bomen die takken 

hebben die tot over de perceelgrens reiken. Waar dit als hinderlijk of gevaarlijk wordt geoordeeld zal in de regel 

worden gekozen voor de opbouw van een gestructureerde bosrand o.a. door velling van de probleembomen. 

Slechts in uitzonderlijke gevallen (vb. esthetische) zal worden geopteerd voor veiligheidssnoei of snoei om 

hinder weg te nemen. 

NULBEHEER 

In een aantal bestanden zal deels een nulbeheer worden uitgevoerd, m.a.w. een beheer van ‘niets doen’.  Het 

gaat over de bestanden Koeienbos A, Vossenkuil A en Eikentap A die samen het bosreservaat vormen. Er 

zullen om wetenschappelijke redenen in het overgrote deel van deze bestanden geen verdere beheerdaden 

meer gesteld worden. In de bestanden Korenmonster B (zone noordelijk gelegen valleitje) en Eikenbos D 

(integraal) wordt er gezien de topografische verschillen en het hieruit volgend risico op bodemerosie ook lokaal 

niet meer geëxploiteerd. In een aantal gevallen zal dit beheer van niets doen worden voorafgegaan door een 

inleidend beheer, zoals het bestrijden van exoten, het kappen van populieren etc. 

Kaart 3.1 situeert de locaties waar een beheer van niets doen zal worden ingesteld. Ten laatste in 2018 zal een 

evaluatie worden gemaakt van dit nulbeheer. Wanneer blijkt dat zich een evolutie voordoet die een gevaar 

oplevert voor de rest van het bos, dan kunnen bewarende maatregelen worden uitgevoerd. Deze kunnen worden 

gezien als een verlenging van de periode van inleidend beheer. Wanneer mocht blijken dat het nulbeheer voor 

het bestand zelf resulteert in een evolutie die minder gunstig is dan wat was verwacht dan kunnen de 

doelstellingen desgevallend opnieuw worden gedefinieerd en kan een wijziging van het beheerplan worden 

voorgesteld. 



 BEHEERMAATREGELEN  94 

 OPMAAK UITGEBREID EN GEZAMENLIJK BEHEERPLAN VOOR HET BERTEMBOSCOMPLEX 05/GBE 75 /BERTEM 

GEBRUIK VAN VUUR BIJ HET BEHEER 

Bij het bosbeheer zal slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik worden gemaakt van vuur. Het kan o.a. gaan om 

het verbranden van takhout dat hinderlijk is voor de verjongingswerkzaamheden. In principe zal geen vuur 

gebruikt worden bij het reguliere beheer van open plekken (o.a. heidebeheer).  

GRONDBEWERKING 

Er zal geen volle grondbewerking toegepast worden in het domein- en gemeentebos gedurende deze 

planperiode. Wel kan de strooisellaag bijeengeschoven worden zodat bij zaadval het zaad na kieming 

onmiddellijk in de minerale bodem wortel zou kunnen vormen. Hiermee wordt vermeden dat wanneer de 

strooisellaag in de zomer uitdroogt de jonge zaailingen mee zouden uitdrogen. Deze bewerking gebeurt met de 

‘loft’ een stel van 2 zeer grof getande schijven  die tegen mekaar in draaien en het strooisel in lange banen over 

een afstand van enkele decimeters verschuift en ophoopt. Ook andere toestellen met een gelijkaardig effect 

kunnen worden toegepast.  Deze toestellen moeten op de eerste plaats hun doel (betere vestiging van 

zaailingen toelaten) ze mogen het bodemprofiel echter niet dieper dan 20 cm beroeren. 

DRAINAGE EN AFWATERING 

Er zullen in het domein- en gemeentebos geen nieuwe drainagegrachten worden aangelegd. De 

bertemboslosweg zal ook in de toekomst het huishoudelijk afvalwater van de voormalige boswachterswoning en 

het naburige bospaviljoen op de Nieuwstraat afvoeren. Ook het spoelwater van de watertoren zal occasioneel 

via deze weg afgevoerd worden. 

BEMESTING 

Nergens in het bosdomein zal volle grondbemesting worden toegepast, wel kan individueel in het plantgat een 

startbemesting worden gegeven om boomsoorten die er van nature thuishoren maar die door de recente 

verzuring geen slaagkansen meer hebben, te herintroduceren. Dit kadert in het natuurlijke bodemherstel.  

Momenteel wordt niet overwogen om volle grond bekalking uit te voeren. Wanneer nieuwe wetenschappelijk 

inzichten zouden aangeven dat dit verkiezelijk is dan zal ter plaatse  grondig worden onderzocht en afgewogen 

met een multidisciplinair team alvorens de techniek eventueel ook in het bosdomein toe te passen. 

BEHEER KLIMPLANTEN 

Alleen bij de vrijstellingen in bosverjonging zullen klimplanten als klimop, clematis, kamperfoelie (en ook bramen 

die eenzelfde effect op jonge planten kunnen hebben als klimplanten) zeer plaatselijk rond de jonge boompjes 

bestreden worden met bosmaaier, boskapper… In oudere bestanden zullen klimplanten niet worden 

weggesneden. Chemische bestrijding van deze planten zal niet worden toegepast.  

44..44..44  BBOOSSRREESSEERRVVAAAATT  

Onderstaande beheerwerken in het bosreservaat (zie kaart 4.3) worden potentieel (op advies van de commissie 

bosreservaten) als startbeheer uitgevoerd:  

EXOTENBEHEERSING (zie 4.4.2) 

Gedurende een driejarige periode (indien noodzakelijk uitgebereid tot 5 jaar) worden de aanwezige exotische 

boomsoorten (in het bijzonder amerikaanse vogelkers) bestreden.  

De recente aangeplante groepen van amerikaanse eik (Vossekuil A en Eikentap A) worden geëxploiteerd 

(gevolgd door stobbenbehandeling). Indien de exemplaren een respectabele omvang hebben kan een relevante 

hoeveelheid van minimaal 10 bomen/ha als dood hout op stam (door ringen) behouden blijven. Het ringen wordt 

wegens veiligheidsoverwegingen niet toegepast in de groep amerikaanse eik die grenst aan de Grote Dreef. De 
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jonge dreef van amerikaanse eik langsheen de Oude Vossendreef (grens bestand Vossenkuil A en Koeienbos 

A) zal eveneens geëxploiteerd worden. 

Grote solitaire exemplaren van amerikaanse eik die verspreid voorkomen worden geringd. Middelgrote 

exemplaren en staakhout worden na kapping (zonder exploitatie hout) met stobbebehandeling bestreden. 

Zaailingen worden uitgetrokken. Er dient voldoende aandacht besteed te worden aan de nabehandeling en het 

gebiedsdekkend uitvoeren van de maatregelen, hoewel de vertreksituatie buiten de aangeduide zones gunstig 

is. 

Onderstaande beheerwerken vormen het gericht beheer van het bosreservaat:  

VEILIGHEIDSZONE / GEËXONEREERDE PADEN (zie 4.4.3) 

In een strook van één boomhoogte grenzend aan de vrij toegankelijke en openbare wegen (in casu Grote Dreef, 

Grote olmdreef en de verbindende paden langsheen het bestand Vossekuil A) wordt een veiligheidszone 

ingericht. Hierin is het toegestaan om bomen die een gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid te vellen. Maar 

ook dunningen kunnen in deze zone uitgevoerd worden om de stabiliteit van het bestand proactief te verbeteren. 

Het vellen gebeurt preferentieel in de natuurlijke valrichting en na velling blijft het hout integraal liggen als 

doodhoutcomponent. Indien een boom door windval of –breuk de doorgang verspert, wordt het deel dat de 

doorgang verspert weggezaagd en verplaatst. 

DREVEN EN HOLLE WEGEN (zie 4.4.3) 

De dreven (in casu de Grote Dreef en Grote olmdreef) en holle wegen (Weygenstraat)  die in het bosreservaat 

liggen of eraan grenzen vallen onder het reguliere beheer van de veiligheidszone.  

NULBEHEER (zie 4.4.3) 

In het overgrote deel van het bosreservaat kan er vanwege de gunstige uitgangssituatie meteen een nulbeheer 

uitgevoerd worden en zijn er geen initiële maatregelen nodig. Het is dan ook in deze zone dat er een spontane 

bosevolutie teweeg zal gebracht worden. De doelstellingen die zich hierop concentreren volgen een ecologische 

en wetenschappelijke motivatie om een typevoorbeeld van een goed ontwikkeld Eiken-Beukenbos- en Eiken-

Haagbeukenbostype te conserveren en te observeren.  

BOSRANDEN (zie 4.9) 

Aan de oostelijke bosrand wordt er initieel in golvende vorm gekapt over een breedte van maximaal 25m. Door 

een combinatie van natuurlijke verjonging en aanplanting met boom- en struiksoorten (bv. haagbeuk, sleedoorn) 

wordt er een rafelige bosrand gecreëerd met verschillende niches (ifv van variatie in soorten en expositie). Hierin 

wordt ook de rand van de aanplant met zomereik (1998) betrokken. Deze rand zal deels en cyclisch als hakhout 

(haagbeuk) afgezet en afgevoerd worden. 

De zuidelijke bosrand is een permanente bosrand, waarin gedund wordt om de stabiliteit van de bomen in de 

nabijheid van de weg te garanderen, maar tevens om op reguliere basis meer licht in de bosrand te krijgen. 

4.5 KAPREGELING 

Voor kwantitatieve gegevens over het kapkwantum en bedrijfstijden wordt verwezen naar hoofdstuk 3. 

De bedrijfstijden die in dit beheerplan gelden, worden bekomen door de streefomtrek te delen door de 

gemiddelde jaarlijkse omtrekaanwas. Ze gelden als een richtcijfer op bestandsniveau en zijn gebaseerd op een 

groot aantal parameters. Zo o.a. kennis over het tijdstip waarop  

� de groei sterk afneemt; 

� de houtkwaliteit sterk afneemt; 
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� uitslepen problematisch wordt omwille van het grote gewicht; 

� de markt interesse verliest of juist grote interesse heeft. 

Aangezien nagenoeg nooit met kaalslag wordt gewerkt, geldt de bedrijfstijd niet voor alle bomen in het bestand. 

Zo zal in de meeste bestanden een beperkt aantal bomen op stam worden bewaard tot op het tijdstip van de 

fysische kapbaarheid (of nog langer) of wordt met een schermkap gewerkt. 

De kapregeling in het domein- en gemeentebos is gebaseerd op een systeem met een ‘volle omloop’ van 16 jaar 

waarin bij voorkeur alle fundamentele kappen worden uitgevoerd. In de privébossen wordt er verder gewerkt met 

een omlooptijd van 12 jaar. Bij ‘halve omloop’ (respectievelijk op 8/6 jaar) worden ook ingrepen gepland die 

omwille van dringende of pragmatische reden niet kunnen worden uitgesteld. Vaak gaat het echter om 

dunningen in de ‘halve omloop’. In jonge bestanden of wanneer snel optreden om andere redenen noodzakelijk 

is, kan binnen de omlooprregeling op 16 jaar ook in de ‘kwart omloop’ worden gekapt. Vaak gaat dit om 

facultatieve dunningen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan van dit systeem worden afgeweken, bv. bij een 

uitzonderlijk goed zaadjaar waarvan men gebruik wil maken, of na een zware storm. 

De organisatie van de volle, halve en kwart omloop en de geografische spreiding moet leiden tot volgende 

voordelen: 

� minder frequente verstoring van het bosecosysteem door exploitatie 

� minder frequente schade aan boswegen 

� een beter bedrijfsrendement doordat de gekapte volumes per ingreep groter zijn 

 

In het gemeentebos worden er jaarlijks loten brandhout verkocht en de kapregeling is bijgevolg in functie hiervan 

opgesteld. 

44..55..11  EEIINNDDKKAAPP  

In totaal zal in de volgende beheerperiode (tot 2028) 38,2 ha in eindkap gaan. Het jaar waarin de eindkap wordt 

aangegeven is indicatief, zoals hoger aangegeven kan ook in een andere halve of hele omlooop worden gewerkt 

en waar nodig zelfs op een ander tijdstip. 

De eindkap wordt uitgeoverd volgens één van volgende bedrijfssoorten: 

� Eindkap mits kaalslag (EK) 

� Groepenkap (GK) 

� Schermkap (SK) 

� Hakhoutkap (HK) 

� Middelhoutkap (MK) 

KAALSLAG 

In het kaalslagbedrijf worden alle bomen in een bestand verwijderd door middel van één enkele definitieve kap 

waarna tot bosverjonging wordt overgegaan. 

Het aantal kaalkappen in het bosdomein is zeer beperkt. Kaalkap wordt voornamelijk toegepast in de kleinere 

bestanden privébos. Zoals uit Tabel 32 en Tabel 33 blijkt wordt alleen in uitzonderlijke gevallen 

(omvormingsbeheer) over een oppervlakte groter dan 1 ha kaalgekapt. 

GROEPENKAP 

Het grootste aantal bestanden zal via groepenkap worden verjongd. Ook in afgelopen halve eeuw was dit een 

algemeen toegepaste beheervorm. Bij de groepenkap wordt een bestand over een relatief lange 

verjongingsperiode (enkele tientallen jaren) groepsgewijs verjongd. Dit betekent dat sommige delen van het 

bestand sneller, andere trager worden verjongd. Dit laat toe om rekening te houden met lokale verschillen, 
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gedeelten van het bestand die niet aan de verwachtingen voldoen worden sneller gekapt, de meest vitale 

gedeelten kunnen ouder worden en sommige groepjes worden nooit gekapt. Bij de keuze van de groepen wordt 

daarnaast zo veel mogelijk rekening gehouden met reeds uitgevoerde en latere kappingen. Zo kan vermeden 

worden dat de bomen die in de toekomst worden geveld door de verjongingszones moeten worden gesleept. 

SCHERMKAP 

Bij de schermkap wordt het bestand over gans zijn oppervlakte gelijktijdig verjongd onder een betrekkelijk ijl 

bovenscherm dat geleidelijk wordt verwijderd naarmate de lichtbehoefte van de verjonging groter wordt. 

In het bestand Zevenslapers A zal een zuivere schermkap worden uitgevoerd. Meestal zal het echter gaan om 

delen van bestanden die onder scherm zullen gekapt worden (Augustijnenbos A, Hertwinkel A en B, Eikenbos 

B). Dit is een zeer geschikte bedrijfsvorm om natuurlijke verjonging te bevorderen. De bomen uit het ijle 

bovenscherm zorgen voor schaduw en zaadval, tegelijkertijd kunnen ze nog een mooie houtaanwas realiseren 

en zorgen ze als het ware voor een permanente aanwezigheid van het bestand. 

Er moet op toegezien worden dat het aantal bomen in het bovenscherm niet te hoog is. Bij lichtboomsoorten 

(o.a. grove den, zomereik, lork) moet het aantal bomen sterker gereduceerd worden dan bij meer 

schaduwverdragende soorten (o.a. beuk, douglas). 

HAKHOUTKAP 

De hakhoutkap bestaat uit het cyclisch afzetten (in een periode van 12 à 16 jaar) van de houtige opslag, die 

nadien terug uit stoven opslaat. Deze historische beheersoort werd voornamelijk toegepast om te voorzien in de 

productie van klein gerief- en brandhout. Omwille van de periodieke lichtstelling en de lokale variatie in 

bestandstructuur zijn er echter ook ecologische voordelen.  

Sommige bestanden worden nu reeds deels als hakhout beheerd (Waeroyveld A, Vleugt A). In andere 

bestanden is er een goede uitgangssituatie qua soortensamestelling om hakhoutbeheer te (her)introduceren 

(Hertwinkel A, Eikenbos A, Remken Pantgat B). De beheersoort van het hakhoutbeheer zal tevens toegepast 

worden in de te ontwikkelen bosranden aan de bospercelen Korenmonster, Koeienbos en Bovenberg. 

MIDDELHOUTKAP 

Het betreft een experiment aangezien de ervaring om met middelhout te werken er in Vlaanderen niet meer is en 

er nog slechts zeer weinig bestanden met een middelhoutstructuur terug te vinden zijn. Op het einde van de 

beheertermijn dient het restauratiebeheer dan ook reeds tussentijds geëvalueerd te worden. 

In het bestand Hooiweg A wordt plaatselijk het oude middelhoutbeheer over een oppervlakte van 5,2 ha 

hersteld. Het restauratiebeheer zal in twee stappen geïnitialiseerd worden (2011-2019), waarbij er bij de eerste 

openingskap een grondvlak van 12 m²/ha nagestreefd wordt. In de geselecteerde zone zijn er nog een aantal 

elementen van de middelhoutstructuur terug te vinden (rijke soortenmenging, aanwezigheid van 

hooghoutelementen in de vorm van enkele bomen met de typische diepe middelhoutkroon). De uitgangssituatie 

wijst echter ook uit dat de restanten van hakhout maar in beperkte mate aanwezig zijn. Wanneer de natuurlijke 

verjonging volgend op de eerste openingskap gebrekkig is, zal er in 2019 ingeboet worden om de volgende 

generatie hakhout (hazelaar, haagbeuk, inlandse eik, es, esdoorn, boskers) en hooghout (inlandse eik) te 

kunnen realiseren. In een volgende fase kan er voor gekozen om de aansluitende verjongingsgroepen mee in 

het middelhoutbeheer op te nemen. 

44..55..22  DDUUNNNNIINNGG  

De synthese kapregeling (Tabel 35) geeft aan wanneer ingrepen (in hoofdzaak dunningen en kappingen) tijdens 

de volle (X) en halve omloop (O) geprogrammeerd zijn. Bij de bedrijfstijd van 16 jaar in het domein- en 

gemeentebos wordt tevens ook nog voorbehoud gemaakt ten opzichte van facultatieve dunningen in kwart 
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omloop. Het jaar voor de dunning wordt uitgevoerd, zal de boswachter de lijst maken van alle bestanden die in 

aanmerking komen voor een dunning. De ‘staat’ van ligging die wordt opgemaakt geeft aan of er al dan niet 

effectief gedund zal worden. Immers er kunnen tal van redenen zijn dat een bepaalde geprogrammeerde 

dunning niet wordt uitgevoerd. 

De doelstelling van iedere dunning zal zijn dat het bestand na de dunning waardevoller moet zijn dan er voor.  In 

de recente aanplantingen kan ervoor gekozen worden te dunnen volgens de toekomstbomenmethode. 

4.6 BOSEXPLOITATIE 

EXPLOITATIE 

In de bosbestanden Korenmonster B en Eikenbos D wordt er omwille van het aanwezige reliëf plaatselijk niet 

geëxploiteerd (nulbeheer). Ook binnen het bosreservaat vindt er geen exploitatie plaats, behalve bij het inleidend 

en gericht beheer. De exploitatie die gedaan wordt ter creatie van een bosrand zal verkocht worden. De 

aanwezige Amerikaanse vogelkers die bestreden wordt zal ter plekke gelaten worden als dood hout.  

De overige bestanden hebben een normale exploitatie. 

AANDUIDING EXPLOITATIEROUTES 

De bestaande vaste exploitatieroutes moeten gebruikt worden (kaart 4.4). Nieuwe of moeilijk zichtbare 

exploitatiepistes worden in het bos bij voorkeur aangeduid door de vegetatie te klepelen. Waar dit de 

exploitatiepistes onvoldoende zichtbaar maakt zal op ooghoogte een verticale streep met witte verf op de bomen 

rechts van de exploitatiepiste worden gezet. Het aanduiden van deze pistes gebeurt of wordt herhaald vóór de 

hameringen worden uitgevoerd. Zo kan bij de hamering rekening worden gehouden met de ligging van de 

exploitatiepistes. 

In alle bestanden geldt een schoontijd van 1 april tot 30 juni. In deze periode mag niet geveld, noch geruimd 

worden in het bos. Deze schoontijd kan ten allen tijde worden aangepast indien dit om 

natuurbeschermingsredenen nodig zou zijn of indien het opleggen van de schoontijd geen meerwaarde geeft 

aan de ecologische functie. 

TOEZICHT OP EXPLOITATIE 

Een goede communicatie tussen bosbeheerder en exploitant kan veel schade vermijden. In het geval van het 

bos dat onder de bevoegdheid van de boswachter valt, moet hij de exploitant informeren, motiveren en 

eventueel bijsturen of desnoods verbaliseren en de werken stil leggen bij overtredingen. Het dagelijkse toezicht 

door de boswachter en de rapportering ervan in zijn/haar rondenboek wordt centraal geplaatst. 

De boswachter zal gedurende de exploitatieperiode vooral actief en permanent aandacht hebben voor: 

� de weersomstandigheden (ruimingsstop i.g.v. met water verzadigde bodem) 

� de terreinomstandigheden (o.a. hellingen, bodemtype) 

� bijzondere waarnemingen (vb. broedgeval in holte van boom die verkocht werd) die kunnen leiden tot 

stilleggen der werken 

� het bosgebruik en de publieke opninie.  Hij kan daar op inspelen door te informeren. 

� de kundigheid van de exploitant.  

EXPLOITATIETECHNIEKEN 

Boswachters en bosexploitanten moeten actief op zoek gaan naar betere en veiligere exploitatietechnieken en 

ze waar mogelijk gebruiken.  
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Tabel 35: Synthese kapregeling volgens eigendomstatus: volle (X) en halve (O) omloop; zie 1.20 voor uitgebreide Tabel 36 kapregeling en 

beheerwerken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 BRANDPREVENTIE 

In geval van brand zijn alle exploitatiewegen en berijdbare wandelwegen toegankelijk voor de hulpdiensten. Er 

worden geen specifieke maatregelen getroffen, noch werken uitgevoerd ter preventie van brand.  

4.8 OPEN VEGETATIETYPES 

DEFINITIE:  

Opdat een open terrein als een open plek binnen het bos in functie van natuurbehoud kan beschouwd worden, 

moet ze voldoen aan elk van de 4 volgende voorwaarden: 

Type eigenaar Eigenaar Beheerder Bosplaats Bestand 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Overheid ANB ANB Groot Eikenbos Bovenberg A O X O

Bovenberg B O X O

Eikenbos C O X O

Eikenbos D O X O

Grevenbos B O X O

Augustijnbos A X O X

Augustijnbos B X O X

Hertwinkel A X O X

Hertwinkel B X O X

Hertwinkel C X O X

Hertwinkel D X O X

De Tomme A X O X

Bertembos Waeroyveld A X O X

Gemeente Bertem ANB Bertembos Korenmonster A X O X

Paviljoen A X O X

Paviljoen B X O X

Paviljoen C X O X

Hooiweg A X O X

Remken Pantgat A X O X

Remken Pantgat B X O

Groot Eikenbos Eikenbos A X O

Eikenbos B X O

Vleugt A X O

Vleugt B X O

Bosreservaat Eikentap A O X O

Koeienbos A O X O

Vossenkuil A O X O

Bertembos Korenmonster B X

Gemeente Bertem Natuurpunt Bertembos Heide A X X

Heide B X X

Groot Eikenbos Hellegracht A X X

Openbaar Kerkfabriek Bertem Groot Eikenbos Hellegracht B X X

Openbaar OCMW Leuven Groot Eikenbos Zevenslapers A X O X O

Openbaar VMW Bertembos Hooiweg B

Openbaar Kerkfabriek Herent Bertembos Waeroyveld C X

Privé Peeters-Dekeyzer Bertembos Waeroyveld B X O X

Privé Vercruysse Bertembos Bedeliënbos A O X O X

Privé Wera Groot Eikenbos Hertwinkel E X 0 X O

Privé Kestemont Groot Eikenbos Cruyningenbos A O X O X

Cruyningenbos B X O X O

Cruyningenbos C X O X O

Cruyningenbos D O X

Cruyningenbos E O X

Privé Goeminne Groot Eikenbos Lange Lo A X O X O

Lange Lo B X O X O

Privé Derwa Groot Eikenbos Lange Lo C X O X O

Grevenbos A X O X O

Privé NV Liesbeth Groot Eikenbos Mutsenbos A X O X O

Privé Cludts Groot Eikenbos Mutsenbos B X X
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Bedekkingsgraad < 50%  

Halfopen biotopen met verspreid staande bomen kunnen dus ook als open plek binnen het bos 

beschouwd worden 

Halfopen en open biotopen die in functie staan van natuurbehoud in het bos, inclusief tijdelijke open plekken  

Het open terrein is over minstens de helft van de omtrek omgeven door bos. 

Oppervlakte is maximaal 3 ha 

Anno 2006 voldoet het bosdomein nauwelijks aan de door de beheervisie opgelegde norm voor open plekken. 

Hun aandeel bedraagt slechts 4,8%. De ecologische en landschappelijke waarde van het boscomplex kan sterk 

verhogen door een aantal maatregelen te nemen die leiden tot een significante verhoging van het aandeel ‘open 

natuur in de bossfeer’. Dat doen we liefst door terreinen die grenzen aan het bos of die tussen de bossen in zijn 

gelegen mee in het bos- en natuurbeheer te integreren. Open plekken in het midden van het bos hebben echter 

ook hun meerwaarde, er zal dan ook naar gestreefd worden. 

Het gaat hierbij om een breed gamma van terreinen die niet allemaal permanent of volledig open zullen worden 

gehouden. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen permanent open plekken, tijdelijk open plekken 

(gevolg van groepenkap of hakhoutbeheer) en half open bestanden (kaart 3.2). Ze krijgen een aangepast beheer 

of vervullen verschillende complementaire functies. Wat de twee laatste categorieën betreft, wordt in de 

verrekening van de oppervlakte open plek gewerkt met de helft van de reële oppervlakte, aangezien het hier 

gaat over open plekken die niet gans de planperiode open zijn (tijdelijke) of die nog onder een ijl scherm bedekt 

blijven (halfopen). Het uiteindelijke aandeel open natuur bedraagt gedurende de beheerperiode bijgevolg ca. 

12,5 %. 

44..88..11  TTIIJJDDEELLIIJJKKEE  OOPPEENN  PPLLEEKKKKEENN  

Onder West-Europese klimaatsomstandigheden (en dus ook in Vlaanderen) evolueert nagenoeg iedere open 

plek spontaan tot een bos na verloop van tijd. Alleen uitzonderlijk arme (stuifduinen) of zeer natte (open water, 

moeras …) groeiplaatsen blijven na braaklegging van nature permanent open. Zulke arme groeiplaatsen komen 

in dit bosdomein niet voor. In alle West-Europese bostypes komen van nature echter wel tijdelijke open plekken 

voor die ontstaan zijn na een zware storm, een brand, sneeuwbreuk, ziekte, … Na verloop van enkele jaren 

evolueert zo’n plek van nature weer terug tot bos.  

In het bosdomein is het aantal calamiteiten dat tot zulke open plekken aanleiding geeft veeleer beperkt o.a.  als 

gevolg van brandpreventie en - bestrijding. Het volledige ecosysteem met open fasen, halfopen jong bos, 

gesloten volwassen bos, de vervalfase van oud bos en opnieuw open bos kan bijgevolg maar aanwezig zijn als 

die calamiteiten worden nagebootst. Dat gebeurt o.a. bij het maken van verjongingsgroepen of omvormingen. 

We gaan er van uit dat een groep na de eindkap nog 4 jaar open blijft. Aangezien er ca. 37 ha zal verjongd 

worden in de volgende 20 jaar zal er in die periode gemiddeld ca. 10 ha tijdelijk open zijn. Deze oppervlakte 

wordt niet beheerd met het oog op die open plek maar wel met het oog op bosverjonging. 

De zone in het bestand Hooiweg A die in een omloop van 16 jaar als middelhout beheerd (ca. 2,7 ha), kan 

beschouwd worden als een tijdelijke open plek. Ook de huidige open plek in het bestand Vossenkuil A 

(bosreservaat), die in 1998 gecreëerd werd zal niet verder beheerd worden, krijgt gedurende de komende jaren 

als dusdanig een invulling. 

44..88..22  PPEERRMMAANNEENNTTEE  OOPPEENN  PPLLEEKKKKEENN  

Een andere optie kan zijn om open fasen te ‘bevriezen’ met het beheer. Voor deze optie wordt gekozen omwille 

van algemene natuurbehoudsredenen en in het bijzonder het grote aantal organismen dat er mee samenhangt 

en het educatieve/landschappelijke element. Het gaat om ca. 4 ha permanent open ruimte die specifiek met het 

oog op de waarde van het open terrein zullen worden beheerd.  
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We onderscheiden hierin open plekken die gecrëeerd worden als specieke biotoop ten voordele van fauna en 

flora of open plekken die een zekere ecologische nevenfunctie vervullen (Hooiweg B, speelweide Vleugt B). 

OPEN PLEKKEN  

In de bosbestanden Eikenbos C en Hertwinkel B zal voor een totaal van 0.6 ha open plek voor heideherstel 

gemaakt worden. Het gaat over relatief kleine open plekken waar relicten van heidepopulaties aanwezig zijn. 

Een verhoogde lichtinval kan een herstel van de heide inleiden. Een extensief maaibeheer met afvoer van 

maaisel kan het herstel bevorderen. Naargelang de aanwezige verruiging wordt er gedurende de eerste jaren 

een intensief beheer uitgevoerd (bv. plaggen). 

Ook in het bestand Augustijnenbos B (maaibeheer) en Mutsenbos B (klepelen/bosmaaier) wordt een permanent 

open plek beheerd. Dergelijke open plekken bieden een habitat voor flora (specifiek voor interne bosranden zie 

1.9.1) en de hieraan gekoppelde fauna (bv. vlinders). Er wordt op deze plekken specifiek aandacht geschonken 

aan de ontwikkeling van een interne of externe bosrand. 

HALF OPEN BOSSTRUCTUREN 

In de bosbestanden Grevenbos B (2.0 ha) en Hertwinkel C (2.1 ha) wordt er op locaties met een potentieel 

natuurlijke vegetatie van zomereiken-berkenbos voor geopteerd om te werken naar een half open bos. In een 

volgende fase wordt er ook een lichtingskap uitgevoerd (grove dennen; beuk en amerikaanse eik) tot een 

grondvlak van ca. 15 m²/ha. Door de verhoogde lichtinval door het kruinendak en doordat er geen deken van 

onverteerde bladval meer op de struiken ligt, profiteert de vaak nog fragmentair aanwezige vegetatie van blauwe 

bosbes sterk van deze ingreep. Lokaal zal zich ook een verjonging van grove den, berk, beuk, inheemse 

struiken ontwikkelen. Waar aggressieve exoten zich uitzaaien zullen deze bestreden worden. 

Bij het bereiken van de doelomtrek kan worden kaalgekapt en overgegaan tot verjonging. Dit bostype leent zich 

echter ook uitstekend tot het ‘eeuwig’ op stam houden van individuele bomen (grove den, berk, inlandse eik) of 

bomengroepjes. Daartussen kunnen zich lokaal kleine verjongingskernen ontwikkelen zodat een permanente 

aanwezigheid van het bos, vergelijkbaar met een plenterstructuur, kan ontstaan.  

44..88..33  SSPPEEEELLWWEEIIDDEE  

De speelweide kan na 2008 aangelegd worden in het bestand Vleugt B, op een perceel dat nu nog verpacht 

wordt als akker (1.4 ha). Het beheer als speelweide zal gericht zijn op het recreatief gebruik, maar zal tevens 

gericht op een ecologische en landschappelijke opwaardering.  

Dit gebeurt door: 

� het afzomen van de weide met een bomenrij van hoogstam fruitbomen die de grens met de 
aangrenzende akker vormt 

� het aanbrengen van enkele dikke dode boomstammen verspreid in de weide. Daarbij is het 
aangewezen enkele Amerikaanse eiken te selecteren van mindere (economische) kwaliteit die bij het 
inleidend beheer geëxploiteerd worden. 

� het gefaseerd maaien (tweemaal per jaar) en afvoeren van maaisel, namelijk na 15 juni en 15 
september.  

44..88..44  GGRRAASSLLAANNDD  WWAATTEERRTTOORREENN  

Bestand Hooiweg B bestaat uit het grasveld dat de watertoren omzoomt. In tegenstelling tot het huidige 

intensieve maaibeheer zal er in de toekomst een natuurvriendelijker maaibeheer toegepast worden. Er wordt 

een tweejaarlijks maaibeurt vooropgesteld, half juni en half september waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Op 

die manier krijgt brandnetel weinig kans te overleven en krijgen ook andere soorten een kans.  
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4.9 GRADIËNTEN EN BOSRANDONTWIKKELING 

44..99..11  OONNTTWWIIKKKKEELLIINNGG  VVAANN  BBOOSSRRAANNDDEENN  

Het actuele aantal bosranden of hun oppervlakte is 

vandaag eerder beperkt. In de volgende beheerperiode 

zal er veel meer aandacht naar uit gaan. Dat zal gebeuren 

door meer bosranden te creëren en door een specifiek 

beheer. In 2028 zal de oppervlakte bosrand ca. 9 ha 

bedragen. Het beheer is gericht op een structuurrijke 

bosrand. In optimake of volgroeide omstandigheden 

betekent dat de bosrand een geleidelijke overgang vormt 

van open naar gesloten. De bosranden vertonen ook een 

gerafelde of gekartelde randen zodat er een grote variatie 

aan oriëntaties ontstaat. 

Bosranden zijn niet alleen ecologisch zeer interessant omwille van de vele ecologische niches die ontstaan, ze 

zijn ook recreatief en landschappelijk interessant. Ook in relatie tot de aangrenzende stukken bieden externe 

bosranden heel wat voordelen. Bosranden vormen de ideale overgang tussen bos- en landbouwgebied en 

bosranden kunnen in bepaalde gevallen ook ‘grensconflicten’ met buurtbewoners helpen oplossen. Uiteraard 

kan de ecologische waarde nooit als argument worden ingeroepen om een landschappelijk uiterst waardevolle 

dreef te vervangen door zo’n bosrand. In de mate van het mogelijke zal er voor gezorgd worden dat het bos 

uitbreid door de aanleg van een bosrand;  Waar dat niet mogelijk is kan de eerste 20 m van het bos in 

omvorming worden gesteld naar een structuurrijke rand. 

We maken in het bosdomein een onderscheid tussen de externe bosranden in regulier beheer, de externe 

bosranden die als hakhout beheerd worden en de interne bosranden. 

Het regulier bosrandbeheer houdt in dat de zoom (indien bestaande) jaarlijks of om de twee jaar wordt gemaaid 

en dat de volgende zone (indien bestaande) om de 4-8 jaar wordt gekapt of geklepeld. De zone dichtst bij het 

bos gelegen (minimaal aanwezig om van een bosrand te spreken) kan facultatief gekapt worden in functie van 

de soort- en structuurvariatie. In de bestanden Remken Pantgat A, Paviljoen C, Vleugt B, Eikenbos C en 

Mutsenbos A worden externe bosranden aangelegd of versterkt. 

De bosrand in hakhoutbeheer zal om de 12 à 16 jaar gekapt worden waarbij lokaal een boom kan blijven 

doorgroeien. Tot aanleg van een dergelijke bosrand (bv. aan de oostgrens van de bospercelen Korenmonster en 

Koeienbos) zal  een golvende kaalkap (tot 25 m van de bestaande bosgrens) uitgevoerd worden (kaart 4.1) en 

vervolgens beplant met overwegend Haagbeuk. Verder kunnen volgende soorten kunnen gebruikt worden bij de 

creatie van de nieuwe bosranden: Gelderse Roos, Gewone vlier, Hazelaar, Veldesdoorn, Lijsterbes, Haagbeuk, 

Meidoorn, Hondsroos, Sleedoorn, Gele en Rode kornoelje, Bergvlier, Wilde appel. 

Een aantal te crëeren open plekken in het bos (o.a. Mutsenbos B) zal aanleiding geven tot nieuwe interne 

bosranden. Deze interne bosranden resulteren in luwtes waar een vlindervriendelijk beheer aangewezen is.  

4.10 SPECIFIEKE MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN FLORA EN FAUNA 

De meest bijzondere fauna-elementen in Bertembos zijn, opgesomd per diergroep: 

• Vogels: Wespendief, Havik, Houtsnip, Zwarte specht, Middelste Bonte Specht, Kleine Bonte specht, 

Vuurgoudhaan, Fluiter, Bonte vliegenvanger. 

• Reptielen: Levendbarende hagedis en Hazelworm; 

• Dagvlinders: Eikenpage en Sleedoornpage; mogelijk Kleine ijsvogelvlinder; 

Figuur 30 Schematisch voorbeeld van een bosrand 
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• Zweefvliegen: Oostelijke sapzwever (Brachyopa pilosa), Bij-woudzwever (Criorhina asilica), Geelbuik-

platbek (Pipiza festiva), Neocnemodon latitarsis, … 

De bijzondere flora-elementen zijn de aanwezige oudbosplanten zoals Bosanemoon, Dalkruid, Lelietje der dalen, 

Eenbes en Slanke Sleutelbloem (zie 2.3.3.4), die in bijzondere mate gebonden zijn aan de aanwezige bostypes. 

Er zijn drie niveau’s waarop met de informatie over fauna en flora zal worden gewerkt: 

� sensibilisering van de bosbeheerders zelf en van het publiek 

� bijsturing van reeds lang toegepaste beheermaatregelen 

� nieuwe maatregelen  

44..1100..11  SSEENNSSIIBBIILLIISSEERRIINNGG  VVAANN  DDEE  BBOOSSBBEEHHEEEERRDDEERRSS  EENN  VVAANN  HHEETT  PPUUBBLLIIEEKK  

We trachten de  kennis en gevoeligheid van de bosbeheerders aan te scherpen door:  

� de informatie over fauna en flora een belangrijke plaats te geven in dit beheerplan, 

� die informatie zo leesbaar mogelijk te brengen 

� geregelde contacten met de inventariseerders op het terrein. 

Dit is een noodzakelijke voorwaarde opdat voorgestelde wijzigingen succesvol zouden worden.   

44..1100..22  BBIIJJSSTTUURREENN  VVAANN  KKLLAASSSSIIEEKKEE  BBOOSSBBEEHHEEEERRMMAAAATTRREEGGEELLEENN  TT..BB..VV..  FFAAUUNNAA  EENN  FFLLOORRAA  

Eerder in de tekst, onder de beheermaatregelen bosverjonging (4.1), bosomvorming (4.2), bebossingswerken 

(4.3), behandelings- en verplegingswerken (4.4) en kapregeling (4.5) werden tientallen klassieke 

beheermaatregelen beschreven. 

Al deze klassieke beheermaatregelen werden niet dogmatisch benaderd maar werden telkens opnieuw tegen 

het licht gehouden om na te gaan of ze een bijdrage leveren tot een betere functievervulling in het algemeen en 

tot een verhoogde natuurwaarde in het bijzonder.  Ze zijn niet specifiek soortgericht maar eerder procesgericht. 

 Algemene beheermaatregelen die voor fauna belangrijk zijn: 

� Behoud van oude bomen met veel holtes: voor holenbroedende vogels en voor vleermuizen. Vooral 

eiken en Beuken. 

� Behoud van liggend en staand dood hout: voor bijna alle bosbewonende dieren is dit van belang 

� Voldoende licht in het bos 

� Creëren van geleidelijke overgangen tussen bos en open terrein: mantel-zoomvegetaties 

BOSVERJONGING 

Door bij de bosverjonging op regelmatige basis voor natuurlijke verjonging (> 50%) te kiezen zal de 

verjongingsperiode verlengen waardoor de horizontale structuur in het bos toeneemt. Tegelijkertijd zal ook de 

verticale structuur toenemen doordat gemiddeld genomen meer soorten in de menging zullen aanwezig zijn en 

elk van die soorten zijn groeisnelheid heeft.  

Door resoluut te kiezen voor inheemse soorten, door secundaire soorten veel meer op het voorplan te brengen 

en door uitheems naaldhout te beperken, wordt gewerkt aan een verbetering van de bodemfauna en krijgt de 

kruidlaag opnieuw kansen. 

BOSOMVORMING 

Bosomvorming is een klassieke bosbouwterm, tot ca. 1960 had de omvorming vooral betrekking op 

omschakeling van hakhout en middelhout naar het financiëel interessantere hooghout of om het versneld 

afvoeren van slecht groeiende bestanden. 
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De volgende 20 jaar wordt met de omvorming een beter groeiplaatsbeheer (tegengaan verzuring) en een 

verhoogde natuurlijkheid (terugdringen exoten, opnieuw werken met middelhoutstructuur) nagestreefd.  Hierdoor 

krijgen fauna en flora veel meer kansen . 

KAPREGELING 

De klassieke kapregeling die in het vorige beheerplan nagenoeg volledig op opbrengst was gericht, wordt in de 

volgende beheerperiode sterk bijgestuurd met het oog op fauna en flora: 

� 18 % wordt niet langer geëxploiteerd. Een aantal van de zones zijn voldoende groot om op termijn 

tegelijkertijd alle fases van ontwikkeling en verval te bevatten. 

� er wordt een netwerk van zeer oude, kwijnende en dode  bomen gevormd.  Dit zal een sterk positief 

effect hebben op een ganse reeks paddestoelen en op een groot aantal diersoorten: insecten, 

vleermuizen, uilen, spechten, boomkruipers… 

� Verlenging van de omlooptijd van 3/6/9/12 tot 4/8/12/16 beperkt verstoring, vooral van belang voor 

schuwere soorten, bodembroeders etc.; 

44..1100..33  NNIIEEUUWWEE  BBEEHHEEEERRMMAAAATTRREEGGEELLEENN  TT..BB..VV..  FFAAUUNNAA  EENN  FFLLOORRAA..  

In het kader van dit beheerplan zijn ‘nieuwe beheermaatregelen’ die acties die eerder nog niet expliciet 

toegepast of beschreven werden m.b.t. het beheer van het domein- en gemeentebos.  

Er worden een aantal soortgerichte maatregelen voorgesteld,  toch blijft de nadruk (conform de beheervisie) 

liggen bij procesgerichte ingrepen.  

Grosso modo gaat het hier over de maatregelen uit het onderste deel van het beheeroverzicht : bestrijding 

exoten, beheer open plekken en bosranden en andere. 

Bestrijding van exoten werkt voornamelijk structuurbevorderend (zie 4.4.1.). 

Het beheer open plekken en bosranden levert wellicht de belangrijkste bijdrage tot structuurvariatie  (zie 4.8).  Bij 

de aanleg en het beheer wordt soms specifiek (maar zelden exclusief) gemikt op een aantal soorten.  

MAATREGELEN T.B.V. REEËN 

� beperking van verstoring door het afsluiten van een aantal bospaden (ook belangrijk voor een aantal 

vogelsoorten zoals havik, wespendief…); 

� aanleg/beheer open plekken en bosranden ter verhoging van het voedselaanbod (o.a. bramen) en 

beschutting 

MAATREGELEN T.B.V. DE DAS 

Het dassenproject van het Regionaal Landschap resulteerde reeds in een groot aantal nuttige voorstellen. Hier 

worden die maatregelen opgesomd die kunnen worden nagestreefd in de volgende beheerperiode wanneer de 

Das zich terug in het gebied zou vestigen: 

� bescherming van bestaande dassenburchten: o.a. visuele afscherming door bvb. een boomkruin waar 

wandelwegen te dicht aansluiten bij de burcht, verbod om burchten te betreden met 

exploitatiemachines 

� vergroting voedselaanbod door o.a. aanleg/onderhoud van enkele hoogstamfruitbomen (Vleught B 

/Augustijnbos B). Door de geplande dunningen zal tevens de vorming van eikels en de groei van 

hazelaar in de onderetage bevorderd worden 

� Goed overleg met jagers, verbod op vossenjacht in de omgeving van dassenburchten. 

Er wordt momenteel niet overwogen om de das via een nieuw introductie project naar het bosdomein te halen.  

Indien er zich spontaan een koppel zou vestigen zal in overleg met de dassenspecialisten worden onderzocht of 

‘aanvulling’ met streekeigen dassen mogelijk/wenselijk is. 
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MAATREGELEN M.B.T . VLEERMUIZEN 

Voor vleermuizen is het voorkomen van oude bomen met veel holtes van groot belang. Deze zijn momenteel in 

ruime mate aanwezig.  

Algemene maatregelen : 

� Boswachters dienen de gekende ‘nestbomen’ van vleermuizen te kunnen situeren op het terrein en 

zullen deze zo lang mogelijk op stam bewaren. 

MAATREGELEN M.B.T. VOGELS 

Het is duidelijk dat in Bertembos de oude bomen verantwoordelijk zijn voor de relatief hoge aantallen 

holenbroeders (vogels die hun nest in boomholtes maken). We denken dan aan soorten als Zwarte Specht, 

Kleine Bonte Specht, Groene specht, Boomklever, Glanskop en Bonte Vliegenvanger. Ook voor roofvogels als 

Wespendief, Buizerd en Havik zijn forse oude bomen belangrijk om hun nest in te maken. 

Opvallend zijn de hoge aantallen Appelvink als broedvogel. Die zijn te danken aan de vele boskersen in het bos. 

Algemene maatregelen : 

� gekende nestbomen van bvb. havik zullen niet worden gekapt (tenzij om veiligheidsredenen), ook in de 

onmiddellijke omgeving zullen geen bomen worden geveld of zal de velperiode worden gespecifieerd 

om verstoring van het nest te vermijden. 

� het zelfde geldt voor nestbomen van holenbroeders 

� het beheer van dikke bomen zal resulteren in meer kansen voor soorten als fluiter, middelste bonte 

specht en wespendief. 

� nestkasten worden enkel toegelaten in het kader van een duidelijk afgelijnd onderzoeks- of educatief 

project.  Momenteel is dat enkel het geval voor een onderzoek over bosuilen.   

MAATREGELEN M.B.T. REPTIELEN 

Het laten liggen van dood hout is een interessante maatregel om de populatie Hazelworm in Bertembos in stand 

te houden. Voldoende licht in het bos, dus voldoende openheid in de vorm van brede dreven (brede bermen) en 

een permanente (kleine) open plek, kan bijdragen tot uitbreiding van de populatie Levendbarende hagedis die 

momenteel voorkomt in de Koeheide. 

Specifieke maatregelen : 

� vooral kleine open plekjes op hoog gelegen locaties zijn van belang voor reptielen. Naast het 

heidebeheer en de halfopen vegetatie, zullen specifiek op die plaatsen waarvan geweten is dat ze 

aantrekkelijk kunnen zijn voor reptielen, maatregelen worden genomen. 

� als overwinteringsplek voor de Hazelworm en Levendbarende hagedis is zwaar liggend dood hout van 

groot belang. Maar ook de grazige bermen langsheen de dreven vervullen een belangrijke functie. 

MAATREGELEN M.B.T. ONGEWERVELDEN (VLINDERS, ZWEEFVLIEGEN,…) 

� bij maaiwerkzaamheden zal altijd een deel van het gebiedje ongestoord worden gelaten.  

� om bosranden aantrekkelijker te maken zal, waar mogelijk voor een gerafelde structuur worden 

gezorgd. Aan de zuidrand (overgang naar Koeheide) kan (spontane) bosuitbreiding met Sleedoorn, 

Iepen en eiken zeer waardevol zijn voor Sleedoornpage, Eikenpage en andere struweelsoorten. Op 

andere plaatsen kan er eventueel een hakhoutbeheer uitgevoerd worden. 

� Wanneer er beweiding zal worden toegepast zal gebruik gemaakt worden van ontwormingsmiddelen 

met zo klein mogelijk neveneffecten.  
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4.11 DOOD HOUT EN OUDE BOMEN 

De inschattingen van de hoeveelheid dood hout zijn weinig bruikbaar om een gedetailleerde evaluatie te maken. 

Uit de opnames in rasterplots uitgevoerd in het bosreservaat blijkt immers dat de verspreiding van dood hout erg 

afhankelijk is van de steekproefwijze. Ter illustratie, de hoeveelheid staand dood hout in het bosreservaat meet 

11 m³/ha volgens de basisinventarisatie en 32 m³/ha volgens de opnames in rasterplots. Verder geven de 

terreinwaarnemingen aan dat de proefvlakken op het vlak van dood hout zelden representatief zijn voor de reële 

spreiding, noch dat de conventionele inschattingen van de hoeveelheden liggend dood hout aanleidng zouden 

kunnen tot volumeschattingen. In het algemeen wordt er van een onderschatting van de hoeveelheden dood 

hout uitgegaan en nemen we aan dat er aan de norm van 4% aan (staand en liggend) dood hout van de 

gemiddelde houtvoorraad voldaan wordt. 

Toch zal er in de komende beheertermijn nog meer aandacht gaan naar de inbreng van dood hout, zowel 

liggend als staand. Het is de bedoeling om vooral in de grotere omtrekklassen meer dood hout te voorzien. In 

het domein- en gemeentebos zal dit vooral afhangen van de vooropgestelde bedrijfsvorm per bestand. Zo zal er 

in de bestanden die als hakhout en middelhout behandeld worden automatisch meer dood hout in de kleinere 

omtrekklassen voorkomen, waar in de (ijl) hooghout-bestanden eerder grotere afmetingen van dood hout 

nagestreefd worden. Dode staande bomen worden niet gekapt tenzij ze een gevaar vormen voor de 

bosbezoekers. 

Het al dan niet voorkomen van dood hout hangt ook nauw samen met oude bomen en bomen oud laten worden. 

Er wordt in de oudere bestanden resoluut voor gekozen oude en monumentale bomen (bv. in het bestand 

Paviljoen B) op stam te laten staan, uit zowel ecologische als landschappelijke overwegingen.  

Afzonderlijke bomen die gevrijwaard moeten blijven van kap worden preferentieel aangeduid; liefst verschillende 

boomsoorten en verspreid over het bestand. De bomen moeten geritst worden met een ‘V’. 

MAATREGELEN DIE IN DE VOLGENDE BEHEERPERIODE ZULLEN WORDEN GENOMEN EN DIE ER MOETEN TOE LEIDEN DAT ER 

MEER LIGGEND DOOD HOUT KOMT IN HET BOSDOMEIN: 

Directe maatregelen die het aandeel liggend dood hout zullen verhogen: 

� Wijziging van de exploitatievoorwaarden waarbij de verplichting alle takhout te ruimen nog alleen al 

gelden als het expliciet wordt gevraagd. Dit kan lot per lot gebeuren (vb. in bestanden waar er 

kunstmatig zal verjongd worden); 

� Er zullen geen bomen meer gekapt en/of verkocht worden in 23% van het bos (zones nulbeheer zie 

1.4.3), door natuurlijke sterfte en takafstoting zal de voorraad liggend dood hout sterk toenemen op 

deze plaatsen. 

� Vanaf dienstjaar 2008 zal er ook in de normaal geëxploiteerde bestanden een expliciet verbod gelden 

op het hameren van liggend hout. Dit verbod is echter niet absoluut (garanderen toegankelijkheid, 

uitzonderlijk financiëel waardevolle stammen, wettelijke verplichtingen). 

Indirecte maatregelen die het aandeel liggend dood hout zullen verhogen: 

� Vogelkersbestrijding: een intensieve vogelkersbestrijding zal leiden tot aanzienlijke hoeveelheden dun 

dood hout in een aantal bestanden De tendens zal zich voortzetten tot alle vogelkers is bestreden. 

� Er is een tendens om meer met harvesters te werken, de ervaring leert dat het aandeel takhout dat 

achterblijft in het bos dan toeneemt. 
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MAATREGELEN DIE IN DE VOLGENDE BEHEERPERIODE ZULLEN WORDEN GENOMEN EN DIE ER MOETEN TOE LEIDEN DAT ER 

MEER STAAND DOOD HOUT KOMT IN HET BOSDOMEIN: 

Directe maatregelen die het aandeel staand dood hout zullen verhogen: 

� Er zullen geen bomen meer gekapt en/of verkocht worden in ca. 23% van de bosoppervlakte, dit zal 

uiteraard op termijn tot sterfte leiden; 

� Ook in de bestanden waarin nog wel geëxploiteerd wordt, zullen een aantal bomen ‘eeuwig’ mogen 

blijven staan. De oudste generatie van bomen (1870) krijgt uiteindelijk een toekomst als dode boom, die 

bij iedere hamering gespaard wordt (zie verder); 

� Staande dode bomen zullen vanaf dienstjaar 2008 nog slechts gehamerd en verkocht worden: 

� Als ze een gevaar vormen voor bosexploitanten of bosbezoekers; 

� Als het wettelijk verplicht is; 

� Als het om economisch uitzonderlijk waardevolle bomen gaat. 

Indirecte maatregelen die het aandeel staand dood hout zullen verhogen: 

� Bij de hamering in volle en halve omloop zal een volinventaris worden gemaakt van alle dode bomen 

(>120 cm) op stam (soort, omtrek op borsthoogte en totale hoogte), analoog aan de volinventaris voor 

bomen >280 cm. 

4.12 BEHEERMAATREGELEN M.B.T. DE TOEGANKELIJKHEID 

44..1122..11  PPLLAANN  WWEEGGEENNNNEETT  

Er werd een toegankelijkheidsreglement opgesteld (zie bijlage 4) dat een toegankelijkheidskaart bevat waarop 

alle wegen staan ingekleurd die voor het publiek toegankelijk zijn (kaart 4.5). Deze toegankelijkheidskaart kan 

opgesplitst worden in drie deelkaarten, namelijk de kaart voor wandelaars (kaart 4.6), fietsers (kaart 4.7) en 

ruiters (kaart 4.8). Conform het bosdecreet zijn alle wegen die niet expliciet zijn afgesloten (met 

toegankelijkheidsbord  of fysisch door het stapelen van takhout uit exploitatie) vrij toegankelijk voor wandelaars 

(en fietsers tot 9 jaar).  

Momenteel is het aanbod goed bewandel- en/of bereidbare paden in hoofdzaak beperkt tot de bestaande dreven 

die een gecombineerd gebruik door verschillende types recreanten weerstaan. In de toekomst zullen de 

verschillende recreantypes buiten dit stelsel van dreven waar mogelijk gescheiden worden om conflicten te 

vermijden en om de infrastructuur (vnl. verharding) af te stemmen op de specifieke behoeften. Voor fietsers 

(gewoon en ATF) en ruiters bestaat de grootste behoefte in hoofdzaak naar zogenaamde doorsteken naar het 

omgevend buitengebied, de woonkernen etc. Daarom dat er door de betrokken gemeenten aandacht zal gaan 

naar het beheer van de verbindingswegen (bv. verbindingsweg naar Winksele,...) naar en door het bos.  

Tot op heden is er geen valabele recreatieve verbinding meer tussen het Bertembos en het Groot Eikenbos. In 

de toekomst zal er gestreefd worden naar een veilige oversteekplaats tussen de bospercelen Bovenberg en 

Remken Pantgat, door het toegankelijk maken van buurtweg nr. 71. Ter hoogte van de Bosstraat zal er een 

veilige oversteekplaats gemaakt worden voor wandelaars, fietsers en ruiters, met de nodige 

inrichtingsmaatregelen (bv. wegversmalling en/of verkeersdrempel) om het autoverkeer hiermee gepast en veilig 

te combineren. Er zal bekeken worden of een alternatief ruiterpad binnen het bos een optie vormt om de 

Bosstraat te vermijden. 

4.12.1.1 WANDELPADEN 

In principe zijn de wandelwegen (kaart 4.6) niet verhard of zijn ze uitgerust met een waterdoorlatende verharding 

(steenslag). 
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De gemeente Bertem zal overleg plegen met de gemeente Herent om de staat van de verbindingswegen met 

Winksele vanuit het Bertembos te verbeteren. Er wordt ook vooropgesteld de Augustijndellestraat te verharden 

met steenslag zodat de weg terug algemeen toegankelijk wordt. 

4.12.1.2 FIETSPADEN 

De fietskaart (kaart 4.7) maakt deel uit van het toegankelijkheidsreglement. De wegen die op kaart aangeduid 

zijn mogen gebruikt worden voor georganiseerde fiets- en ATF-(mountainbike)-tochten. Het organiseren van 

ATF-tochten is echter niet mogelijk in de sperperiode (schoontijd) van 1 april tot 1 juli, tijdens het Gordelweekend 

en tijdens de Week van het Bos. Aanvragen voor georganiseerde ATF-tochten die van andere boswegen 

gebruik maken zullen worden geweigerd. Voor dergelijke organisatie is zelfs op de toegestane wegen een 

machtiging van het Bosbeheer nodig. 

De aangegeven paden zijn in principe allemaal toegankelijk voor de gewone fietser. Deze zal het echter, zeker in 

een regenachtige periode, niet altijd gemakkelijk hebben op deze routes.   

4.12.1.3 RUITERPADEN 

De ruiterkaart (kaart 4.8) geeft aan welke wegen voor ruiters zijn opengesteld, op het terrein is het 

voorgeschreven gebodsbord (G03) aangebracht. Andere wegen zijn niet toegankelijk voor ruiters.  

De openstelling van deze ruiterpaden is er op gericht dat een duurzaam gebruik door ruiters mogelijk is. 

Bijgevolg worden de meest natte en/of erosiegevoelige paden vermeden, of worden ruiterpaden waar mogelijk 

afgescheiden van wandel- en fietswegen. De ruiterpaden zijn vlot bereikbaar vanuit de omliggende manèges en 

voorzien in een ontsluiting van het omliggende buitengebied. 

De gemeente zal de vereiste maatregelen nemen om de erosie op de Oude Vossendreef (scheiding tussen de 

bestanden Vossenkuil a en Koeienbos A) te verhelpen. Hiertoe zal de bodem ter hoogte van de rand van het 

plateau met grondstabilisatienetten (high density polyethyleen – HDPE) gestabiliseerd worden en kan er 

desgewenst voor voetgangers op dit stuk een trapje aangelegd worden binnen een afstand van 5 m parallel aan 

de bestaande weg. 

Voor advies over het onderhoud van de ruiterpaden zal de gemeente contact opnemen met Pieter Vercruysse, 

uitbater van de manège Toverberg gelegen op het grondgebied van Herent. Hij zal tevens op eigen initiatief 

aangeven waar er verbeteringswerken aangewezen zijn.  

In principe zijn alle ruiterpaden ook toegankelijk voor koetsen. Met koetsen wordt het type randonné koets 

bedoeld met een breedte van 145 cm en getrokken door 2 paarden.  

4.12.1.4 WEGEN TOEGANKELIJK VOOR GEMOTORISEERD VERKEER 

Het aantal wegen dat toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeer is beperkt tot de openbare wegen die doorheen 

het bosdomein lopen (Vernagelstraat, Vernageldestraat, Augustijndellestraat).  

44..1122..22  SSPPEEEELLZZOONNEESS  

4.12.2.1 SPEELZONE VLEUGT 

Binnen het bosbestand Vleugt B zal er een speelbos (3.6 ha) en speelzone (1.4 ha) ingericht worden (kaart 4.4). 

Deze zone zal voornamelijk instaan voor de recreatieve behoeften vanuit Bertem (inwoners, scholen, 

verenigingen). In de marge van de voorliggende plannen kan er in de toekomst werk gemaakt worden van 

bijkomende initiatieven m.b.t. educatie (bv. bosleerpad). 
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De speelweide zal ingericht worden op de open ruimte die tot 2008 voor landbouwgebruik verpacht is. Hierbij zal 

ook met ecologische aspecten rekening gehouden worden (zie 4.8.3). Aan de zijde van de Augustijnstraat wordt 

een picknicktafel bijgeplaatst.  

4.12.2.2 SPEELBOS REMKEN 

In het bosbestand Remken Pantgat A wordt een speelbos opengesteld (3.9 ha) dat in het bijzonder zal instaan 

voor de lokale recreatieve vraag vanuit Herent. 

De speelbossen zullen minimaal ingericht worden, maar aan de toegangspaden zullen ze duidelijk afgebakend 

worden met het wettelijk voorgeschreven bord (G04) ter indicatie van de grenzen. 

In alle speelbossen zal een veiligheidsbeheer (jaarlijkse controle) worden gevoerd dat er op gericht is dode 

bomen en bomen met gevaarlijk dood takhout te vellen voor ze gevaar opleveren. De kappingen zijn gericht op 

een grotere structuurdiversiteit om de aantrekkelijkheid voor de recreant te verhogen met afwisseling tussen 

ondoorzichtige dichtgesloten zones en meer open bosstructuren tot open plekken (10 – 30 are). Bij de 

aanplanting zal, aangepast aan de groeiplaatsomstandigheden een grotere soortendiversiteit worden 

nagestreefd. Planten met eetbare bessen of zaden worden waar mogelijk ingebracht. Giftige soorten worden 

vermeden.  

Alle speelzones worden jaarlijks door een wettelijk gemachtigde organisatie gekeurd op veiligheid volgens de 

normen toepasselijk op speeltuinen.  

44..1122..33  RREECCRREEAATTIIEEVVEE  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUUUURR  

De recreatieve infrastructuur wordt bewust beperkt gehouden. Er wordt vanuit gegaan dat de omvang en de 

bereikbaarheid van het bosdomein geen uitgebreide recreatieve infrastructuur vereist, in het bijzonder omdat de 

klemtoon ligt op het voldoen aan de lokale recreatieve vraag. Defecten aan de infrastructuur kunnen door 

recreanten worden doorgegeven aan de boswachter die zal toezien op een snel herstel/onderhoud.  

Alle infrastructuur die door de houtvesterij Leuven wordt aangebracht, wordt bij voorkeur vervaardigd uit hout uit 

eigen bestanden, wanneer dat dat niet kan wordt gecertificeerd hout uit andere bossen gebruikt dat eventueel op 

een milieuvriendelijke manier werd behandeld (vb. fysico-thermisch). Chemisch behandeld hout wordt in principe 

geweigerd. Een uitzondering wordt gevormd door de dragers voor infopanelen en toegankelijkheidsborden die in 

gebruik genomen worden. 

Volgende voorzieningen werden/worden ingericht om toe te laten dat een ruim publiek op een gezonde manier 

zou kunnen genieten van het bos zonder dat het bos er door in waarde verminderd: speelzones (zie hoger), 

infoborden, picknick- en rustbanken, schuilhutten. 

4.12.3.1 INFOBORD 

Aangezien er bij opmaak van dit beheerplan binnen het Agentschap voor Natuur en Bos een nieuwe huisstijl 

voor infoborden ontwikkeld wordt, worden hiervoor nog geen verdere specificaties uitgewerkt. 

4.12.3.2 PICKNICK- EN RUSTBANKEN 

Momenteel zijn er maar twee picknicktafels geplaatst. Eén  ter hoogte van het bospaviljoen in de Nieuwstraat en 

één in de open schuilhut aan de Vernagelstraat. In de toekomst zullen er nog exemplaren geplaatst worden aan 

de speelweide (in open lucht en in een open schuilhut). 

Al dit meubilair wordt in eigen atelier vervaardigd uit inlandse eik, het hout wordt aan de bovenzijde jaarlijks  met 

een vernis op waterbasis of ander natuurvriendelijk product behandeld zodat het hout snel kan opdrogen (en een 

natte broek zo veel mogelijk wordt vermeden).  
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Het meubilair is tevens aangepast aan de behoeften van de rolstoelgebruiker. In de nabijheid van tafels en 

rustbanken wordt de bodem bovendien preferentieel beperkt verhard met dolomiet om de toegankelijkheid voor 

personen met een beperkte mobiliteit te optimaliseren. 

4.12.3.3 SCHUILHUT 

Momenteel staat er een open schuilhut aan de Vernagelstraat. In de toekomst kan ook een deel van de 

bestaande constructie langsheen de Augustijnstraat gerecupeerd en ingericht worden als een (educatieve) 

schuilhut. 

4.13 BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE JACHT 

In het gemeentebos wenst de gemeente de jacht ook tijdens de volgende beheertermijn te verpachten. Het 

huidige contract loopt vanaf 1 januari 1993 voor onbepaalde duur, met de mogelijkheid voor beide partijen de 

huur om de 9 jaar op te zeggen met een opzegtermijn van één jaar. De huurpijs werd in 1993 vastgesteld op 

8416 Euro en zal om de drie jaar geïndexeerd worden volgens de index van januari van het eerste van de drie 

jaren. Het jaarbedrag wordt telkens in éénmaal betaald voor 1 september van elk jaar.  

Ook sommige particulieren wensen de jacht verder te verpachten in hun boseigendom. 

Gezien het recreatief karakter van het bos en het uitblijven van wildschade in de omgeving is het aangewezen 

dat het domeinbos vrij van jacht blijft. Het domeinbos kan zodoende ook als rustzone voor het ganse 

boscomplex fungeren. Er zal verder niet gejaagd worden op zon- en feestdagen, en wordt afschot met de kogel 

vanop de hoogzit aanbevolen. 

4.14 BEHEERMAATREGELEN M.B.T. DE VISSERIJ 

Er dienen geen maatregelen genomen te worden in verband met de visserij, aangezien er geen oppervlakte 

open water in het bosdomein aanwezig is. 

4.15 BEHEERMAATREGELEN M.B.T. GEBRUIK NIET-HOUTIGE PRODUCTEN 

Het gebruik van niet-houtige bosproducten, waaronder strooiseluitbating of het oogsten van vruchten is niet 

toegestaan, behoudens machtiging door het Bosbeheer. 

4.16 BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. CULTUURHISTORISCHE 

ELEMENTEN 

44..1166..11  DDRREEVVEENN,,  HHOOLLLLEE  WWEEGGEENN  EENN  MMOONNUUMMEENNTTAALLEE  BBOOMMEENN  

Het landschapsbeschermingsbesluit heeft geen bepalingen die specifiek op dreven of holle wegen slaan.  Er zijn 

wel een aantal elementen in het Besluit die er onrechtstreeks naar verwijzen 

� verbod om het uitzicht van het landschap te wijzigen; 

� verbod op de aanleg van nieuwe wegen, behalve deze nodig voor het beheer van het bos; 

� het integrale behoud van de bevoegdheden van ‘het Bestuur van Waters en Bossen’ 

Binnen dit beheerplan wordt er steevast voor gekozen de bestaande dreven en specifek het sterpatroon in de 

bosplaats Bertembos te behouden. Binnen de uitgewerkte maatregelen aangaande het bosbeheer wordt er 

tevens aandacht besteed aan het behoud van monumentale bomen (zie kaart 4.2 en de bestandfiches), los van 

de soort of de aard van het omgevend beheer. Deze elementen werden besproken in overleg met het 

Agentschap R-O Vlaanderen (subentiteit Onroerend Erfgoed). 
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44..1166..22  HHIISSTTOORRIISSCCHH  BBOOSSBBEEHHEEEERR  

Binnen het bosdomein krijgt het hakhout- en middelhoutbeheer weer vorm. De specifieke locaties werden eerder 

reeds besproken (zie 1.5.1). Ook het onderhoud van de beplantingen die een relict zijn van de hoeve op de hoek 

van de Augustijndellestraat (haag Spaanse aak, fruitbomen en tuinplanten) valt onder dit beheer (kaart 4.2). 

4.17 BEHEERMAATREGELEN M.B.T. DE MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE 

Het bosdomein werd niet specifiek door de Vlaamse Regering conform art 16 van het Bosdecreet aangeduid als 

‘Milieubeschermend bos’. 

Toch voldoet het gezien zijn uitgestrektheid en zijn ligging aan de in dit artikel opgesomde milieubeschermende 

functies:  

‘de erosiebestrijding, de regulering van het debiet der waterlopen, de klimaatregeling, de waterzuivering, of die 

zones afschermen die het leefmilieu belasten’ 

In deze beheerperiode zijn volgende maatregelen specifiek gericht op de milieubeschermende functie. 

44..1177..11  EERROOSSIIEEBBEESSTTRRIIJJDDIINNGG  

Een groot gedeelte van het bosdomein heeft een bodemtype dat zeer erosiegevoelig is. In tegenstelling met de 

akkers in de omgeving op vergelijkbare gronden is onder bos erosie nagenoeg onmogelijk. De aanleiding tot 

erosie ontstaat eerder buiten het domeinbos (bv. Schapenheide) en houdt verband met het landbouwgebruik. De 

gemeente Bertem bekijkt de herinrichting om verder afvloei van bodemmateriaal richting Nieuwstraat en de 

verbindingsweg met Winksele te beperken. 

Een andere vorm van erosie doet zich voor op een aantal wegen (bv. Nieuwstraat). Hiertoe zal het gebruik door 

ruiters op deze locaties beperkt worden. 

44..1177..22  RREEGGEELLIINNGG  DDEEBBIIEETT  VVAANN  WWAATTEERRLLOOPPEENN  

Het bosdomein werkt door zijn oppervlakte als een buffer tegen de afstroom van regenwater. Op deze wijze 

zorgt het bos naast een verhoogde infiltratie ook voor een grotere spreiding van afvloei van oppervlaktewater. Dit 

heeft positieve gevolgen voor de debieten van de omgevende waterlopen (o.a. Molenbeek, Voer), in het 

bijzonder wanneer er zich piekdebieten voordoen bij intense regenval. 

44..1177..33  KKLLIIMMAAAATTRREEGGEELLIINNGG  

Geen bijzondere maatregelen. 

44..1177..44  WWAATTEERRZZUUIIVVEERRIINNGG  

Het bos en de bosbodem heeft een waterzuiverende functie, in de filter zelf kan zich echter ook vuil opstapelen. 

Ieder bos zuivert de lucht van stof door bladeren/naalden en takken. Dat stof wordt met de regen van de bomen 

gespoeld en bereikt na verloop van tijd de grondwatertafel. Naarmate het stof in de lucht meer gecontamineerd 

is, wordt ook de bosbodem hiermee belast en neemt op termijn zelfs de kans op grondwatervervuiling toe. Een 

gemengd bos met een ruw kronendak en bijmenging met naaldhout heeft een groter luchtfilterend vermogen dan 

een homogeen bos. 

Om interne vervuiling te vermijden worden bosexploitanten verplicht om plantaardige kettingolie en benzeenvrije 

benzine te gebruiken. Uiteraard worden die regels ook door de eigen bosdiensten gevolgd. In de loop van deze 

beheerperiode zullen alle tractoren van de houtvesterij worden vervangen door minder milieubelastende types 

(anno 2005 is dat biologisch afbreekbare motor- en hydraulisch olie en pure plantenolie als brandstof). Naast 
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glyfosaat, dat relatief snel afbreekt, worden geen chemicaliën gebruikt die het grondwater zouden kunnen 

vervuilen. 

4.18 BEHEERMAATREGELEN M.B.T. DE WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE 

44..1188..11  OORRGGAANNIISSAATTOORRIISSCCHHEE  MMAAAATTRREEGGEELLEENN  

De interesse van universiteiten, wetenschappelijke instellingen, hoge scholen, natuurverenigingen enz. neemt de 

laatste jaren toe. Onderzoek is (terecht) vaak gekoppeld aan educatie en met de toenemende maatschappelijke 

interesse voor het bos stijgt ook het aantal studenten of cursisten. De brede belangstelling is positief voor een 

beter begrip van het bos en hierop kan met een beter gefundeerd beheer worden geanticipeerd. 

Via voorwaardelijke machtigingen en toezicht op het terrein kan het Agentschap voor Natuur en Bos vermijden 

dat het domein- en gemeentebos ernstige schade zou ondervinden van het onderzoek. 

Er werd een algemeen kader voor het afleveren van machtigingen voor wetenschappelijk onderzoek/educatieve 

oefeningen uitgewerkt dat uit 7 punten bestaat: 

� machtigingen worden gegeven voor een periode van maximum 1 jaar; 

� de belangrijkste resultaten van ieder onderzoek moeten op een voor de leek begrijpbare manier 

samengevat, ter beschikking worden gesteld van de houtvesterij.  Dit jaarlijks rapport vormt een 

voorwaarde voor een eventuele verlenging van de machtiging of voor nieuwe aanvragen van dezelfde 

instelling; 

� de houtvesterij krijgt de toelating om vrij (mits bronvermelding) gebruik te maken van alle 

onderzoeksresultaten bekomen in de domeinbossen; 

� alle onderzoeken moeten gebeuren volgens de regels van de kunst voor het betreffende vakgebied, zo 

wordt onder meer vermeden dat onderzoeken nodeloos herhaald worden of overlappen; 

� wetenschappelijk onderzoek in bosreservaten of in andere kwetsbare en ecologisch waardevolle 

bestanden wordt aangemoedigd als het te maken heeft met de ontwikkeling en/of het beheer van het 

betreffende bosreservaat/bosbestand. Alle andere onderzoeksaanvragen of educatieve activiteiten 

worden er afgewezen. Iedere machtiging voor onderzoek in bosreservaten wordt voorafgaandelijk aan 

de adviescommissie voor bosreservaten voorgelegd en in geval van twijfel dient er een adviesvraag 

gericht te worden aan het INBO. 

� aanduidingen op het terrein (op bomen, op de grond, op paaltjes etc.) worden liefst vermeden of 

beperkt en mogen slechts worden aangebracht na goedkeuring van het voorgestelde systeem. Op alle 

merktekens, vangtuigen e.d. moet de naam van de verantwoordelijke wetenschappelijke instelling 

vermeld staan. Er kan een borgsom worden gevraagd die door het ANB kan worden aangewend 

wanneer de organisator niet tijdig zijn materiaal opruimt. 

� het gebruik van voertuigen voor het bereiken van de onderzoekssite wordt niet, tenzij in uitzonderlijke 

gevallen, toegestaan. 

44..1188..22  MMOONNIITTOORRIINNGG  BBOOSSRREESSEERRVVAAAATT  

Het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (INBO) is verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende 

gestandardiseerde inventarisaties en onderzoeken binnen alle bosreservaten. Naargelang hun belang en/of de 

graad van respresentativiteit binnen het bosreservatennetwerk kan dit onderzoek uitgebreider zijn.  

44..1188..33  ZZAAAADDBBEESSTTAANNDD  

Het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (INBO) heeft een erkende zaadbron voor haagbeuk ingesteld voor 

de exemplaren langsheen de Nieuwstraat. Opkweek van zaailing met het verzamelde zaad draagt bijgevolg het 

certificaat erkende herkomst. Het aanvraagformulier van de erkenning is opgenomen als bijlage 5. 
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Tabel 36: Kapregeling en beheerwerken 

 

 

 

 

Bestand Opp. (ha) Hoofdboom-soorten08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Opmerkingen

Bedelienbos A 2,0965 tK/aE/iE EK/O/bE P/bE bE GK/X P O GK P Ro (2008) / GK kv iE
Heide A 0,588 cD baV baV EK/baV P X kv iE
Heide B 0,5847 cD EK P X kv iE
Hooiweg A 14,2741 B/iE GK/MK/X P MK X MK (2011-2019), kv iE, bK
Hooiweg B 0,1993 B M&A tweemaal per jaar
Korenmonster A 6,0825 B/iE GK/X P GK/O P HK/X GK kv bK (2009) / bosrand kv (2009-2017)
Korenmonster B 10,9585 B/iE/aE GK/O P GK/X P HK HK/O EK Ep & bosrand kv (2009-2017) / GK kv bK en es (2017)
Paviljoen A 2,0895 iE/B/aE X O X
Paviljoen B 8,9151 iE/B/aE X GK/O P X kv zE
Paviljoen C 3,732 B/iE bE bE GK/X/bE P O X kv Hb
Remken Pantgat A 8,6338 B/gEd/iE baV baV baV GK/HK/X P O O X nv B
Remken Pantgat B 8,7425 B/gD/iE baV baV baV GK/HK/X P GK/X NV kv iE-B (2012) / nv gD (2020)
Waeroyveld A 1,0645 iLH/gEd X HK/O X
Waeroyveld B 0,459 iLH HK/X O HK HK in twee delen (2014-2022)
Waeroyveld C 0,25 aE/B EK P
Augustijnbos A 4,9797 B/iE/gD X O SK NV/P SK nv / kv iE-B
Augustijnbos B 8,0504 B/iE GK/X P GK/X P EK in twee fasen kv, M&A weide
Bovenberg A 2,4855 tK/aE/iE O GK P GK NV GK aanleg bosrand (2017) en nv Be (2025)
Bovenberg B 1,2425 B/iLH GK P kv B (2017)
Cruyningenbos A 0,83 aE/tK HK/X O EK/HK HK tK, EK kv zE (2020)
Cruyningenbos B 1,33 L/iLH/iE GK/X P O EK GK Lo kv bK (2008), EK Lo kv iLH (2020)
Cruyningenbos C 2,1152 gD/iE GK/X P O X EK GK Lo kv gD (2008), EK gD kv iLH (2020)
Cruyningenbos D 0,4598 iLH X
Cruyningenbos E 0,804 uLH P EK P inbreng nevenetage, EK Po kv Po (2014) 
De Tomme A 0,537 tK/iE X O X
Eikenbos A 9,994 B/iE SK/HK/X NV O HK SK Lo nv iLH (2013) / HK zuidelijke bosrand
Eikenbos B 10,9821 B/iE/L SK/X NV/P O SK Lo nv iLH (2014)
Eikenbos C 1,646 B/aE/iE GK/X/P M&A/O aanleg open plek / bosrand
Eikenbos D 1,697 B/iLH/uLH
Grevenbos A 5,3 gD/aE/uLH O GK/X NV GK/O NV GK nv iLH (2014-2022)
Grevenbos B 3,879 gD/aE/iLH EK GK/X HK/O creatie halfopen plek (2009) / GK nv (2017)
Hellegracht A 0,427 cD EK P X EK kv iE (2010)
Hellegracht B 0,191 uLH/iLH EK P X EK kv iE (2010)
Hertwinkel A 9,757 B/L/tK HK/X SK/O NV SK/X SK Lo in twee fasen nv iLH (2017-2025)
Hertwinkel B 3,9164 B/iE/tK X GK GK P creatie open plek (2017) / GK kv wE (2025)
Hertwinkel C 5,9326 aE/tK/B HK/GK GK P HK creatie open plek (2009) / GK kv B-iE (2017)
Hertwinkel D 1,872 iE/iLH O X
Hertwinkel E 1,619 uLH EK P X EK Po (2009) kv iE-B
Lange Lo A 0,501 iE/B HK/X O GK/HK/X NV O GK (2020) nv
Lange Lo B 0,219 iE/B X O X O inbreng Hb na dunning (2008)
Lange Lo C 0,219 iE/B X O X O inbreng Hb na dunning (2008)
Mutsenbos A 3,33 B/iE/uLH EK/P/bE bE bE GK/O NV/P GK/X NV/P O EK Ro (2008), GK (2014-2020) nv (-kv)
Mutsenbos B 0,16 uLH/iLH EK P BHO EK, inbreng interne bosrand
Vleugt A 10,1393 B/iE/gEd HK GK/X NV/P HK/O GK nv (-kv) ILH
Vleugt B 4,9015 B/iE P X O M&A speelweide
Zevenslapers A 1,035 L X O SK SK Lo kv iE
Eikentap A 10,7332 iE/B/gEd bE bE X/bE
Koeienbos A 15,4577 iE/B/gEd GK/P HK HK GK aanplant bosrand
Vossenkuil A 10,6655 B/iE baE baE baE

Legende Boomsoorten Beheer exoten baE bestrijding amerikaanse eik
Dunning X Dunning volle omloop iE Inlandse eik gD Grove den baV bestrijding amerikaanse vogelkers

O Dunning halve omloop zE Zomereik Po Populier bE bestrijding exoten algemeen
Eindkap EK Kaalslag wE Wintereik Be Berk Verjonging P planting, kunstmatige verjonging (kv)

GK Groepenkap bK Boskers iLH Inheems loofhout NV natuurlijke verjonging (nv)
HK Hakhoutkap Hb Haagbeuk Ro Robinia NV/P natuurlijke verjonging (nv), gecombineerd met of indien nodig aangevuld met kunstmatige verjonging (kv)
MK Middelhoutkap B Beuk Beheer open plek M&A maaien en afvoeren maaisel
SK Schermkap BHO beheer open plek (klepelen, bosmaaier)
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4.19 WERKEN DIE DE BIOTISCHE OF ABIOTISCHE TOESTAND VAN HET BOS 

WIJZIGEN 

Er zijn geen werken gepland die schade aan de biotische of abiotische toestand kunnen verooraken. 

4.20 PLANNING VAN DE BEHEERWERKEN 

44..2200..11  BBEEHHEEEERRWWEERRKKEENN  IINN  VVEERRBBAANNDD  MMEETT  DDEE  OOPPSSTTAANNDD  

Het tijdstip van de geplande dunningen en eventuele eindkappen wordt weergegeven in Tabel 35 (zie deel 4.5). 

De specifieke invulling van de kappingen en beheerwerken is weergegeven in Tabel 36 .  

Het tijdstip van de vormsnoei is afhankelijk van de groeisnelheid en kwaliteit van de jonge boompjes. Het 

vrijstellen van de beplantingen tot 4 jaar na de beplanting gebeuren, afhankelijk van de hoogte van de hoogte en 

soort van de hinderende kruidlaag. 

Sanitaire kappen zullen tegelijk met dunningen in de betreffende bestanden uitgevoerd worden. 

Veiligheidskappen moeten uitgevoerd worden indien nodig. 

44..2200..22  BBEEHHEEEERRWWEERRKKEENN  IINN  VVEERRBBAANNDD  MMEETT  DDEE  AABBIIOOTTIISSCCHHEE  TTOOEESSTTAANNDD  

Het tijdstip voor zowel het ruimen van de grachten als het herstellen van de wanden van de beekoevers is 

afhankelijk van het weer (regenval en vriesweer bepalen de hoeveelheid slib en erosie), met een maximum 

termijn van 3 jaar tussen twee ruimingen. Het herstellen van verharde wegen is ook afhankelijk van de toestand 

van de wegen, maar dient enkel uitgevoerd te worden na elke exploitatie. 
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Bijlage 1 Locatie en hercodering proefvlakken
Proefvlak

Bestandscode Bestand Bestand_oud Bosbouw Vegetatie GIS Type
GB_BB_BB_A Bedelienbos A 11 Bedelienbos 1 1a1 1 V+B
GB_BB_ET_A Eikentap A 1 Eikentap 2a B10.35 B10.35 V

B20.35 B20.35 V
B30.35 B30.35 V

B15.30 B15.30 B15.30 V+B
B25.30 B25.30 B25.30 V+B
B35.30 B35.30 B35.30 V+B
B45.30 B45.30 B45.30 V+B
B20.25 B20.25 B20.25 V+B
B30.25 B30.25 B30.25 V+B
B40.25 B40.25 B40.25 V+B
B50.25 B50.25 B50.25 V+B
B25.20 B25.20 B25.20 V+B
B35.20 B35.20 B35.20 V+B
B45.20 B45.20 B45.20 V+B
B30.15 B30.15 B30.15 V+B
B40.15 B40.15 B40.15 V+B
B25.10 B25.10 B25.10 V+B
B35.10 B35.10 B35.10 V+B
B30.05 B30.05 B30.05 V+B
B25.00 B25.00 B25.00 V+B

GB_BB_HD_A Heide A 1 Heide 1 1 1 V+B
GB_BB_HD_B Heide B 1 Heide 1 1 1 V+B
GB_BB_HO_A Hooiweg A 1 Hooiweg 9a 9a1 1 V

2 2 B
3 9a3 3 V+B
1 4 B
5 9a5 5 V+B
4 6 B

9a7 7 T
GB_BB_KB_A Koeienbos A 1 Koeienbos 1a B25.70 B25.70 B25.70 V+B

B25.60 B25.60 B25.60 V+B
B30.65 B30.66 B30.66 V+B
B35.70 B35.71 B35.71 V+B
B30.55 B30.56 B30.56 V+B
B35.60 B35.61 B35.61 V+B
B40.65 B40.66 B40.66 V+B
B45.70 B45.71 B45.71 V+B
B35.50 B35.51 B35.51 V+B
B40.55 B40.56 B40.56 V+B
B45.60 B45.61 B45.61 V+B
B50.65 B50.66 B50.66 V+B
B40.45 B40.46 B40.46 V+B
B45.50 B45.51 B45.51 V+B
B50.55 B50.56 B50.56 V+B
B55.60 B55.61 B55.61 V+B

B40.36 B40.36 V
B45.40 B45.41 B45.41 V+B
B50.45 B50.46 B50.46 V+B
B55.50 B55.51 B55.51 V+B
B50.35 B50.36 B50.36 V+B
B55.40 B55.41 B55.41 V+B
B60.45 B60.46 B60.46 V+B
B55.30 B55.31 B55.31 V+B
B60.35 B60.36 B60.36 V+B

GB_BB_KM_A Korenmonster A 1 Korenmonster I 7a 7a1 1 V+B
GB_BB_KM_B Korenmonster B 1 Korenmonster II 8a 8a2 2 V+B

8a3 3 V+B
8a4 4 V+B
8a5 5 V+B



Bijlage 1 Locatie en hercodering proefvlakken
Proefvlak

Bestandscode Bestand Bestand_oud Bosbouw Vegetatie GIS Type
GB_BB_KM_B Korenmonster B 1 8a6 6 V

Korenmonster II 8b 1 B
GB_BB_PV_A Paviljoen A 1 Paviljoen I 4a 4a1 1 V+B
GB_BB_PV_B Paviljoen B 1 Paviljoen II 6a 6a1 1 V+B

6a2 2 V+B
6a3 3 V+B
6a4 4 V+B
6a5 5 V+B

GB_BB_PV_C Paviljoen C 1 Paviljoen III 5a 1 B
5a2 2 T
5a3 3 V+B

GB_BB_RP_A Remken Pantgat A 1 Remken Pantgat I 10a 10a1 1 V+B
10a2 2 V+B
10a3 3 V+B
10a4 4 V

GB_BB_RP_B Remken Pantgat B 1 Remken Pantgat II 11a 11a1 1 V+B
11a2 2 V+B

3 B
Remken Pantgat II 11b 11b1 4 V+B

GB_BB_VK_A Vossenkuil A 1 Vossenkuil 3a B00.45 B00.45 B00.45 V+B
B05.50 B05.50 B05.50 V+B
B10.55 B10.56 B10.55 V+B
B15.60 B15.61 B15.60 V+B
B20.65 B20.66 B20.65 V+B
B05.40 B05.41 B05.40 V+B
B10.45 B10.46 B10.45 V+B
B15.50 B15.51 B15.50 V+B
B20.55 B20.56 B20.55 V+B
B15.40 B15.41 B15.40 V+B
B20.45 B20.46 B20.45 V+B
B25.50 B25.50 B25.50 V+B
B25.40 B25.40 B25.40 V+B
B30.45 B30.46 B30.45 V+B
B35.40 B35.41 B35.40 V+B

GB_BB_WV_A Waeroyveld A 2 Waeroyveld W/1a 1a1 1a1 1 V+B
Waeroyveld A 2 Waeroyveld W/1b 1b1 1b1 2 V+B

GB_BB_WV_B Waeroyveld B 10 Waeroyveld 1 1a1 1 V+B
GB_BB_WV_C Waeroyveld C 5 Waeroyveld 1 1 B
GB_GE_AB_A Augustijnbos A 2 Augustijnenbos A/4c 4c2 1 R
GB_GE_AB_B Augustijnbos B 2 Augustijnenbos A/1a 1a2 1a2 1 R

Augustijnenbos A/1d 1d1 1d1 2 R
1d2 1d2 3 R

Augustijnenbos A/1e 1e1 1e1 4 R
1e2 5 R

GB_GE_BB_A Bovenberg A 2 Bovenberg B/1a 1a3 1a3 1 R
GB_GE_BB_B Bovenberg B 2 Bovenberg B/1b 1b2 1b2 2 R

1b3 1b3 3 R
GB_GE_EB_C Eikenbos C 2 Augustijnenbos A/1b 1b2 1b2 1 R

Augustijnenbos A/1f 1f2 2 R
GB_GE_HW_A Hertwinkel A 2 Grevensbos G/1b 1b3 1 R

1b4 2 R
1b5 3 R

Grevensbos G/2b 2b2 4 R
Hertewinkel H/3b 3b2 5 R
Hertewinkel H/3d 3d2 6 R
Hertewinkel H/3d 3d3 7 R

GB_GE_HW_C Hertwinkel C 2 Hertewinkel H/2b 2b2 1 R
GB_GE_HW_D Hertwinkel D 2 Hertewinkel H/4a 4a1 3 V

4a2 4a2 1 R
4a3 4a3 2 R



Bijlage 1 Locatie en hercodering proefvlakken
Proefvlak

Bestandscode Bestand Bestand_oud Bosbouw Vegetatie GIS Type
GB_GE_HW_D Hertwinkel D 2 Hertewinkel H/4b 4b1 4 V

4b2 4b2 5 R
4b3 4b3 6 V
4b4 7 R

GB_GE_AB_A Augustijnbos A 2 Grevensbos G/3a 3a1 3a1 1 V+B
Grevensbos G/3b 3b1 3b2 2 V+B
Grevensbos G/4a 4a1 4a1 3 V+B
Grevensbos G/4b 4b1 4b2 4 V+B
Grevensbos G/4c 4c1 4c2 5 V+B
Grevensbos G/4d 4d1 6 B

GB_GE_AB_B Augustijnbos B 2 Grevensbos G/5a 5a1 5a1 7 V+B
Grevensbos G/5b 5b1 8 T

5b2 5b2 9 Vol
5b3 5b3 10 V+B

Augustijnenbos A/1a 1a1 1a1 1 V+B
Augustijnenbos A/1c 1c1 2 V

GB_GE_BB_A Bovenberg A 2 Bovenberg B/1a 1a1 1a1 1 V+B
1a2 1a2 2 V+B

GB_GE_BB_B Bovenberg B 2 Bovenberg B/1b 1b1 1b1 1 V+B
Bovenberg B/1c 1c1 2 V

GB_GE_CB_A Cruyningenbos A 13 Cruyningenbos 1 1a1 1 V+B
GB_GE_CB_B Cruyningenbos B 13 1 1a2 1 V+B
GB_GE_CB_C Cruyningenbos C 13 1 1a3 1 V+B
GB_GE_CB_D Cruyningenbos D 13 1 1 B
GB_GE_CB_E Cruyningenbos E 13 1 1a4 1 V+B
GB_GE_DT_A De Tomme A 2 Den Tomme 1a1 1a1 1 V+B
GB_GE_EB_A Eikenbos A 1 Eikenbos II 13a 1 13a1 1 V+B

2 2 B
13a3 3 V
13a4 4 V

3 5 B
4 6 B
5 13a7 7 V+B

Eikenbos II 13b
GB_GE_EB_B Eikenbos B 1 Eikenbos I 12a 12a1 1 V

1 2 B
2 12a3 3 V+B
3 4 B
4 12a5 5 V+B

Eikenbos I 12b 5 12b1 6 V+B
GB_GE_EB_C Eikenbos C 2 Augustijnenbos A/1b 1b1 1b1 1 V+B

Augustijnenbos A/1f 1f1 1f1 2 V+B
GB_GE_EB_D Eikenbos D 2 Eikenbos E/1a 1a1 1a1 1 V+B
GB_GE_GB_A Grevenbos A 14 Grevensbos G/6b 6b1 7a2 3 V+B

Grevensbos G/6c 6c1 4 B
Grevensbos G/6d 6d1 7a1 1 V+B
Grevensbos G/7a 7a1 5 B
Grevensbos G/7a 7a2 6 B
Grevensbos G/7b 7b1 7b1 2 V+B

GB_GE_GB_B Grevenbos B 2 Grevensbos G/5c 5c1 5c1 1 V+B
5c2 5c2 2 V+B

Grevensbos G/6a 6a1 6a1 3 V+B
Grevensbos G/6e 6e1 6e1 4 V+B

GB_GE_HG_A Hellegracht A 1 Hellegracht 1 1 1 V+B
GB_GE_HG_B Hellegracht B 4
GB_GE_HW_A Hertwinkel A 2 Grevensbos G/1a 1a1 1a1 1 V+B

Grevensbos G/1b 1b1 1b1 2 V+B
1b2 1b2 3 V+B

Grevensbos G/1c 1c1 1c1 4 V+B
Grevensbos G/2a 2a1 2a1 5 V+B



Bijlage 1 Locatie en hercodering proefvlakken
Proefvlak

Bestandscode Bestand Bestand_oud Bosbouw Vegetatie GIS Type
GB_GE_HW_A Hertwinkel A 2 Grevensbos G/2b 2b1 2b1 6 V+B

Hertewinkel H/3a 3a1 3a1 7 V+B
Hertewinkel H/3b 3b1 3b1 8 V+B
Hertewinkel H/3c 3c1 3c1 9 V+B
Hertewinkel H/3d 3d1 3d1 10 V+B

GB_GE_HW_B Hertwinkel B 2 Hertewinkel H/1a 1a1 1a1 1 V+B
Hertewinkel H/1b 1b1 1b1 2 V+B
Hertewinkel H/1c 1c1 1c1 3 V+B

GB_GE_HW_C Hertwinkel C 2 Hertewinkel H/2a 2a1 2a1 1 V+B
Hertewinkel H/2b 2b1 2b1 2 V+B
Hertewinkel H/2c 2c1 2c1 3 V+B

2c2 2c2 4 V+B
Hertewinkel H/2d 2d1 2d1 5 V+B

GB_GE_HW_D Hertwinkel D 4 Hertewinkel H/4a 4a3 V
Hertewinkel H/4b 4b3 V

GB_GE_HW_E Hertwinkel E 12 Hertewinkel 1a1 1 V+B
GB_GE_LL_A Lange Lo A 17 Lange Lo 1a2 2 V+B
GB_GE_LL_B Lange Lo B 17 1a1 1 V+B
GB_GE_LL_C Lange Lo C 14 3 B
GB_GE_LL_C Lange Lo C 15 4 V
GB_GE_MB_A Mutsenbos A 15 Mutsenbos 1 1 V+B
GB_GE_MB_B Mutsenbos B 15 1a3 2 V

1a4 3 V
GB_GE_VL_A Vleugt A 1 Vleugt 14a 1 B

14a2 2 V+B
14a3 3 V+B

4 B
14a5 5 V+B

GB_GE_VL_B Vleugt B 1 Vleugt 14b 14b1 1 V+B
14b2 2 V+B

GB_GE_ZS_A Zevenslapers A 3 Zevenslaepers 1 V+B
2 Vol

Legende
Type proefvlak: V= Vegetatie Braun_Blanquait

T= Vegetatie Tansley
B= Bosbouw
Vol= Volopname
R= Dreef- of randzone



Bijlage 2

Soort Nederlandse naam Bertembos Bertembos 
rand Eikenbos Koeheide Rode lijst Biotoop N80 status 

België status VL Opmerking

Baccha elongata s.l. Vliegende speld 3 2 MNB Bos 79 4 2 Overal in bos gewoon; exacte verspreiding niet gekend
Brachyopa pilosa Oostelijke sapzwever 1 1 Zeldzaam Bos 19 7 6 Overal vrij zeldzaam
Cheilosia albitarsis Weide-gitje 6 4 1 MNB Eurytoop 123 2 1 Overal algemeen;  vooral op Boterbloem
Cheilosia bergenstammi Kruiskruid-gitje 1
Cheilosia carbonaria 1 MNB Bos 40 6 4 Verspreid in bossen op rijkere vochtige bodem
Cheilosia illustrata Wollig gitje 2 6 MNB Bos 59 3 3 Algemene soort van bosgebieden, recent sterk uitgebreid
Cheilosia pagana Kervel-gitje 8 3 MNB Eurytoop 147 3 1 Algemene soort; larve in Fluitekruid
Cheilosia proxima Dofbuik-gitje 2 2 MNB Bos 41 6 4 Verspreid (M- en O-Belgie)
Cheilosia rotundiventris 1
Cheilosia ruficollis 2
Cheilosia semifasciata Vetplant-gitje 2
Cheilosia variabilis Bos-gitje 4 1 1 1 MNB Bos 57 3 3 Gewoon in bossen, larve in distels en helmkruid
Cheilosia vernalis Kust-gitje 1 MNB Eurytoop 51 4 3 Vrij algemeen
Chrysotoxum bicinctum Donkere fopwesp 2 MNB Eurytoop 64 4 2 Overal gewoon
Chrysotoxum cautum Grote fopwesp 6 4 1
Chrysotoxum festivum Stip-fopwesp 1 1
Criorhina asilica Bij-woudzwever 7 Zeldzaam Bos 11 6 7
Criorhina berberina Kleine woudzwever 13 2 MNB Bos 50 4 3
Dasysyrphus albostriatus Bretel-wimperzwever 4 5 MNB Bos 60 4 3 Trekker; overal verspreid
Dasysyrphus hilaris Geelsnoet-wimperzwever 1 MNB Bos 34 5 4 Vrij zeldzaam in bossen
Dasysyrphus tricinctus Geelband-wimperzwever 3 MNB Bos 31 4 4 Overal verspreid
Dasysyrphus venustus Gewone wimperzwever 4 2 MNB Bos 79 3 2 Gewoon in bossen
Didea fasciata Bos-didea 2 2 MNB Bos 31 6 4 Overal verspreid; wschlk trekker
Epistrophe eligans Enkele-bandzwever 13 5 1 MNB Bos 64 3 2 Gewoon in bossen
Epistrophe grossulariae Zwartspriet-bandzwever 2 1 Zeldzaam Eurytoop 24 5 5 Trekker; overal verspreid, in Z-Belgie talrijker
Epistrophe melanostoma Zwartbek-bandzwever 2 1
Epistrophe nitidicollis Zwarthaar-bandzwever 3 2 MNB Bos 33 5 4 Verspreid in bossen
Episyrphus auricollis 2 MNB Eurytoop 52 5 3 Vrij talrijke trekker
Episyrphus balteatus Snorzweefvlieg 14 17 1 MNB Eurytoop 247 1 1 Zeer algemene trekker
Episyrphus cinctellus 2 1 Zeldzaam Bos 20 4 6 Gewoon (N- en M-Belgie)
Eristalis arbustorum Kleine bijvlieg 3 9 1 MNB Eurytoop 208 1 1
Eristalis horticola Bos-bijvlieg 1 MNB Eurytoop 58 3 3
Eristalis intricarius Hommel-bijvlieg 2 1
Eristalis nemorum Punt-bijvlieg 3 3 MNB Eurytoop 147 2 1
Eristalis pertinax Kegel-bijvlieg 11 13 1 MNB Eurytoop 213 1 1
Eristalis tenax Blinde bij 8 6 1 2 MNB Eurytoop 176 1 1
Eumerus strigatus Gewone bollenzwever 1 3 MNB Tuinen 54 5 3 Overal vrij zeldzaam; vooral in bosgebieden
Eumerus tuberculatus Knobbel-bollenzwever 2
Eupeodes corollae Terrasjes-kommazwever 2 5 MNB Eurytoop 161 2 1 Algemene trekker
Eupeodes latifasciatus Gele kommazwever 1 MNB Eurytoop 59 5 3 Trekker; overal verspreid
Eupeodes luniger Grote kommazwever 3 5 Achteruitgaand Eurytoop 46 4 3 Trekker; overal verspreid
Eupeodes nitens Golvende kommazwever 1
Ferdinandea cuprea Gewoon kopermanteltje 1 1 MNB Bos 36 5 4 Verspreid in loofbossen
Helophilus hybridus Moeras-pendelvlieg 1 3 MNB Eurytoop 33 6 4
Helophilus pendulus Gewone pendelvlieg 11 7 1 1 MNB Eurytoop 232 1 1
Helophilus trivittatus Citroen-pendelvlieg 1 6 MNB Eurytoop 98 3 2
Heringia heringi 1 1
Ischyrosyrphus glaucius 2 Zeldzaam Bos 18 4 6 Verspreid (M en Z-Belgie)
Leucozona lucorum s.l. Withaar-melkzweefvlieg 5 2 MNB Bos 43 4 4 Verspreid in bossen
Melangyna cincta 4 1 MNB Bos 37 5 4 Overal, verspreid
Melangyna triangulifera 2
Melanostoma mellinum Gewone driehoekzweefvlieg 5 7 MNB Eurytoop 170 1 1 Overal zeer algemeen
Melanostoma scalare Slanke driehoekzweefvlieg 4 1 MNB Bos 142 2 1 Algemeen in beboste terreinen
Merodon equestris Grote narcisvlieg 1 5 MNB Eurytoop 122 1 1
Myathropa florea Doodskopzweefvlieg 16 13 1
Neoascia podagrica Gewone korsetzweefvlieg 1 2 1 MNB Eurytoop 138 2 1 Overal algemeen
Neocnemodon latitarsis 1 Kwetsbaar Bos 2 10 9 Drie vindplaatsen (Vlaanderen)
Neocnemodon vitripennis 1
Orthonevra nobilis Zomerse glimmer 2



Bijlage 2

Soort Nederlandse naam Bertembos Bertembos 
rand Eikenbos Koeheide Rode lijst Biotoop N80 status 

België status VL Opmerking

Parasyrphus punctulatus Gevlekt roetneusje 1 1 Zeldzaam Bos 21 6 5 Overal, verspreid in naaldbossen
Parhelophilus frutetorum Bos-fluweelzwever 1 Zeldzaam Bos 19 7 6
Pipiza austriaca Knobbeldij-Platbek 2
Pipiza bimaculata Fijngestippelde platbek 2 MNB Bos 26 6 5 Verspreid
Pipiza fenestrata 1 Zeldzaam Bos 10 8 7 Vrij zeldzaam
Pipiza festiva Geelbuik-platbek 3 Met uitsterven bedr Grasland 1 8 10 wellicht algemener dan gedacht
Pipiza lugubris Donkere platbek 1 MNB Bos 27 6 5 Verspreid
Pipizella varipes Gewone langspriet-platbek 1 5 MNB Eurytoop 59 4 3 Overal verspreid
Pipizella virens Limburgse langspriet-platbek Zeldzaam Bos 21 6 5 Verspreid in oude loofbossen
Platycheirus albimanus Mica-platvoetje 13 15 1 MNB Bos 163 2 1 Overal algemeen
Platycheirus angustatus Slank platvoetje 1
Platycheirus clypeatus Gewoon platvoetje 1
Platycheirus peltatus Scheefvlek-platvoetje 4 1 MNB Eurytoop 114 2 2 Overal algemeen
Platycheirus scutatus Schaduw-platvoetje 1 1 1 MNB Eurytoop 110 3 2 Overal gewoon
Rhingia campestris Gewone snuitvlieg 5 10 1 MNB Eurytoop 211 1 1 Zeer algemeen
Scaeva pyrastri Witte halvemaanzwever 3 5 Achteruitgaand Eurytoop 78 1 2 Trekker, overal gewoon
Scaeva selenitica Gele halvemaanzwever 7 5 1 MNB Bos 52 4 3 Overal gewoon
Sphaerophoria rueppelli Kleine langlijf 4 Zeldzaam Xerophiel 18 7 6 Overal, maar zeldzaam; in pioniersvegetaties
Sphaerophoria scripta Grote langlijf 2 6 1 MNB Eurytoop 136 1 1 Overal algemeen; vooral in heide en graslanden
Syritta pipiens Menuetzweefvlieg 5 8 1 MNB Eurytoop 149 1 1 Overal algemeen
Syrphus ribesii Bessen-bandzwever 13 17 1 MNB Eurytoop 161 1 1 Overal algemeen
Syrphus torvus Bos-bandzwever 1 1 MNB Bos 54 3 3 Gewoon in beboste terreinen
Syrphus vitripennis Kleine bandzwever 9 6 MNB Eurytoop 103 2 2 Overal algemeen
Temnostoma bombylans Donkere wespvlieg 4 MNB Bos 39 6 4 Vrij zeldzame soort van bos; larven in houtmolm
Temnostoma vespiforme Echte wespvlieg 1 Zeldzaam Bos 19 5 6 Vrij zeldzame soort van bos; larven in houtmolm
Volucella bombylans Hommel-reus 2 2
Volucella pellucens Witte reus 11 2 MNB Bos 73 2 2 Overal vrij algemeen; larven in Hommelnesten
Volucella zonaria Stads-reus 1 1
Xanthandrus comtus Platte zwever 1 Zeldzaam Bos 20 6 6 Overal verspreid, recent uitgebreid; larven predator van bladrollers
Xanthogramma pedissequum Gewone citroenzwever 1 MNB Bos 44 4 4
Xylota lenta Bloedrode bladloper 5 1 MNB Bos 30 5 5 Overal verspreid
Xylota segnis Gewone rode bladloper 15 4 1 MNB Eurytoop 125 2 1 Overal algemeen
Xylota sylvarum Grote goudenbladloper 5 4 MNB Bos 54 4 3 Gewoon in bosgebieden

Aantal soorten 76 76 12 11

LEGENDE:
Gegevens over voorkomen/biotoop gebaseerd op Verlinden (1991) en gegevens van Dirk Maes
RL =  Voorlopige "Rode lijst" status voor Vlaanderen gebaseerd op gegevens in KBIN/IN database, geanalyseerd door Dirk Maes
 Dit staat nog niet op punt maar geeft toch een idee over voorkomen.
Biotoop = algemeen idee over biotoopbinding, gebaseerd op Verlinden & Decleer
N80 = aantal UTM hokken in Vlaanderen waar de soort voorkomt volgens de databank van KBIN/IN
statusB = zeldzaamheidsstatus in Belgie (van 1=zeer algemeen tot 10 zeer zeldzaam) - uit Verlinden & Decleer
statusV = gelijkaardige indeling voor Vlaanderen (gebaseerd op de databank)
opmerking = wat algemene gegevens over voorkomen in Belgie



Bijlage 3 Lijst Fungi

Bertembos

Nederlandse naam
Rode Lijst 
Nederland Ecologie

Agaricus arvensis Gewone anijschampignon St
Agaricus augustus Reuzenchampignon St
Agaricus bitorquis Straatchampignon St
Agaricus langei Knolloze boschampignon St
Agaricus silvaticus Schubbige boschampignon St
Agaricus silvicola Slanke anijschampignon St
Agrocybe pediades Grasleemhoed St
Aleuria aurantia Grote oranje bekerzwam St
Amanita citrina var.alba Witte knolamaniet Em
Amanita excelsa Grauwe amaniet Em
Amanita muscaria Vliegenzwam Em
Amanita rubescens Parelamaniet Em
Apiocrea chrysosperma Boletenrot
Armillaria mellea Echte honingzwam Pn
Ascocoryne sarcoides Paarse knoopzwam Sh
Auricularia auricula-judae Echt judasoor Sh
Auricularia mesenterica Viltig judasoor Sh
Bertia moriformis Moerbeikogeltje
Bjerkandera adusta Grijze buisjeszwam Sh
Bolbitius vitellinus Dooiergele mestzwam Sc
Boletus badius Kastanjeboleet Em
Boletus chrysenteron Roodsteelfluweelboleet Em
Boletus erythropus Gewone heksenboleet Em
Boletus pulverulentus Inktboleet Em
Bulgaria inquinans Zwarte knoopzwam Sh
Calocera cornea Geel hoorntje Sh
Calocybe carnea Roze pronkridder St
Calocybe gambosa Voorjaarspronkridder St
Calvatia excipuliformis Plooivoetstuifzwam St
Calvatia utriformis Ruitjesbovist St
Cheilymenia granulata Oranje mestzwammetje Sc
Chondrostereum purpureum Paarse korstzwam Pn (Sh)
Ciboria calyculus Eikelbekertje Sk
Clavulinopsis corniculata Sikkelkoraalzwam St
Clavulinopsis helvola Gele knotszwam KW St
Clitocybe candicans Kleine bostrechterzwam St
Clitocybe clavipes Knotsvoettrechterzwam St
Clitocybe gibba Slanke trechterzwam St
Clitocybe metachroa Tweekleurige trechterzwam St
Clitocybe nebularis Nevelzwam St
Clitocybe odora Groene anijstrechterzwam St
Clitocybe phyllophila Grote bostrechterzwam St
Clitocybe rivulosa Giftige weidetrechterzwam St
Clitocybe vibecina Gestreepte trechterzwam St
Collybia amanitae Dwergcollybia St
Collybia butyracea var.butyracea Botercollybia St
Collybia dryophila Gewoon eikenbladzwammetje St
Collybia fusipes Spoelvoetcollybia St
Collybia maculata Roestvlekkenzwam St
Collybia peronata Scherpe collybia St
Conocybe rickenii Bleek breeksteeltje Sc
Conocybe tenera Kaneelkleurig breeksteeltje St
Conocybe vestita Kleibosbreeksteeltje GE St
Coprinus acuminatus Kleine kale inktzwam GE Sh
Coprinus atramentarius Kale inktzwam Sh
Coprinus comatus Geschubde inktzwam St
Coprinus micaceus Glimmerinktzwam Sh
Coprinus plicatilis Plooirokje St

Latijnse naam



Nederlandse naam
Rode Lijst 
Nederland EcologieLatijnse naam

Crepidotus variabilis Wit oorzwammetje Sh
Crinipellis scabellus Piekhaarzwammetje Sk (Sh)
Cudoniella acicularis Houtknoopje Sh
Cystoderma amianthinum Okerkleurige korrelhoed St
Cystolepiota moelleri Roze poederparasol GE St
Dacrymyces stillatus Oranje druppelzwam Sh
Daedalea quercina Doolhofzwam Sh (Pn)
Daedaleopsis confragosa Roodporiehoutzwam Pn
Diatrype disciformis Hoekig schorsschijfje Sh
Diatrype stigma Korstvormig schorsschijfje Sh
Diatrypella favacea Berkenschorsschijfje Sh
Diatrypella quercina Eikenschorsschijfje Sh
Entoloma pleopodium Citroengele satijnzwam St
Entoloma rhodopolium var.rhodopolium Grauwe satijnzwam St
Entoloma sericeum var.sericeum Bruine satijnzwam St
Entoloma sordidulum Groezelige satijnzwam St
Entoloma vernum Vroege dennensatijnzwam St
Erysiphe trifolii Klavermeeldauw
Exidia plana Zwarte trilzwam Sh
Flammulina velutipes Gewoon fluweelpootje Sh (Pn)
Galerina hypnorum Geelbruin mosklokje Am
Ganoderma lipsiense Platte tonderzwam Pn
Geoglossum fallax Fijngeschubde aardtong BE St
Gyrothrix podosperma *
Hebeloma crustuliniforme Radijsvaalhoed Em
Hebeloma mesophaeum var.mesophaeum Tweekleurige vaalhoed Em
Hygrocybe chlorophana Gele wasplaat KW St
Hygrocybe conica Zwartwordende wasplaat St
Hygrocybe irrigata Grauwe wasplaat KW St
Hygrocybe laeta Slijmwasplaat EB St
Hygrocybe miniata Vuurzwammetje St
Hygrocybe pratensis Weidewasplaat St
Hygrocybe psittacina Papegaaizwammetje St
Hygrocybe virginea Sneeuwzwammetje St
Hypholoma capnoides Dennenzwavelkop Sh
Hypholoma fasciculare var.fasciculare Gewone zwavelkop Sh
Hypholoma sublateritium Rode zwavelkop Sh
Hypoxylon fragiforme Roestbruine kogelzwam Sh
Laccaria amethystina Amethistzwam (Rodekoolzwam) Em
Laccaria laccata var.pallidifolia Gewone fopzwam Em
Lacrymaria lacrymabunda Tranende franjehoed St
Lactarius blennius Grijsgroene melkzwam Em
Lactarius hepaticus Leverkleurige melkzwam Em
Lactarius quietus Kaneelkleurige melkzwam Em
Lactarius rufus Rossige melkzwam Em
Lactarius subdulcis Bitterzoete melkzwam Em
Lactarius tabidus Rimpelende melkzwam Em
Lentinus lepideus Schubbige taaiplaat KW Sh
Lepiota aspera Spitschubbige parasolzwam St
Lepiota castanea Kastanjeparasolzwam St
Lepiota cristata Stinkparasolzwam St
Lepista flaccida Roodbruine schijnridderzwam St
Lepista nuda Paarse schijnridderzwam St
Lepista saeva Paarssteelschijnridderzwam KW St
Lepista sordida Vaalpaarse schijnridderzwam St
Leptosphaeria acuta Brandnetelkogeltje
Lycoperdon foetidum Zwartwordende stuifzwam St
Lycoperdon molle Zachtstekelige stuifzwam St
Lycoperdon perlatum Parelstuifzwam St
Lycoperdon pyriforme Peervormige stuifzwam Sh
Macrolepiota rachodes Knolparasolzwam St
Macrotyphula juncea Draadknotszwam St



Nederlandse naam
Rode Lijst 
Nederland EcologieLatijnse naam

Marasmiellus vaillantii Halmruitertje Sk
Marasmius androsaceus Paardenhaartaailing St (Sk)
Marasmius epiphyllus Witte taailing Sk (Sh)
Melanoleuca melaleuca Zwartwitte veldridderzwam St
Meripilus giganteus Reuzenzwam Pn
Microsphaera alphitoides Eikenmeeldauw
Mollisia cinerea Gedrongen mollisia Sh
Mycena acicula Oranje dwergmycena Sh
Mycena aetites Grijsbruine grasmycena St
Mycena arcangeliana Bundelmycena Sh (St)
Mycena diosma Tweegeurmycena St
Mycena epipterygia var.epipterygia Gewone kleefsteelmycena St
Mycena galericulata Helmmycena Sh
Mycena galopus var.galopus Melksteelmycena St
Mycena leptocephala Stinkmycena St (Sh)
Mycena polygramma Streepsteelmycena Sh
Mycena pura Elfenschermpje St
Mycena rorida Slijmsteelmycena St (Sh)
Mycena rosea Heksenschermpje St
Mycena sanguinolenta Kleine bloedsteelmycena St
Mycena vitilis Papilmycena Sh
Nectria cinnabarina Gewoon meniezwammetje Pn (Sh)
Oligoporus stipticus Bittere kaaszwam Sh
Omphalina chlorocyanea Blauwgroen trechtertje GE St
Orbilia delicatula Niersporig wasbekertje Sh
Panaeolus acuminatus Spitse vlekplaat St
Panaeolus foenisecii Gazonvlekplaat St
Panaeolus sphinctrinus Franjevlekplaat Sc
Peniophora cinerea Asgrauwe schorszwam Sh
Phallus impudicus Grote stinkzwam St
Phellinus ferruginosus Gewone korstvuurzwam Sh
Phlebia radiata Oranje aderzwam Sh
Pholiota mutabilis Stobbenzwammetje Sh
Physisporinus sanguinolentus Bloedende buisjeszwam Sh
Physisporinus vitreus Glazige buisjeszwam Sh
Piptoporus betulinus Berkenzwam Pn
Pleurotus cornucopiae Trechteroesterzwam GE Pn
Pluteus cervinus Gewone hertenzwam Sh
Psathyrella conopilus Langsteelfranjehoed Sh (St)
Psathyrella corrugis f.corrugis Sierlijke franjehoed Sh (St)
Psathyrella microrrhiza f.microrrhiza Kortwortelfranjehoed Sh (St)
Psathyrella piluliformis Witsteelfranjehoed Sh
Rhopographus filicinus Adelaarsvarenstreepzwam
Rickenella fibula Oranjegeel trechtertje Am
Rickenella swartzii Paarsharttrechtertje Am
Ripartites tricholoma Gewoon vilthoedje St
Russula atropurpurea Zwartpurperen russula Em
Russula cyanoxantha Regenboogrussula Em
Russula cyanoxantha f.peltereaui Groene regenboogrussula Em
Russula fellea Beukenrussula Em
Russula laurocerasi Amandelrussula EB Em
Russula mairei Stevige braakrussula Em
Russula nigricans Grofplaatrussula Em
Russula ochroleuca Geelwitte russula Em
Russula parazurea Berijpte russula Em
Russula puellaris Vergelende russula Em
Russula silvestris Gewone braakrussula Em
Russula vesca Smakelijke russula Em
Sarcoscypha coccinea Rode kelkzwam Sh
Schizophyllum commune Waaiertje KW Sh
Scleroderma areolatum Kleine aardappelbovist Em
Scleroderma citrinum Gele aardappelbovist Em



Nederlandse naam
Rode Lijst 
Nederland EcologieLatijnse naam

Sepedonium chrysospermum Goudschimmel
Sphaerotheca plantaginis Weegbreemeeldauw
Steccherinum ochraceum Roze raspzwam Sh
Stereum gausapatum Eikenbloedzwam Sh
Stereum hirsutum Gele korstzwam Sh
Stereum ochraceoflavum Twijgkorstzwam Sh
Stereum rugosum Gerimpelde korstzwam Sh (Pn)
Stropharia aeruginosa Echte kopergroenzwam Sh (St)
Stropharia caerulea Valse kopergroenzwam St
Stropharia semiglobata Kleefsteelstropharia Sc
Trametes gibbosa Witte bultzwam Sh
Trametes hirsuta Ruig elfenbankje Sh (Pn)
Trametes multicolor Gezoneerd elfenbankje KW Sh
Trametes versicolor Gewoon elfenbankje Sh
Tremella mesenterica Gele trilzwam Sh
Trochila ilicina Hulstdekselbekertje Sk
Tubaria furfuracea Gewoon donsvoetje Sh (St)
Ustulina deusta Korsthoutskoolzwam Sh
Vascellum pratense Afgeplatte stuifzwam St
Volvariella gloiocephala Gewone beurszwam St (Sh)
Vuilleminia comedens Schorsbreker Sh
Xerula radicata Beukwortelzwam Sh (Pn?)
Xylaria hypoxylon Geweizwam Sh
Xylaria polymorpha Houtknotszwam Sh

Legende:
Em = Mycorrhizasymbiont
St= terretrische saprofyt
Sh = saprofyt op hout
Sk = saprofyt op kruiden of kruidachtige delen van plant (bladeren)
Sc = coprofiele saprofyt
Am = mos-geassocieerde soort
P= parasiet
Rode lijst: EB = Ernstig bedreigd, BE = bedreigd, KW = kwetsbaar, GE = Gevoelig



Bijlage 3 Lijst Fungi

Groot Eikenbos

Nederlandse naam
Rode Lijst 
Nederland Ecologie

Agaricus campestris Weidechampignon St
Amanita rubescens Parelamaniet Em
Bjerkandera adusta Grijze buisjeszwam Sh
Bolbitius vitellinus Dooiergele mestzwam Sc
Bovista plumbea Loodgrijze bovist St
Clitocybe odora Groene anijstrechterzwam St
Collybia confluens Bundelcollybia St
Collybia peronata Scherpe collybia St
Coprinus cinereus Wortelende inktzwam KW Sc
Coprinus disseminatus Zwerminktzwam Sh
Coprinus micaceus Glimmerinktzwam Sh
Erysiphe cichoracearum Composietenmeeldauw
Hapalopilus rutilans Kussenvormige houtzwam Sh
Hebeloma radicosum Geringde vaalhoed BE Em
Hygrocybe virginea Sneeuwzwammetje St
Hypholoma fasciculare var.fasciculare Gewone zwavelkop Sh
Hypoxylon fragiforme Roestbruine kogelzwam Sh
Inocybe geophylla var.lilacea Lila satijnvezelkop Em
Lactarius glyciosmus Kokosmelkzwam Em
Leucoagaricus badhamii Bloedende champignonparasol GE St
Lycoperdon foetidum Zwartwordende stuifzwam St
Lycoperdon perlatum Parelstuifzwam St
Macrolepiota rachodes Knolparasolzwam St
Meripilus giganteus Reuzenzwam Pn
Mycena aetites Grijsbruine grasmycena St
Mycena galericulata Helmmycena Sh
Mycena leptocephala Stinkmycena St (Sh)
Mycena pura Elfenschermpje St
Mycena rosea Heksenschermpje St
Oligoporus caesius Blauwe kaaszwam Sh
Paxillus involutus Gewone krulzoom Em
Piptoporus betulinus Berkenzwam Pn
Plicatura crispa Plooivlieswaaiertje GE Sh
Psathyrella piluliformis Witsteelfranjehoed Sh
Rhytisma acerinum Inktvlekkenzwam
Scleroderma citrinum Gele aardappelbovist Em
Sphaerotheca plantaginis Weegbreemeeldauw
Trametes gibbosa Witte bultzwam Sh
Tricholoma argyraceum f.argyraceum Zilveren ridderzwam Em
Tricholoma cingulatum Geringde ridderzwam Em
Tricholoma terreum Donkergrijze ridderzwam Em
Tubaria furfuracea Gewoon donsvoetje Sh (St)
Vascellum pratense Afgeplatte stuifzwam St
Xylaria hypoxylon Geweizwam Sh
Xylaria longipes Esdoornhoutknotszwam Sh

Latijnse naam



Bijlage 4 
 
 

Toegankelijkheidsreglement Bertemboscomplex 
 

Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990 gewijzigd door het decreet van 18 mei 1999 
en zijn uitvoeringsbesluiten. 

 
Art. 1 Dit reglement is van toepassing in de openbare-, domein- en privé-bossen, in 
het geheel van het Bertemboscomplex, gelegen op het grondgebied van de gemeenten 
Bertem, Kortenberg en Herent. 
Art. 2 Dit reglement geeft aanvullingen of verduidelijkingen bij het Bosdecreet van 
13 juni 1990 gewijzigd door het decreet van 18 mei 1999 en zijn uitvoeringsbesluiten. 
Dit betekent dat er nog andere gebruiksregels dan deze vermeld in het 
toegankelijkheidsreglement van toepassing zijn. De belangrijkste ervan worden met 
pictogrammen aan de bosingangen duidelijk gemaakt. 
Art. 3 De toegankelijkheid wordt geregeld volgens de bijgaande kaarten + legende, 
die integraal deel uitmaken van het reglement. Alleen de boswegen welke op de kaart 
zijn aangeduid, zijn toegankelijk voor de wandelaars. De ruiters en fietsers zijn 
toegelaten op de aangeduide wegen volgens de legende. 
Art. 4 De voor ruiters opengestelde paden zijn bestemd voor wandelruiterij. Het is de 
ruiters verboden in galop of in draf te rijden. Alleen in de Winkseledreef is galop en 
draf toegelaten behalve bij het kruisen van wandelaars of fietsers. 
Art. 5 Op de gebruikerskaart en op het terrein worden de speelzones aangeduid. 
Binnen deze zones mogen de boswegen verlaten worden en kunnen bosspelen 
georganiseerd worden, dit geldt zowel voor de erkende jeugdorganisaties als voor 
andere bosbezoekers (BVR22.07.1993). Alle spelmateriaal en markeringen dat 
gebruikt wordt voor bosspelen, dient nog dezelfde dag terug te worden verwijderd. 
Uiteraard blijven alle andere bepalingen van het bosdecreet van toepassing, onder 
meer deze in verband met het verbod op het maken van vuur, het beschadigen van 
planten, het graven van kuilen, het gebruik van verf, nagels, duimspijkers, evenals het 
maken van inkervingen in de stammen. 
Art. 7 Het is verboden drukwerk of andere geschriften uit te delen of te verspreiden. 
Art 8. De woudmeester kan afwijkingen op bovenvermelde bepalingen toestaan. Alle 
aanvragen tot machtiging dienen minstens twee maand van te voren bij de 
woudmeester toe te komen. 
Art. 9 Het afval eigen aan het bosgebruik (bvb picknick) wordt onmiddellijk 
meegenomen. 
Art. 10 Nachtspelen of nachtwandelingen kunnen gehouden worden mits 
toestemming van de 
gemeente, maar enkel buiten de schoontijd van 1 april tot 30 juni 
Art. 11 Bij krachtige wind wordt de toegang tot dit boscomplex ten stelligste 
ontraden, betreden gebeurt dan op eigen risico. 
 



Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
Gaverstraat 4 
9500 Geraardsbergen 

 
 

AANVRAAGFORMULIER TER ERKENNING VAN BOSBOUWKUNDIG 
UITGANGSMATERIAAL 

 
Type: ZAADBRON 
Categorie: VAN BEKENDE ORIGINE 
Boomsoort: haagbeuk (Carpinus betulus L.) 
 
Domeinbos Openbaar bos Privé-bos Andere 1 

                                                            
 

1. Datum aanvraag: 
2. Bestemming: behoud van autochtone genetische bronnen 2 
 
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
 
3. Eigenaar: Gemeente Bertem 
4. Adres eigenaar: Tervuursesteenweg 178, 3060 Bertem; tel.: 016/49 97 92; fax: 016/49 97 89 
5. Terreinbeheerder: Agentschap Natuur en Bos, Houtvesterij Leuven 
6. Adres terreinbeheerder: Waaistraat 1, 3000 Leuven; tel.: 016/21 12 20; fax: 016/21 12 30 
 
LIGGING 
 
7. Gemeente: Bertem 
8. Bos: Bertembos 
9. Perceelsnummer: gemeente Bertem, afdeling 1/Bertem, sectie A, nummer 229a (gedeeltelijk) 
10. Toegankelijkheid: goed 
11. Geografische ligging: zie aangeduide oppervlakte op bijgevoegde kaart 
12. Lambertcoördinaten (middelpunt zaadbron): X = 168363,43  /  Y = 175044,20 
              (interval): X = 168230,61-168421,74  /  Y = 174733,48-175307,51 
13. Hoogteligging: 52,5-90 m 
14. Herkomstgebied: Brabants District West (5) 
15. Pedologie: Aba (droge leembodem met textuur B horizont) en een weinig AbB (droge leembodem met 

textuur B of structuur B horizont) 
16. Fytosociologie: Fago-Quercetum petraeae (Wintereiken-beukenbos) 
 
KARAKTERISTIEKEN 
 
17. Oppervlakte: 1 ha 29 a 89 ca 
18. Autochtoon / Niet Autochtoon 1 

19. Oorsprong: autochtoon 
20. Omvang van de populatie: > 70 individuen 
21. Aanplantingsjaar:  
22. Dominante bestandshoogte:  
 Gemiddelde jaarlijkse aanwas: 

                                                           
1 Onderlijnen wat van toepassing is. 
2 Indien de bestemming van het teeltmateriaal niet de houtproductie is, dienen punten 22, 23 en 24 niet beantwoord te worden. 



23. Kwaliteit en vorm van de bomen: 
 

Kwaliteit/Vorm Aandeel bomen (%) 
Vorkvorming  
Vorstscheuren  
Knobbelvorming  
Waterscheuten  
Draaigroei  
Gemiddelde takvrije stamlengte  

 
24. Houtkwaliteit (door eventuele reputatie):  
25. Gezondheidstoestand (vitaliteit): goed 
26. Afzondering t.o.v. gelijksoortig stuifmeel: goed  
27. Opmerkingen:  
28. Besluit: Voorstel tot erkenning als ZAADBRON (categorie teeltmateriaal: VAN BEKENDE ORIGINE). 

In te schrijven in het nationaal Register onder het nummer 5VB1051. 
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Bijlage 6 

 
Eindverslag communicatie en participatie m.b.t. het 

beheerplan Bertemboscomplex 
 
december 2007  
Simon Klingen 

Inleiding 
Participatiemomenten 

Analyse 
 Conclusies 

Tussentijdse verslagen 
 
Inleiding 
 
Als onderdeel van de opmaak van het beheerplan voor het Bertemboscomplex 
verliep een proces van participatie.  
Bij de opmaak van het beheerplan waren verschillende partijen betrokken: de 
gemeente Bertem, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), particuliere bosei‐
genaren + vzw Bosgroep Dijle‐Geteland; studiebureau Aeolus schreef het plan en 
Simon Klingen had de opdracht dit participatieproces vorm te geven, de pu‐
blieksbijeenkomsten te leiden en erover te rapporteren aan ANB. 
In het kader van de participatie zijn de gebruikers van het bos onderscheidden in 
direct betrokkenen en het grote publiek. 
Het doel van de participatie was zowel het verkrijgen van input voor het plan, 
als het creëren van draagvlak voor toekomstige beheermaatregelen. Tijdens de 
publieksmomenten en door schriftelijke inbreng heeft de gemeente, het ANB en 
het studiebureau Aeolus aardig wat reacties vernomen.  
 
Participatiemomenten 
 
29 januari 2005 
Publieksexcursie gegeven door de boswachter. Aangekondigd in de lokale pers: 
iedereen welkom. Tijdens de excursie is het voornemen om met de gezamenlijke 
eigenaars een beheerplan te maken aangegeven. 
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18 mei 2006 
Excursie en bijeenkomst in het gemeentehuis voor de ’direct betrokkenen’: verte‐
genwoordigers van gemeente, jeugdbeweging, mountainbikers, ruiters, aangren‐
zende landbouwers, aanwonenden, jagers, Natuurpunt en brandhoutkopers. De‐
ze mensen zijn in april per brief (bijlage 1) uitgenodigd.  
Uit het verslag (bijlage 2) blijkt de grote betrokkenheid van de ongeveer 25 geno‐
digden. De stemming is overwegend constructief. De opstelling van de gemeente 
Bertem ten aanzien van onder andere de jacht en het eventueel in te stellen bos‐
reservaat worden door de Schepen zorgvuldig toegelicht. Er zijn tijdens de bij‐
eenkomst veel opmerkingen gemaakt die in het beheerplan verwerkt zijn. 
Na de bijeenkomst zijn de ‘paardenmensen’ (manegehouders, ruiters en men‐
ners) in overleg gegaan en hebben een voorstel voor ruiterroutes ingediend bij 
het studiebureau.  
 
18 juni 2006    
Publieksexcursie. Ter voorbereiding is in mei in zowel InfoBertem, de gemeente‐
krant van naburige gemeente Herent als in de lokale krant een informatief artikel 
verschenen (bijlage 3) met daarbij een aankondiging van deze excursie. Daar‐
naast was er de uitnodiging om schriftelijk suggesties te doen voor het beheer en 
gebruik. Vanaf begin juni zijn affiches uitgehangen als uitnodiging voor de ex‐
cursie. De excursie op zaterdagmiddag (verslag, bijlage 4) is goed bezocht, onge‐
veer 60 mensen.  
 
Schriftelijk ontvangen reactie 
Op deze uitnodiging hebben vier schrijvers gereageerd (bijlage 4). De ruiters 
kwamen met hun routevoorstel dat in grote lijnen en na nieuw overleg werd ge‐
integreerd in het toegankelijkheidsreglement (bijlage 4) en bijhorende toeganke‐
lijkheidskaart – ruiters (kaart 4.8). 
Een aanwonend echtpaar was bezorgd over het vellen van bomen in de bosrand 
nabij de wij ‘Schoonzicht’.  In navolging van de beheervisie voor openbare bos‐
sen in Vlaanderen wordt er in dit beheerplan veel aandacht besteed structuurrij‐
ke bosranden.  Dergelijke bosranden zijn ecologisch veel interessanter dan steile 
scherpe randen met abrupte overgangen naar het open veld.  Dat geld ook voor 
de betreffende bosranden aan de wijk ‘Schoonzicht’.  De Bestandsfiche voor ‘Ko‐
renmonster’ (het aangrenzende bestand) vermeldt het volgende: ‘Beheerdoelstel‐
ling: ‘groeps‐ en stamsgewijs gemengd loofhout.  Behoud van enkele oude eiken in de bo‐
venetage (exemplaren ca. 1870).  langsheen de wijk ‘Schoonzicht’ een bosrand bestaande 
uit haagbeuk in hakhoutbeheer’.   
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Een brief richtte zich op de toegankelijkheid vanuit de aanliggende woonwijk.  
De opstellers van het beheerplan konden geen oplossing bieden aangezien er 
spijtig genoeg geen openbaar terrein beschikbaar is om een toegang te realiseren.   
Een laatste schrijver moedigde de plannenmakers aan zich goed rekenschap te 
geven van de waardevolle boskersen.  Die aandacht voor deze boomsoort uit 
zich o.a. door de oprichting van een integraal bosreservaat waarbinnen de meest 
monumentale kersenbomen staan.   
Naast deze schriftelijke reacties van particulieren ontvingen we ook het gunstig 
advies van ANB (ex‐natuur) en Onroerend Erfgoed Vlaams Brabant (zie verder 
‘tussentijdse verslagen 7 en 8’) .  Beide adviezen waren gunstig, er werden enkele 
beperkte aanpassingen gesuggereerd en opgevolgd. 
 
10 maart 2007  
Afsluitende publieksbijeenkomst in Jachthut op zaterdag 14 u met excursie.  De‐
ze bijeenkomst is in de pers als volgt aangekondigd: ‘Het beheerplan voor het 
Bertembos is bijna klaar’ (zie verder). Voor deze bijeenkomst was weinig belang‐
stelling. Bij de presentatie van het plan door het studiebureau in de jachthut wa‐
ren er 8 gasten, bij de excursie daarna liepen 4 gasten mee. De algemene stem‐
ming van de aanwezigen was ‘vol vertrouwen’ in hetgeen er bedacht en in het 
rapport vastgelegd is. De rondgang ging langs de parking aan de ingang van het 
bos, daar zou mogelijk een beter voorziening voor wagens moeten komen, zodat 
men niet bij de jachthut gaat parkeren. Daarna langs het bos waar het herstel van 
het middelhout voorzien is. De aanpak is makkelijk uitgelegd in het bos, de oude 
overstaanders zijn er immers nog. Met een bezoek aan de mogelijk te ontwikke‐
len verbindingszone tussen beide bosdelen werd de excursie afgerond.  
De discussies leverden enkele praktische puntjes op die nog in het definitieve 
conceptplan konden worden ‘meegenomen’.  
 
Van 12 maart tot 12 april 2007 ‘Openbaar onderzoek’ 
Het concept heeft in deze periode in het gemeentehuis van Bertem ter visie gele‐
gen. Dat heeft naar verluidt geen vermeldenswaardige reactie opgeleverd. 
 
Analyse  
 
De belangrijkste momenten van dit proces van communicatie & participatie wa‐
ren de bijeenkomsten van 18 mei en 18 juni, voor respectievelijk de ‘direct be‐
trokkenen’ en het grote publiek.  
Beide bijeenkomsten zijn heel goed bezocht. De indruk is dat de betrokkenen en 
gasten ze hebben ervaren als prettig, open en nuttig. Ze voldeden aan beide zijde 
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aan de verwachtingen. Veel gasten waren uitgesproken positief over de open op‐
stelling van gemeente en ANB. Al snel vormde de ‘paardenmensen’ een coalitie, 
zij kwamen met heel bruikbare voorstellen.  
Na de bijeenkomst van 18 mei is Bart Meuleman enthousiast over het effect van 
de, naar eigen zeggen ʹlow profile ‐ houding’ van ANB (lees de houtvester) en 
dus van de rol van de externe voorzitter (i.c. Simon Klingen). Bart:”Hoe minder 
wij aan bod kwamen, hoe meer de externen met mekaar gingen praten, hoe snel‐
ler ze consensus bereikten, hoe minder problemen er voor ons bleven op te los‐
sen.”  
De scheiding in twee groepen, namelijk de ‘direct betrokkenen’ en het grote pu‐
bliek bleek verstandig. Met de eerste groep moesten meer ‘zaken gedaan wor‐
den’, en zij verdienden daarom extra aandacht. Vooral onderwerpen als de jacht, 
het bosreservaat, het toegankelijkheidsreglement kregen aandacht.  
Bij de excursies met het grote publiek ging het meer om informeren van de toe‐
hoorders, een enkel praktische tip of verzoek daargelaten.  
 
Hoewel beperkt in aantal, ook de schriftelijke reacties leverden heldere en con‐
crete wensen op.  
Voor de laatste finale bijeenkomst was weinig belangstelling. Dit is mogelijk te 
verklaren uit een zekere ‘moeheid’ voor het onderwerp, maar ook is een inmid‐
dels opgebouwd vertrouwen een denkbare verklaring. Ook het uitblijven van 
reacties op de formele ter visielegging kan niet anders verklaard worden. Bij het 
rapport was een korte samenvatting geschreven. 
 
Conclusies 
 
Gezien de vele belangstellenden voor de bijeenkomsten blijkt dat het onderwerp, 
het bos en een nieuw plan daarvoor, bij veel mensen leeft. Het lijkt erop dat de 
bijeenkomsten voldoende informatie uitwisseling hebben gegenereerd, er is ver‐
trouwen ontstaan dat er een verstandig plan voor het bos is gekomen.  
Participatie tot zover geslaagd: er kwam goed input voor plan, de openheid 
wordt gewaardeerd, het draagvlak vergroot en de medewerkers van ANB ma‐
ken kennis met andere opstelling naar partijen. 
 
Naar aanleiding van het participatieproces bij het tot stand komen van dit be‐
heerplan werd door Simon Klinge, in opdracht van het Agentschap voor Na‐
tuur en Bos, een aantal aanbevelingen gemaakt voor het communicatie & par‐
ticipatieproces bij het opstellen van bosbeheerplannen in Vlaanderen.  De 
tekst werd in december 2007 afgeleverd met als titel ‘Meepraters’. 
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Tussentijdse verslagen en mededelingen mbt participatie : 
1. Uitnodigingsbrief ‘direct betrokkenen’ t.b.v. bijeenkomst 18 mei 
2. Verslag bijeenkomst 18 mei 
3. Informatief artikel en uitnodiging 18 juni krant 
4. Schriftelijke reacties 
5. Verslag bijeenkomst 18 juni 
6. persbericht t.b.v. excursie 10 maart 2007  
7. advies vanwege ANB (ex‐natuur) 
8. advies Onroerend Erfgoed Vlaams‐Brabant 

 
Tussentijdse verslagen en mededelingen: 1   
 

Betreft: uitnodiging informatieavond beheerplan Bertembos 
26 april 2006 

 
Geachte heer, mevrouw      
 
Zeldzaam dikke boskersen, eeuwenoude eiken, ongestoorde bodemprofielen, toekomstige bos‐
samenstelling, wandelparcours en speelzone, jacht en bosexploitatie. Het komt allemaal aan bod 
in het beheerplan wat momenteel voor het Bertembos wordt samengesteld.  
De beheerder van het bos, de afdeling Bos & Groen, heeft in overleg met de gemeente Bertem en 
andere eigenaren het studiebureau Aeolus ingeschakeld om te beginnen met de nodige inventari‐
saties. Het is de bedoeling om te komen tot één beheerplan voor het gehele boscomplex. Ecolo‐
gisch en landschappelijk is het immers één bosgebied, een bijzonder waardevol, oud bos boven‐
dien, gelegen in één van de mooiste landschappen van Vlaams Brabant. 
Om een goed afgewogen, en door de gebruikers van het bos gedragen plan te maken, willen wij 
graag de verschillende gebruikers van het bos betrekken bij de planvorming. Voordat op 18 juni 
het ‘grote publiek’ nader geïnformeerd en geconsulteerd wordt, willen we u graag als direct be‐
trokken gebruiker de kans geven uw inbreng te geven.  
Wij nodigen u daarom graag uit voor een informatieavond op donderdag 18 mei . We starten met 
een kort bosbezoek, afspraak om 17 u aan de watertoren. Om 19.30 wacht ons een hapje en een 
drankje in het gemeentehuis van Bertem. Aansluitend zal het eerste deel van het beheerplan door 
het studiebureau worden voorgesteld. Wij ronden af om 22.00 u met het maken van een volgende 
afspraak. Wij hopen dat u uw kennis, ideeën en wensen naar voren zult brengen. 
Wij horen graag van u, wie uw organisatie tijdens de bijeenkomst zal vertegenwoordigen. Wij 
vragen uw komst te melden bij Bos & Groen houtvesterij Leuven, Waaistraat 1 bus 6 (2de verdie‐
ping) 3000 Leuven, tel: 016/21.12.21 fax: 016/21.12.30 of per mail: bos.groen.vbr@lin.vlaanderen.be 
namens de stuurgroep Opmaak beheerplan Bertembos, 
 
was getekend,                was getekend, 
 
Ir. Bart Meuleman              Roger De Muylder,  
Houtvester                Voorzitter  
Agentschap voor Natuur en Bos         Schepen van Milieu 
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Tussentijdse verslagen en mededelingen: 2   
 

Verslag bijeenkomst donderdag 18 mei 2006  
17.00 Watertoren, 19.30 Gemeentehuis Bertem 

 
Excursie  

Na een welkomstwoord door Bart Meuleman en een toelichting op de bedoelin‐
gen van de bijeenkomst door gespreksleider Simon Klingen start de excursie.  
 
Onderbegroeiing 
Bestanden Paviljoen, Korenmonster en Vossenkuil : een meerderheid van de 
deelnemers vinden dat het bos er op die plaatsen nogal monotoon uitziet: je kan 
dwars door het bos kijken, er is geen onderétage.  
Eén iemand kiest resoluut voor een bostype met zeer veel doorkijk (d.w.z. ge‐
domineerd door beuk) terwijl de meeste van de aanwezigen net geboeid zijn 
door de afwisseling van open en gesloten bos. 
 
Bosrand 
Een aantal bewoners aan de rand van het bos  (wijk Schoonzicht) vragen om bo‐
men te kappen en de bosrand wat vrij te maken. Dit omdat er door de bomen 
veel licht wordt onderschept in de tuinen en ook in sommige woningen. 
 
Koebos 
Vraag wordt gesteld wat er met het Koeienbos zal gebeuren? Behoort de oprich‐
ting van een bosreservaat van 30 ha er tot de mogelijkheden? Voor de aanwezi‐
gen is dit blijkbaar geen bezwaar. De gemeente heeft daarin nog geen beslissing 
genomen. 
 
Houtexploitatie 
Er wordt gewezen op de geplande velling in het najaar van een aantal zware 
Amerikaanse eiken. Evenals in de andere bossen van de Houtvesterij wordt deze 
exoot ook hier op termijn geweerd ten voordele van ecologisch meer waardevol‐
le, lees inheemse, boomsoorten. De aanwezigen hebben daar geen kritiek op. 
Jonge ‘dreven’ van bijvoorbeeld Amerikaanse eik worden niet als dusdanig erva‐
ren en kunnen dan ook verwijderd en/of vervangen worden.         
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Pad net voor het Koebos (steile helling) 
Wordt als ‘niet‐veilig’ bestempeld voor wandelaars en joggers, men vraagt of er 
iets aan gedaan wordt. Het is ook duidelijk dat een duurzame oplossing niet 
eenvoudig is. 
Een vertegenwoordiger van de ruiters vindt zo’n pad opgaan te paard wel ok, 
maar afdalen is wel te gevaarlijk. Koetsen zijn op die plaats onmogelijk.  
MTB‐ers hebben dit soort paden dan weer net wel graag, in beide richtingen. Er 
wordt wel op gewezen dat het ontstaan van een sluikweg (parallelle verbreding) 
zeker niet denkbeeldig is. Eensgezindheid of zo’n wegen er wel op hun plaats 
zijn is er niet. 
 
Speelbos voorzien in het bestand Vleugt 
Ter plaatse worden de mogelijkheden besproken wat er met de ± 5 ha zal gebeu‐
ren. De vooralsnog bestaande plannen:  
‐ speelweide in combinatie met boomgaard : een zoneafbakening met fruitbomen  
/ open plek /  parking / educatieve schuilhut 
‐ geboortebos : er zullen ongeveer een 30‐tal bomen per jaar worden aangeplant. 
Gevolg: na 5 jaar vol geplant. (huidige pacht loopt nog tot 2008); toch wordt er 
nog voldoende openheid gevraagd, een echte speelweide dus. Sowieso beperkte 
minimale inrichting, dus geen speeltuin. 
‐  wordt wel aandacht gevraagd van de Jeugdraad, om in geval van ongeval een 
goede bereikbaarheid met de wagen te hebben.  
‐ voor scholen en chiro is dit een ideale spellocatie : amper 10 min. loopafstand. 
‐ natuureducatie kan daarbij gecombineerd worden met bijvoorbeeld een onbe‐
mand infopunt  
‐ afspraakplaats voor natuur‐en bosgidsen 
‐ picknickplaats 
‐ parking : voorstel: op braakliggend terrein nabij de radartoren. 
 
Verbinding van de twee bossen 
‐ ecologische en landschappelijke verbinding kan perfect via bijvoorbeeld een 
houtkant 
‐ voor recreanten van groot nut  
‐ veilige oversteekplaats creëren 
De vraag is van wie de doorgang is: dit moet uitgezocht worden! Best en zeker 
snelst zou nog zijn dmv een buurtweg. 
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Bijeenkomst in het gemeentehuis   19.30‐22.00 u 
Voor de excursiegangers zijn er wat broodjes en een drankje. Een aantal mensen 
die de excursie gemist hebben sluiten aan.  
 
Introductie   
 
Voor de nieuwkomers een korte toelichting op de bedoeling van de participatie 
bij de opmaak van het beheerplan. Voorzitter Simon Klingen uit Nederland heeft 
veel ervaring met deze materie en is daarom door ANB aangezocht. 
Daarbij aansluitend geeft Pieter Roovers van het studiebureau Aeolus een bon‐
dig overzicht van het reeds uitgevoerde voorbereidend (vooral inventarisaties) 
werk eveneens worden de opdracht en de doelstellingen verduidelijkt.  
Waarom een beheerplan opmaken? 
Bepaling van een visie voor dit boscomplex met de daaraan gekoppelde beheer‐
maatregelen voor de komende 20 jaar. Daar gaan we rekening houden met de 
volgende accenten: 
o vroeger kende het bos vooral een middelhoutbeheer (nu enkel nog restanten 

te zien) 
o de beuk neemt sinds jaren toe zodat hij op steeds meer plaatsen gaat domine‐

ren, hierdoor gaat op termijn de strooisellaag veranderen met de daaraan ge‐
koppelde flora ( en fauna) 

o er is meer vrije tijd om naar bos te gaan (speelbos al dan niet gekoppeld aan 
educatief gegeven);  recreatief bosgebruik neemt dus toe zodat een geleiding 
van de verschillende gebruikers zich wel opdringt. 

o bij het opmaken van het beheerplan dient de beheervisie voor de openbare 
bossen als een leidraad aspecten die daarbij aan bod komen zijn o.a. licht in 
het bos, duurzaam beheer, multifunctionaliteit, natuurwaarden, houtexploita‐
tie, recreatie en participatie. 

o ontgonnen gebieden (vroeger bos) : momenteel komt ook landbouw onder 
druk te staan. Conflicten met bosuitbreiding hoeven er echter niet te zijn. Er 
zijn een aantal mogelijkheden om d.m.v. bijvoorbeeld beheerovereenkomsten 
tot een voor vele partijen bevredigende oplossing te komen.  

o Verbindingen: een ecologische verbinding (d.m.v. kleine landschapselemen‐
ten) is wenselijk tussen beide bosgebieden en biedt eveneens een recreatieve 
meerwaarde . 
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Discussie 
Paarden, Joris Blockx van de LRV Korbeek‐Dijle: 
‐ vraagt expliciet om meer mogelijkheden voor de ruiters, enkel lussen zijn voor 
ruiters interessant. Nu is er zelfs sprake van doodlopende wegen (aan de ge‐
meentegrens stopt het ruiterpad, gemeentelijk overleg met Herent is gewenst)…  
‐ we hebben geen brede wegen nodig (d.w.z. 2m).   
Pieter Vercruysse, eigenaar van de manége Toverberg, vraagt of hij in zijn eigen 
bos een ruiterweg mag aanleggen. Houtvester Bart Meuleman antwoordt dat 
daarvoor een stedenbouwkundige vergunning voor nodig is. Verder is hij bereid 
om evt. mee te helpen aan het onderhoud van ruiterpaden. 
Het blijkt niet nodig te zijn gescheiden circuits voor ruiters en gespannen te 
voorzien.  
 
Probleem  met motorsport (o.a. quads en jeeps) 
Schepen Roger De Muylder heeft via Natuurpunt recent vernomen dat er een ro‐
adbook voor jeeps  circuleert waarbij Koeheide en Koeienbos opgenomen zijn.  
Reactie van een M.T.B‐er: Ik vind dat ruiters een even gevaarlijke situatie kunnen 
doen ontstaan. 
Rob Parisis van Natuurpunt en tevens voorzitter van de Milieuadviesraad: 
Wijst op de rijke ecologische waarde van de talrijke holle wegen, het zijn 
o.a.quads die ernstige schade veroorzaken. 
Tom Maes en Willy Debecker van het Agentschap voor Natuur en Bos, verduide‐
lijken dat geen gemotoriseerd verkeer toegelaten wordt in de openbare bossen 
omwille van o.a. geluidsoverlast en onveiligheid voor mens en dier. 
Pieter Roovers (Aeolus) stelt voor aan alle gegroepeerde gebruikers om hun ge‐
wenste routes kenbaar te maken (door te geven aan de milieuambtenaar Guy 
Trappeniers). 
 
Standpunt van de M.T.B.ers (Jan Bruggemans): 
Kan zich verzoenen met het geldende parcours,maar wil in naam van zijn vere‐
niging vragen om één maal per jaar alle wegen open te stellen voor hun jaarlijkse 
organisatie die op zondagvoormiddag doorgaat .  
Er wordt daarbij rekening gehouden met andere gebruikers, wat niet makkelijk 
zal zijn. We hebben ook nood aan een afgebakende permanent te gebruiken rou‐
te. Tom Maes reageert met een suggestie om meer gebruik te maken van het om‐
liggende landschap. Dat maakt het voor de gebruiker boeiender. Een route moet 
al snel verschillende km lang zijn en bevindt zich dan best ook niet uitsluitend in 
het bos. 
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Een verbinding met verschillende omliggende gemeenten (aansluiten op be‐
staande parcours?) is gewenst. Zo’n route doet dan op een bepaald moment een 
deel van het bos aan. 
 
Bosreservaat 
Door een aanwezige wordt de vraag gesteld of het wel zo goed gekozen is om op 
een locatie waar oorlog‐ munitie tot ontploffing werd gebracht en dat daarna 
werd volgestort, nu als bosreservaat te bestemmen. 
Tom Maes antwoordt dat dit bosdeel een grote ecologische waarde heeft en dat 
een mooi voorbeeld is van het type Eiken‐Haagbeukenbos. Het is tevens zeer 
goed inpasbaar in het bestaande bosreservatennetwerk. 
Bovendien is die plek slechts een klein deel van het totale bosreservaat (ruim 
30ha). 
Schepen Roger De Muylder vertolkt het standpunt van de gemeente als volgt:  

- het gebied moet voor de gemeente en zijn bevolking een meerwaarde be‐
tekenen. 

- de toegankelijkheid moet behouden blijven( met onderling af te spreken 
beperkingen. 

- de jacht moet er behouden blijven. 
   
Als conclusie kan er uitgegaan worden van een gericht bosreservaat met als 
voornaamste peilers: als basis niets doen, behalve het verwijderen van exoten; 
randbeheer in de noord‐ en zuidrand. 
 
Tot slot een vraag van enkele bewoners van de bosrand, in aansluiting van hun 
tussenkomst tijdens de wandeling. Wanneer zal er worden gekapt? Houtvester 
Bart Meuleman antwoordt dat hij dit pas kan zeggen wanneer de kapregeling in 
het beheerplan opgemaakt is. 
 
Simon Klingen sluit deze participatieavond en dankt namens de gemeente 
Bertem en het ANB iedereen voor zijn / haar inbreng en belangstelling voor het 
beheerpan Bertembos. 
 
 
 
De aanwezigen worden uitgenodigd voor de excursie op zondag 18 juni om 14 uur met 
start aan de Bertembosstraat. Het is opnieuw een goede gelegenheid om geïnformeerd te 
worden over het beheerplan.  
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Tussentijdse verslagen en mededelingen: 3   
Uitnodiging 18 juni 2006 
 
Wie kent niet het Bertembos, het eeuwenoude loofbos op de heuvels tussen Leuven en Brussel, 
met vanaf de randen prachtige vergezichten? De afwisseling in dit bos is groot: statige dreven, 
gemengde bossen met oude eiken, beuken en boskersen, en hier en daar holle wegen. Het groot‐
ste deel van het bos is van de gemeente Bertem, een deel van het Vlaams Gewest; daarnaast zijn 
er enkele kleinere particuliere eigendommen. De gemeente Bertem heeft, samen met het Agent‐
schap voor Natuur en Bos (was tot voor kort de afdeling Bos & Groen van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap) die het bos grotendeels beheert, het initiatief genomen voor het maken 
van een beheerplan voor het gehele bosgebied.  
Het beheerplan heeft betrekking op ongeveer 220 ha en geeft aan hoe het bos de komende tijd 
beheerd zal worden. Het gaat dus o.a. over de houtkap, de recreatievoorzieningen en de be‐
scherming van bijzondere flora en fauna. Dat beheer kan op verschillende manieren gebeuren, en 
dat betekent dat er keuzes zullen gemaakt worden. Zo is er ook een voornemen om een deel tot 
bosreservaat te bestemmen, wat betekent dat daar geen actief kapbeheer meer zal plaats vinden. 
Het plan wordt gemaakt door het studiebureau Aeolus. Deze deskundigen zijn momenteel in de 
fase van inventarisatie. Daarna wordt er een visie uitgewerkt met als centrale vraag: “Wat willen 
we met het bos?”. Een stuurgroep met deskundigen en vertegenwoordigers van alle eigenaars 
begeleidt de planvorming. Deze werkgroep wil nadrukkelijk ook de mening van de gebruikers 
en andere betrokkenen van het bos bij het plan betrekken. Naast wandelaars wordt er gedacht 
aan jeugdbewegingen, mountainbikers, ruiters, natuurverenigingen, jagers, aangrenzende land‐
bouwers en bewoners, en brandhoutkopers.  
Op zondag 18 juni is er een voorstelling van het ontwerp beheerplan van 14.00 ‐ 17.30 uur vertrek 
aan de Bertembosstraat.  
De zeldzaam dikke boskersen, de eeuwenoude zomereiken, ongestoorde bodemprofielen, toe‐
komstige boomsoortensamenstelling, wandelparcours en speelzone, jacht en bosexploitatie, het 
komt allemaal aan bod tijdens een stevige wandeling en de aansluitende toelichting in het bospa‐
viljoen. Wil je jou favoriete bosboom naar voor schuiven, of heb je graag wat meer rustban‐
ken...Simon Klingen, 20 jaar ervaring in participatie bij bosbeheer, heeft er allemaal oren naar.  
Als afsluiter wordt een hapje en een drankje voorzien. Breng gerust kinderen mee. Wij zorgen 
voor een aangepaste sprookjeswandeling voor kinderen vanaf 6 jaar.  
Graag inschrijven voor 13 juni 2006, Houtvesterij Leuven tel. 016 / 21.12.21  
Heeft u als bosgebruiker of aanwonende op voorhand al opmerkingen of suggesties over de toe‐
gankelijkheid, het beheer, de inrichting, etc? Die kunt u nu vast kwijt aan houtveste‐
rij.groenendaal@lin.vlaanderen.be of per post naar Houtvesterij Groenendaal, Brusselsesteenweg 700 
in 3090 Overijse. Voor vragen: boswachter Willy Debecker 047 / 96 79 407. 
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 Tussentijdse verslagen en mededelingen: 4   
 

Verslag publieksbijeenkomst zondag 18 juni 2006  
14.00 ‐ 17.30 uur vertrek aan de Bertembosstraat, einde met drankje bij jachtpavil‐
joen. 
 
Op deze zeer warme zondagmiddag neemt een 60‐tal geïnteresseerden deel 
aan de geleide wandeling. Dit verslag is opgesteld om de vragen en opmer‐
kingen van het publiek beschikbaar te maken voor de opstellers van het be‐
heerplan. 
 
De doelstelling van de excursie en van een beheerplan conform de criteria duur‐
zaam bosbeheer wordt door houtvester Bart Meuleman toegelicht. 
Roger De Muylder, schepen van Milieu van de gemeente Bertem, wijst op de na‐
tuurlijke rijkdom van het Bertembos. Kenmerkend noemt hij er de talrijke dikke 
bomen en hij pleit ervoor om een belangrijk aantal ervan te behouden. De eco‐
nomische waarde van dit bos is volgens hem niet onbelangrijk maar moet beke‐
ken worden in combinatie met de andere functies.  
De schepen verwijst naar een eerder gelijkaardig participatie‐initiatief (18 mei 
2006) gericht naar de georganiseerde bosgebruikers en nodigt alle deelnemers uit 
tot een actieve inbreng tijdens de wandeling of nadien, vragen/opmerkingen 
kunnen gericht worden aan de gemeente.  
Hij stelt de heer Simon Klingen van het studiebureau ‘Klingen Bomen’ uit Ne‐
derland voor en schetst diens opdracht. 
De schepen raakt ook het thema bosreservaat aan en vertolkt het standpunt van 
de gemeente dat tot stand kwam na een uitgebreide toelichting voor het sche‐
pencollege door twee medewerkers van het Agentschap voor Natuur en Bos. Een 
blijvende toegankelijkheid van het gebied en jachtverpachting vormen belangrij‐
ke voorwaarden voor de gemeente. In augustus komt dit op de gemeenteraad. 
Simon Klingen verwoordt zijn opdracht als moderator bij de participatie en 
geeft een stand van zaken,  Pieter Roovers van studiebureau Aeolus vult aan. 
 
Voor aanvang van de wandeling. Mevrouw Maria Andries geeft kritiek op ern‐
stige exploitatieschade en vraagt of er daar niets kan tegen gedaan worden.  Er 
wordt afgesproken daarop ter plaatse in te gaan. Wanneer nadien tijdens de 
wandeling blijkt dat de ‘omweg’ te groot is, wordt het onderwerp in een nader 
bosbestand besproken. Er is begrip voor dat er steeds een bepaalde mate van 
schade zal zijn bij exploitatie. De vraagsteller staat positief tegenover de maatre‐
gelen inzake verantwoorde bosexploitatie die zullen worden opgenomen in het 
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beheerplan of recente werden ingeschreven in de boswetgeving (erkenningsrege‐
ling bosexploitanten, sperperiode april‐juni, geen exploitatie in zeer kwetsbare 
gebieden, werken met vaste uitsleeppistes waar mogelijk). 
De heer Chris Leflere maakt een opmerking over de doortocht van Vlaanderen 
Fietsroute. De toestand van de weg is slecht en hij vraagt of dat kan bekeken 
worden door de gemeente. De betreffende plaats wordt aangedaan op de wande‐
ling en het probleem blijkt ondertussen te zijn opgelost (centrale toegangsweg 
westzijde Bertembos lag er enkele maanden als een werf bij als gevolg van een 
geschil tussen de wegbeheerder en de vergunningverlenende overheid) 
 
Bij een eerste halte wijst Simon Klingen op de schoonheid van het bos waarbij 
de grote variatie van soorten opvalt die samenhangt met rijke leemgronden. Hij 
stelt dat het beheerplan uitsluitsel moet geven over de vraag hoe om te gaan met 
het aandeel beuk.( nu 42% t.o.v. inlandse eik 30%). De heer Ludo Desie: “Waar‐
om willen jullie deze boom eruit? Is hij soms een exoot? Deze boom is m.i. een 
monument voor onze bossen maar ik stel vast dat hij fel benadeeld wordt t.o.v. 
de inlandse eik en de gewone esdoorn.” Een andere aanwezige repliceert dat een 
afwijzing van de beuk hier niet zo expliciet gesteld wordt. Pieter Roovers geeft 
aan dat er in het verleden bij de groepsgewijze verjonging zeer veel beuk is ge‐
bruikt. Simon Klingen besluit dat we op een moment zijn gekomen waarbij ten 
aanzien van de rol van de beuk keuzes moet gemaakt worden. 
 
Ter hoogte van De Vleugt wordt ingegaan op het voorstel van de gemeente om 
een speelbos/ speelweide met beperkte infrastructuur in te richten. Houtvester 
Bart Meuleman wijst op het nut en de bedoelingen ervan. Ludo Desie vraagt re‐
torisch of er iemand weet waar de kinderen nu in het bos spelen. Hij gaat verder 
met te stellen dat ge de kinderen hier niet krijgt omdat ze o.a. in het Eikenbos 
spelen (scouts). Ook andere toehoorders stellen dat er ook op andere plaatsen 
gespeeld wordt, o.a. de speelpleinwerking van Veltem. Enkelen delen de mening 
dat de bestemming van dit speelbos de spelactiviteiten op die andere plaats niet 
mag tegenhouden. Pieter Roovers merkt op dat er reeds breed overleg is geweest 
met de scholen en met de jeugdverenigingen over deze locatie.  Er wordt voorge‐
steld dat de gemeente Bertem met de buurgemeenten in overleg gaat over dit 
thema, aangezien de behoefte aan speelbos op een andere locatie dan de voorge‐
stelde grotendeels uit buurgemeenten komt. 
.  
Ludo Desie vraagt of het niet mogelijk is om meer verbindingen te maken voor 
de recreanten. Zijn er mogelijks afspraken te maken met de landbouwers? Nu is 
er alleen verbinding via de Vernagelstraat. 
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Een andere deelnemer vindt het bosonvriendelijk dat er sedert 2001 talrijke ver‐
bodsplaten zijn bijgekomen, hij vindt dat men daar teveel mee overdreven heeft! 
 
Na een korte verfrissende halte wordt verder gewandeld, richting Koeienbos. 
 
Het thema jacht wordt toegelicht door Bart Meuleman. Maria Andries maakt 
zich zorgen over de veiligheid voor de recreanten in en buiten het bos, ze be‐
weert dat 
ze al hagel op haar heeft gehad. Ze vraagt zich af of het niet wenselijk is dat op 
alle toegangswegen een mededeling wordt aangebracht die de recreanten waar‐
schuwt voor de jacht.  
Ter plaatse aan het Koeienbos, mogelijks te bestemmen als bosreservaat, wordt 
door Tom Maes nogmaals het belang benadrukt van bosreservaten zo 
o.a..duidelijke kenmerken van een vroeger middelhoutbeheer   
Ludo Desie stelt de vraag of het mogelijks een gericht dan wel een integraal bos‐
reservaat wordt. Daarbij aansluitend is hij van oordeel dat de biodiversiteit ach‐
teruit gaat als er een integraal beheer wordt aangehouden.  
Bart Meuleman zegt dat restauratie van een deel van het middelhout een moge‐
lijke optie kan zijn, en er dus gedacht wordt aan een gericht reservaat . 
 
Weer terug bij de jachtpaviljoen wordt er afgerond met een drankje en gezellige 
babbel. Verschillende mensen wisselen adresgegevens uit. 
 
 
 
Verslag Hilde Timmermans en Simon Klingen 
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Tussentijdse verslagen en mededelingen: 5   

Schriftelijke reacties op ontwerpbeheerplan Bertemboscomplex 

Lut Polleunis schreef:  

Geachte heer De Muylder,schepen van milieu, Geachte heer Meuleman, houtvester Agentschap 
Natuur en Bos, Met interesse hebben we de informatieavond in aansluiting op het bosbezoek in 
Bertem bijgewoond, waardoor we de kans kregen om als direct betrokken gebruiker enige in-
breng te geven bij de planvorming Bertembos.Ondertussen hebben we, na overleg met de be-
langhebbende ruitergroepen en na een verkenning te paard in Bertembos en Eikenbos, een 
voorstel betreffende ruiterwegen gedaan aan het studiebureau Aeolus bvba te Diest. We trachten 
op deze manier bij te dragen tot de vorming van een degelijk beheerplan waarbij de recreatieve 
ruiter/menner op een verantwoordelijke manier mede kan gebruik maken van onze prachtige 
bossen.  
Dit ter kennisgeving en als blijk van betrokkenheid vanwege de recreatieve ruiters,en met beste 
groeten,   
Lut Polleunis voor LRV Korbeek-Dijle Joris Blockx, Stal De Smis te Leefdaal Willy Strubbe, Au-
gustijnenhoeve; menner Frank Bulens, Manège Toverberg Pieter Vercruysse, Manège Tover-
berg  
 
Bert & Inge Vandezande – Bulens schreven 
 
Wij hebben vernomen dat bepaalde buurtbewoners een aanvraag ingediend hebben om bomen 
te vellen in een strook van Bertembos welke grenst langs hun grond te Schoonzicht, dit louter om 
meer zonlicht te hebben op hun eigen terrein. 
Met deze mail willen wij te kennen geven dat wij hiermee absoluut niet akkoord gaan.  Wanneer 
men langs een bos gaat wonen, horen de bomen daar toch bij?  Bossen met zulke prachtige ou-
de bomen zijn in onze regio zijn al schaars genoeg. Hopelijk is dergelijk protest niet echt nodig en 
beschermt het milieubeleid uiteraard deze zeldzame stukken natuur in Vlaanderen. 
 
 
Hilde Vansina‐Engels schreef:  
 
N.a.v. het artikel in het gemeentekrantje van Herent betreffende het beheersplan voor Bertem-
bos, ga ik graag in op jullie uitnodiging om suggesties of opmerkingen door te geven. 
  
Samen met heel wat andere bewoners van de wijk Schoonzicht heb ik een bedenking betreffende 
de toegankelijkheid van Bertembos. Vanuit onze wijk kunnen wij enkel toegang tot het bos via 
braakliggend privé-terrein.  Sinds vorige jaar een braakliggend stuk van eigenaar veranderd is en 
dit afgesloten werd voor wandelaars of fietsers, kunnen wij enkel nog het bos in via één overblij-
vend braakliggend stuk.  Dit stuk is, door een hoogteverschil, moeilijk toegankelijk.  Bovendien is 
het een kwestie van tijd vooraleer ook dit stuk afgesloten wordt. 
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Via de gemeente Herent hebben wij met enkele inwoners navraag gedaan omtrent toegangsmo-
gelijkheden, maar hierop hebben wij weinig reactie gekregen.  Volgens oude plannen zou er ooit 
een "servituut" bestaan hebben bovenaan de wijk, maar waar die precies gelegen is, is zeer on-
duidelijk. Wij zouden het appreciëren mocht onze vraag opnieuw kunnen bekeken worden. 
  
 
De toegang tot het bos vinden we vooral belangrijk om de kinderen uit onze woonbuurt op een 
veilige manier van de natuur te laten genieten.  Willen wij vandaag een fietstocht maken in het 
bos, dan zijn wij verplicht een hele omweg te maken via de (gevaarlijke) Leuvense steenweg en 
de Bertemse steenweg. Voor een wandeling zijn iets oudere mensen verplicht de wagen te ne-
men en naar de ingang van het bos aan de Bertemse steenweg te rijden.  Het braakliggend stuk 
waarlangs sportieve mensen het bos in kunnen, is niet toegankelijk voor ouderen of jonge gezin-
nen met een kinderwagen.    
Mogen we u vriendelijk vragen bovenstaande bedenking mee op te nemen als agendapunt bij de 
bespreking van het ontwerp-beheersplan? 
Indien mogelijk zullen wij deelnemen aan de boswandeling op 18 juni.  Kan u misschien nog even 
laten weten om welk uur de voorstelling van het ontwerp-beheersplan in het bospaviljoen aan-
vangt? 
  
Vriendelijke groeten, 
 
Hilde Vansina-Engels 
 
 
  
 
Edgard Goedleven stuurde veel foto’s van kerselaren mee en schreef:  
 
Hiermee wil ik U gelukwensen met Uw voorstelling van het beheersplan voor Bertembos. Aange-
zien ik die dag in het buitenland ben kan ik de voorstelling niet bijwonen. 
Wat het beheer van het bos betreft zou ik aandringen dat het bos zo veel mogelijk gewoon verder 
als bos wordt instandgehouden en de zogenaamde actieve recreatie er niet wordt aangetrokken. 
Integendeel bromfietsers, motocrossers en andere oneigenlijke gebruikers moeten geweerd wor-
den. 
Ik maak me zorgen over het behoud van de grote kersenbomen. Die zijn niet meer in goede staat 
en zullen allicht een deskundige verzorging nodig hebben. 
In bijlage zend ik U enkele recente foto's van beide bomen in bloei. 
Ik zou ook willen pleiten voor het verwijderen van het puin  van een buitenmaats  'schuilhok' 
waarvan de opbouw voor enkele jaren werd stilgelegd. Het bevindt zich op de hoek van de Bos-
straat en de Nieuwstraat (?) vlak bij de grens met Herent. 
Ik wens U veel succes toe met het beheersplan. 
 
Beste groeten. 
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Tussentijdse verslagen en mededelingen: 5   
 
persbericht ten behoeve van excursie 10 maart 2007 
 
 
Het beheerplan voor Bertembos is bijna klaar. 
 
Het afgelopen jaar heeft studiebureau Aeolus in overleg met de eigenaren hard 
gewerkt aan het opstellen van het beheerplan voor het Bertembos. Het bos is gro‐
tendeels eigendom van de gemeente Bertem, een deel is van het Vlaams Gewest; 
daarnaast zijn er enkele kleinere particuliere eigendommen. Het plan heeft be‐
trekking op ongeveer 220 ha en geeft aan hoe het bos de komende periode be‐
heerd gaat worden. Het gaat onder andere over de houtkap, de recreatieve voor‐
zieningen zoals wandelpaden en ruiterroutes en de bescherming van flora en 
fauna. In het plan is de aanwijzing van een bosreservaat voorzien. Dat is een ge‐
deelte van het bos waar geen houtkap en andere ingrepen meer plaats zullen 
vinden. 
Het concept plan wordt aan belangstellenden gepresenteerd tijdens een excursie 
op zaterdag 10 maart om 14.00 uur in het Bospaviljoen nabij de Watertoren.  
Vanaf 12 maart tot 12 april ligt het conceptplan ter inzage in het gemeentehuis te 
Bertem voor het zogenaamd ‘openbaar onderzoek’. Iedere geïnteresseerde is uit‐
genodigd hiervan kennis te nemen en eventuele vragen en opmerkingen over het 
plan te maken. Aanmelden voor de excursie is niet nodig, iedereen is welkom. 
Voor vragen: Boswachter Willy Debecker 0479/679407 
 
 
 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


