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Inleiding 
Bosreservaten worden aangeduid overeenkomstig artikels 22 tot 30 van het Bosdecreet en het bijhorende 
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 1993 tot vaststelling van regelen betreffende de aanwijzing 
of erkenning en het beheer van de bosreservaten.   

Tot op heden werden in Vlaanderen ca. 2 273 ha bos als bosreservaat erkend of aangewezen door de 
Minister van Leefmilieu.   

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 wordt in bosreservaten, net zoals in beboste natuurreservaten, gestreefd naar het behoud of de 
verhoging van de natuurwaarde. 

Het verwerven van kennis over de autonome levensprocessen in het bos bij integrale reservaten en over 
de invloed van specifieke, gerichte beheersmaatregelen op de natuurwaarden in het bos in de gerichte 
reservaten enerzijds en het onvoorwaardelijk nastreven van een verhoging van de natuurwaarden anderzijds 
staan als doelstellingen decretaal op gelijke voet. 

Deze tweeledige visie op bosreservaten wijkt enigszins af van het originele principe van bosreservaten, 
namelijk stukken bos, al dan niet in primaire toestand, die ingericht worden als strikt reservaat.  In Duitsland, 
Zwitserland, Slovenië, Oostenrijk en Hongarije bestaat reeds een zeer lange traditie van onderzoek in 
integrale reservaten.  In ons Vlaams netwerk van bosreservaten is de doelstelling natuurbehoud vanwege 
deze tweeledige visie dan ook expliciet aanwezig. 

• Reservaten senso stricto : van uitzonderlijk wetenschappelijk belang 

Voldoende grote integrale reservaten zijn de enige plaatsen waar bosdynamieken spontaan 1 kunnen ver-
lopen en niet door de mens in één of ander richting worden bijgestuurd.  Enkel hier kan men spontane 
successie- en ontwikkelingsstadia in het bos, de concurrentie tussen soorten en de processen van 
veroudering, degradatie en heropbouw bestuderen. 

Een twintigtal landen waaronder België werken momenteel mee aan de uitbouw van een Europees netwerk 
van integrale reservaten, representatief voor alle belangrijke natuurlijke bostypes  van Europa, met 
afspraken wat betreft gemeenschappelijke, gestandaardiseerde metingen zodanig dat uitwisseling van 
gegevens mogelijk is. 

De rol die België hierin kan spelen is bescheiden maar niettemin belangrijk.  Voor Vlaanderen streeft 
afdeling Bos en Groen en het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer naar minstens 1 volwaardig integraal 
reservaat voor alle belangrijke bostypes in Vlaanderen.  Binnen deze integrale reservaten wordt een 
monitoringprogramma opgestart. 

Bij de selectie van deze bosreservaten senso stricto gelden 2 belangrijke criteria : 

                                                      

1 Spontaan betekent in deze context zonder directe menselijke tussenkomst.  De indirecte beïnvloeding van buitenaf kan in versnipperd Vlaanderen nooit 
uitgesloten worden. 
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Representativiteit :alle belangrijke Vlaamse bosgemeenschappen in het netwerk moeten vertegenwoordigd 
zijn met minstens één goed ontwikkeld voorbeeld per fytogeografische streek waar dit bostype voorkomt.  
Bovendien wordt erop toegezien dat de bostypes waarvoor Vlaanderen een belangrijke rol kan spelen (zoals 
het Endymio-carpinetum) goed vertegenwoordigd zijn. 

Oppervlaktecriterium : dit houdt in dat bosreservaten senso stricto voldoende groot moeten zijn om alle 
ontwikkelingsfasen (van verjongingsfase tot vervalfase) van het bos te kunnen omvatten. Dit wordt Minimum 
Structuur Areaal genoemd (MSA). Afhankelijk van het bostype varieert het MSA tussen 10 ha (alluviale 
bossen) en 50 ha (eiken-berkenbossen).  Daarbij dient dan nog een buffer te worden gerekend. 

• Reservaten senso latu 

Reservaten senso latu voldoen niet aan de criteria om te worden opgenomen in het Europese 
reservatennetwerk senso stricto (te klein, onvoldoende gebufferd, ...) of kunnen bewust 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 creëren, 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. 

Bij de selectie van dit type bosreservaat spelen dan ook vooral de zeldzaamheid en de onvervangbaarheid 
een belangrijke rol. 
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11  SSTTAATTUUUUTT  

1.1 DATUM VAN ERKENNING BOSRESERVAAT 

Het Vrouwenbos, gelegen te Voeren, eigendom van mevrouw Vandenbeylaardt en haar kinderen, met een 
oppervlakte van 24 ha 83 a en 93 ca, werd erkend als bosreservaat bij Ministerieel Besluit van 28 september 
2001, weergegeven in bijlage 1. 

• Art. 1 verwijst naar de perimeter van de erkenning op onderstaand plan en geeft een oppervlakte 
aan van 24 ha 45 a en 38 ca in eigendom van mevrouw Guillaume Vandenbeylaardt-Delvaux.  38 a 
55 ca is eigendom van Gisèle, Lise, Eric en Guy Vandenbeylaardt. 

• Art. 2 stelt de duur van erkenning op 27 jaar. 
• Art. 3 noemt de kadastrale percelen : Voeren, eerste afdeling: 
  en eigendom van Guillaume Vandenbeylaardt-Delvaux: 

o Sectie C, nrs. 131, 132 A, 132 B, 132 C, 133, 135A, 135B, 136B, 138, 140A, 143, 144, 
1075, deel van 1120, 1139, 1140A, 1140B, 1140C, 1141A, 1142A, 1142B, 1143, 1145 
en deel van 137R3 

 en eigendom van Gisèle, Lise, Eric en Guy Vandenbeylaardt: 
o Sectie C, nrs. 134A en 141A. 

• Art.4 stelt de jaarlijkse vergoeding voor de instelling als bosreservaat op € 223,1042/ha.  Indien de 
jacht verpacht wordt, vermindert dit met € 49,5787/ha. 

 

Perimeter  erkenning volgens art. 1 van het Ministerieel Besluit 
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1.2 MOTIVATIE VAN ERKENNING 

De motivatie van erkenning als bosreservaat senso latu is te achterhalen uit het advies van de Commissie 
Bosreservaten (dd 14.07.2000) ) en het advies van de Vlaamse Hoge Bosraad (dd 26.02.01), dat als volgt 
dient te worden geïnterpreteerd : 

• Het bosreservaat is qua florasamenstelling interessant.  Het merendeel van het bos is als Luzulo-
Fagetum (beukenbos met Witte veldbies) te typeren.  Dit bostype is zeer zeldzaam in Vlaanderen.  
Plaatselijk vindt men fragmenten van Parelgras-Beukenbos (Melico-Fagetum) met een zeer grote 
soortenrijkdom aan bomen en kruiden; 

• Het bosreservaat heeft een beperkte oppervlakte, zeker in de optiek dat twee bostypes erin 
vertegenwoordigd zijn.  Het Minimum Structuur Areaal voor Luzulo-Fagetum en Melico-Fagetum 
bedraagt resp. 40 en 20 ha (Koop in AL, 1995).  Strict gezien voldoet het reservaat dus niet aan de 
minimumoppervlakte, die binnen Europees verband wordt vooropgesteld.  Bovendien verkeren de 
bosbestanden in het centrale gedeelte in een successiestadium (weinig of geen oude bomen, vooral 
berk en eik na sterke overkapping), en er is heel wat randwerking; 

• Ondanks deze nadelen heeft dit bos een uitzonderlijke waarde: het is één van de enige locaties in 
Vlaanderen van goed ontwikkelde voorbeelden van het Melico-Fagetum en het Luzulo-Fagetum, 
inclusief goed ontwikkelde gradiënt (representativiteit).  Ondanks de iets te krappe oppervlakte 
maakt het hoe dan ook kans om mee opgenomen te worden in het netwerk van internationaal 
gemonitorde integrale bosreservaten; 

• Het bosreservaat heeft een belangrijke landschapecologische positie (uitzonderlijke gradiënten, 
scharnierfunctie tussen Vrouwenbos en Veursbos, cultuurhistoriek…) 

• De soortensamenstelling in de kruidlaag is in die zin bijzonder volledig.  In het noordelijk gedeelte 
van het bos werd naar verluidt de laatste dertig jaar niet meer ingegrepen.  Ook deze situatie is 
bijzonder zeldzaam in Vlaanderen.  Bovendien komen in het bos ook een aantal zeldzame soorten 
voor Vlaanderen voor (Everzwijn, Das, Onze-Lieve-Vrouwebedstro, Heelkruid, Grote en Witte 
veldbies).  

 
Uit de basisinventarisatie voor het reservaat (Aeolus, 2004) blijkt dat er tal van bijzondere fauna-
elementen aanwezig zijn. Qua avifauna vermelden we Wespendief, Houtsnip, Middelste bonte specht en 
Taigaboomkruiper. Qua zoogdieren zijn de eerste gepubliceerde waarnemingen van Grote bosmuis en 
Edelhert in Vlaanderen verricht in het Vrouwenbos. Everzwijn wordt er frequent waargenomen. Er zijn 
meerdere dassenburchten aanwezig en de mooie en zeldzame Hazelmuis komt er voor. Wat betreft 
herpetofauna is het voorkomen van Vroedmeesterpad en Hazelworm bekend. Uitgebreid onderzoek 
naar kevers bracht het voorkomen van de Lederboktor (Prionus coriaceus) aan het licht en van het Klein 
vliegend hert (Dorcus parallelepipedus). Twee bijzondere loopkevers zijn de Lederloopkever (Carabus 
coriaceus) en Abax parallelus. Opmerkelijk is dat de 3 inheemse soorten glimwormen aanwezig zijn 
(Gewone, Kleine en Kortschildglimworm).  Er is een rijke spinnenfauna aanwezig met diverse typische 
soorten van oude bossen. Niet minder dan 18 soorten zijn zeldzaam of bedreigd op Vlaams niveau. 

1.3 VOORWERP VAN DIT BEHEERPLAN 

Dit beheerplan behandelt uitvoerig de bestaande toestand en het geplande beheer voor het bosreservaat 
zelf (senso latu), met name 4 genummerde bestanden (1-4) over een totale oppervlakte van 24,8393 ha. 

 



   8 

1.4 BEPERKT BEHEERPLAN PRIVÉ-BOS 

Voorafgaandelijk aan dit beheerplan werd reeds een beperkt beheerplan voor dit privé-bos opgemaakt.  Het 
goedgekeurde beheerplan werd ingeschreven onder het registratienummer BHP97/41-512-5/92 op datum 
van 21.10.97 en is geldig voor een duur van 20 jaar.  Het beheerplan werd opgemaakt voor een totale 
oppervlakte van 54,69 ha.  Het plan werd opgemaakt voor het bosreservaat en omliggende percelen. De 
percelen die niet tot het bosreservaat behoren zijn gesitueerd op het plateau en bestaan hoofdzakelijk uit 
naaldhout.  Een gedeelte van het Vrouwenbos werd op 28 september 2001 erkend als bosreservaat.  
Hierdoor vervalt het beperkte beheerplan voor dit bosgedeelte. 

Het bos werd in dit beheerplan opgedeeld in drie hoofdbestanden van gemengd loofhout met een 13-tal 
naaldhoutbestanden. 

De houtkappingen gebeurden in functie van verkoop.  In het bos wordt wel nog steeds jacht uitgeoefend 
waarbij Ree en Everzwijn de voornaamste bejaagbare soorten zijn.  Kappingen, herbebossing en kleine 
beheerwerken werden zowel in loofhout als naaldhoutbestanden uitgevoerd. 
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22  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIEE  VVAANN  HHEETT  BBOOSS  

2.1 EIGENDOM EN IDENTITEIT VAN HET BOS 

Het  bosreservaat Vrouwenbos, waarvoor het bosbeheerplan opgemaakt wordt, is eigendom van mevrouw 
Vandenbeylaerdt.  Het bos beschikt over een voormalig beperkt goedgekeurd bosbeheerplan dat niet meer 
van kracht is door het statuut van bosreservaat.  De grotere naaldhoutpercelen (voornamelijk Fijnspar) die 
het plateau domineren zijn niet opgenomen in het bosreservaat.  Het bos is gelegen in boswachterij Voeren 
van Houtvesterij Hasselt (provincie Limburg). 

Het Vrouwenbos is een naar het noordoosten en noorden geëxposeerd hellingsbos.  Het bos situeert zich in 
het grote boscomplex Vrouwenbos-Stroevenbos, waar het de oostelijke grens van vormt.  Ten oosten van 
het bos situeert zich het boscomplex Veursbos-Rodebos. 

Het bosreservaat betreft de bestanden I (deels), II, III, IIIc en IIId (loofbos) en de kleine naaldhoutbestanden 
4, 5, 7, 11, 12 en 13 uit het bosbeheerplan van 1997.  De totale oppervlakte van het reservaat beslaat 
24,8393 ha. 

Bijlage 2 geeft de bestandsindeling uit het beheerplan van 1997. 

2.2 KADASTRAAL OVERZICHT 

Een kadastraal overzicht van het bosreservaat is hieronder weergegeven. 

Voeren, 1° Afdeling, Sectie C 
 

perceelsnummer eigenaar kadastrale oppervlakte (ha)
131 Guillaume Vandenbeylaardt-Delvaux 0,083
132A Guillaume Vandenbeylaardt-Delvaux 0,0735
132B Guillaume Vandenbeylaardt-Delvaux 0,02
132C Guillaume Vandenbeylaardt-Delvaux 0,0735
133 Guillaume Vandenbeylaardt-Delvaux 0,016
135A Guillaume Vandenbeylaardt-Delvaux 0,0345
135B Guillaume Vandenbeylaardt-Delvaux 0,0335
136B Guillaume Vandenbeylaardt-Delvaux 0,009
138 Guillaume Vandenbeylaardt-Delvaux 0,037
140A Guillaume Vandenbeylaardt-Delvaux 0,03
143 Guillaume Vandenbeylaardt-Delvaux 0,03
144 Guillaume Vandenbeylaardt-Delvaux 0,133
1075 Guillaume Vandenbeylaardt-Delvaux 0,126
1120 (deel) Guillaume Vandenbeylaardt-Delvaux 3,29
1139 Guillaume Vandenbeylaardt-Delvaux 0,087
1140A Guillaume Vandenbeylaardt-Delvaux 0,126
1140B Guillaume Vandenbeylaardt-Delvaux 0,0255
1140C Guillaume Vandenbeylaardt-Delvaux 0,0505
1141A Guillaume Vandenbeylaardt-Delvaux 0,261
1142A Guillaume Vandenbeylaardt-Delvaux 0,0575
1142B Guillaume Vandenbeylaardt-Delvaux 0,0575
1143 Guillaume Vandenbeylaardt-Delvaux 0,106
1145 Guillaume Vandenbeylaardt-Delvaux 0,124
137R3 (deel) Guillaume Vandenbeylaardt-Delvaux 19,5698
134A Gisèle, Lise, Eric en Guy Vandenbeylaardt 0,054
141A Gisèle, Lise, Eric en Guy Vandenbeylaardt 0,3315
totaal 24,8393
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Bijlage 3 geeft de een kopie van de kadastrale legger met afbakening van het bosreservaat.   

2.3 ADMINISTRATIEVE EN GEOGRAFISCHE SITUERING 

22..33..11  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIEEVVEE  SSIITTUUEERRIINNGG    

Het bosreservaat is gelegen te Voeren, deelgemeente Sint-Martens Voeren, gehucht Veurs.  
Arrondissement Tongeren.  Provincie Limburg.   

De eigenaar is Guillaume Vandenbeylaardt-Delvaux, Large Voie 18, 4690 Wonck-Bassenge.  Tel. (04) 
28.61.542.   

Het bos valt onder het ambtsgebied van de boswachterij Voeren, is gelegen in de houtvesterij Hasselt 
(Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt).   

Bevoegde houtvester: De heer Ghislain Mees (011/74.25.00).   

Bevoegde boswachter: De heer Alex Zeevaert (0476/52.13.56) of interimdienst door Tomas Bogataj 
(0473/96.80.03). 

22..33..22  GGEEOOGGRRAAFFIISSCCHHEE  SSIITTUUEERRIINNGG  

Het bosreservaat is gelegen in de gemeente Voeren in de provincie Limburg. 

Het bevindt zich in de geografische streek het Land van Herve. 

Volgens de traditioneel landschappelijke situering volgens Antrop (1989) ligt het Vrouwen in het traditioneel 
landschap ‘Oostelijk land van Herve’. Het Oostelijk land van Herve wordt door bovengenoemde auteur als 
volgt omschreven:  

• Structuurdragende matrix : golvende topografie met duidelijke valleien en verspreide bebouwing en 
bossen; 

• Open ruimten : veel weidse panoramische zichten, open ruimten van matige tot grote omvang 
begrensd door topografie of vegetatie (bos, boomgaarden); 

• Impact gebouwen : verspreid en deel uitmakend van de Open Ruimte; 
• Betekenis kleine landschapselementen: schermen en lineair groen accentueren de topografie 
• Beleidswenselijkheden:  

- behoud van de landschappelijke identiteit en herkenbaarheid die gekenmerkt wordt door een   
duidelijke toposequentie van het landgebruik   
- herstel bocage-elementen in de valleien  
- beschermen van de bronzones op de hellingen  

 

 

Volgens de Landschapsatlas van Vlaanderen is het Vrouwenbos gesitueerd in: de Relictzone R70076 
‘Hellingsbossen van Voeren’: 
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• Wetenschappelijke waarde: Grote, zeer oude en ecologisch zeer waardevolle bossen langs de 
hellingen.  Biologisch waardevolle graftenlandschappen en valleien.  Waardevolle kalkgraslanden en 
brongebieden. 

• Beleidswenselijkheden: Beperken van elke vorm van verstedelijking.  Bijkomende bescherming van 
monumenten en landschappen lijkt aangewezen. 

De Ankerplaats A70016 ‘(’s Graven) Voeren, Sint-Marten en Sint-Pieter’: 

• Wetenschappelijke waarde: Dagzomen van primaire gesteenten (harde kalksteen uit het Onder 
Carboon).  Verder komen landschapsvormen voor , typisch voor waterdoorlatende gesteenten (krijt 
en grind) zoals droge dalen,  grubben, dolinen, pleistocene puinkegels en holle wegen.  Er is tevens 
een fossiele Maasbedding aanwezig. 

• Esthetische waarde: Grote verscheidenheid in het gradiëntrijke landschap met zijn oude 
Maasterrassen, uitgestrekte leemplateaus en weidegebieden, asymmetrische dalen, poelen, 
brongebieden, graften, houtkanten, holle wegen, grubben, hoogstamboomgaarden, plateau-, 
hellings- en bronbossen, heeft een grote belevingswaarde.  Kenmerkend is de gaaf bewaarde, 
uitsluitend agrarische uitbouw van het gebied en de harmonieuze verwevenheid van het landschap 
met het gebouwde patrimonium. 

• Knelpunten: Landschapsverstorend zijn o.a. schaalvergroting in de landbouw met verdwijnen van 
lineaire landschapselementen, het eutrofiëren van kalkgraslanden, storten van afval in holle wegen, 
motorcross op de steile hellingen. 

Het bosreservaat Vrouwenbos is terug te vinden op kaartblad 34/8 en is gelegen binnen de UTM-hokken 
GS0024, GS0124, GS0023 en GS0123 en binnen de IFBL-kwartierhokken e7-57-42, e7-58-31, e7-57-44 en 
e7-58-33. 

Op kaart 2.3.1 en 2.3.2 is de situering van het bosreservaat terug te vinden: 

- op een recente stafkaart, schaal 1/10.000 

- op een orthofoto binnen zijn ruimere omgeving, schaal 1/10.000 

2.3.2.1 BODEMGEBRUIK IN DE OMGEVING 

Het bodemgebruik in de omgeving van het bosreservaat werd afgeleid uit de Biologische Waarderingskaart 
die gecorrigeerd werd door middel van eigen terreininventarisatie.  Kaart 2.3.3 geeft het bodemgebruik in de 
omgeving. 

We conluderen : 
• dat er meerdere boscomplexen gelegen zijn in de omgeving (Veursbos-Rodebos, Konenbos), 

evenals kleinere restanten oud bos; 
• dat er ten zuiden van het bosreservaat grote naaldhoutcomplexen aanwezig zijn (veelal Fijnspar). In 

deze bossen is er een sterke houtexploitatie.  Tijdens terreinbezoek werd vastgesteld dat er bij 
kappingen in aangrenzende bossen aan het reservaat ook hier en daar een enkele boom uit het 
reservaat zelf mee gekapt werd. 

• dat de noordelijke omgeving tussen het Vrouwenbos en het Veursbos-Rodebos sterk agrarisch 
gericht is met soortenarme cultuurgraslanden, graasweiden en akkers.  Tijdens terreinbezoeken 
werd vastgesteld dat er op een aangrenzende akker in het noordoosten drijfmest verspreid was dat 
niet geïnjecteerd of ondergeploegd was.  Dat kan inspoeling van meststoffen naar het aangrenzende 
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bosreservaat tot gevolg hebben.  Verder grenst er een kleine laagstamboomgaard aan de noord-
oostelijke zijde van het bosreservaat.  In dergelijke boomgaarden worden heel wat biociden gebruikt.  
De noord-westelijke aansluitende graslanden werden door AMINAL afdeling Natuur aangekocht en 
werden recent heringericht als hoogstamboomgaard. 

Tijdens terreinbezoeken werd vastgesteld dat er in de bestanden 3 en 4 verscheidene paden doorheen de 
vegetatie aangelegd werden ten behoeve van de jacht.  De paden werden ongeveer rond half juni geklepeld.  
Ter hoogte van transect 4a (zone met Adelaarsvaren en zeer veel Grote veldbies) was er zeer veel van de 
vegetatie verwijderd.  Dit heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van het Veldbies-Beukenbos. Ook 
de markeringen van de transecten waren meegeklepeld.  In bestand 3 waren niet zo veel paden aangelegd.  
Maaien van deze paden leidt tot een verhoogde structuurvariatie in het bos waar vooral de fauna baat bij 
heeft. 

2.4 BESTEMMING VOLGENS GEWESTPLAN 

Een uitsnit uit het gewestplan is weergegeven op volgende kaart 2.4.1.  Het volledige bosreservaat is 
volgens het gewestplan gelegen binnen natuurgebied.   

Volgens het KB van 28 december 1972 geldt voor het bestemmingsvoorschrift natuurgebied “de 
natuurgebieden zijn bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurlijk milieu.  In 
deze gebieden mogen jagers- en vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet kunnen gebruikt 
worden als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk.” 

De noordgrens van het bosreservaat grenst tegen een agrarisch gebied dat ingekleurd is als ‘landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied’. 

2.5 LIGGING IN OF NABIJ SPECIALE BESCHERMINGSZONES 

22..55..11  BBEESSCCHHEERRMMDDEE  LLAANNDDSSCCHHAAPPPPEENN  

Het bosreservaat noch zijn onmiddellijke omgeving zijn beschermd als landschap. 
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22..55..22  EEUURROOPPEESSEE  BBEESSCCHHEERRMMIINNGGSSZZOONNEESS  

Het Vrouwenbos is gelegen binnen habitatrichtlijngebied ‘Voerstreek’ BE2200039, deelgebied 4. 

Dit habitatrichtlijngebied heeft een oppervlakte van 1592 ha.  Het gebied werd aangeduid omwille van de 
aanwezigheid van volgende habitats: 

De drijvende Ranunculus-vegetatie van submontane en planitaire rivieren  3260 

Gebieden waar zeldzame orchideeën groeien (Festuco-Brometalia)   6210 

Voedselrijke ruigten         6430 

Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  6510 

Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum      9110 

Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum      9130 

Kalk-beukenbossen (Cephalanthero-Fagetum)      9150 

Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum      9160 

Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,   91 E0(+) 

Alnion incanae, Salicion albae)   

Voor het habitatrichtlijngebied ‘Voerstreek’ werden volgende soorten aangeduid:    

Grote hoefijzerneus  Rhinolophus ferrum-equinum    1304 

Ingekorven vleermuis  Myotis emarginatus     1321 

Vale vleermuis   Myotis myotis      1324 

Rivierdonderpad  Cottus gobio      1163 

Kamsalamander  Triturus cristatus     1166 

Vliegend hert   Lucanus cervus      1083  
  

In het Vrouwenbos komen volgende habitattypes voor: Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum en 
Asperulo-Fagetum (goed ontwikkeld) en Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum.   

Kamsalamander, Vliegend hert en de 3 soorten vleermuizen kunnen voorkomen in het Vrouwenbos (habitat 
aanwezig), maar zijn niet waargenomen. Een Bijlage II soort die wél is waargenomen in de directe omgeving 
(namelijk in het Konen- en Veursbos) is de Bechsteins vleermuis (Myotis bechsteinii). Bijlage IV soorten die 
voorkomen in het Vrouwenbos zijn Vroedmeesterpad en Hazelmuis en mogelijk bepaalde vleermuissoorten. 
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In het hoofdstuk fauna wordt er dieper ingegaan op (het voorkomen van) de vernoemde soorten. 

22..55..33  VVLLAAAAMMSS  EECCOOLLOOGGIISSCCHH  NNEETTWWEERRKK  ((VVEENN))  

Het Konenbos is gelegen binnen VEN-gebied.  Het is gelegen binnen een GEN-gebied (Grote Eenheden 
Natuur):  Voeren (kaart 2.5.1). 

22..55..44  NNAATTUUUURR--  EENN  BBOOSSRREESSEERRVVAATTEENN    

Afdeling Natuur beheert een Vlaams natuurreservaat in aanwijzing rond de dorpskern van Veurs “de 
Veursvallei” met een oppervlakte van 26,5344 ha.  Onderstaande tabel geeft een overzicht van de percelen 
die eigendom zijn van het Vlaams Gewest.  De vet gedrukte percelen grenzen aan elkaar en onmiddellijk 
aan het bosreservaat. 

Ten noorden van het Vrouwenbos bevindt zich het bosreservaat “Konenbos” met een oppervlakte van 
10,8625 ha dat eigendom is van de gemeente Büllingen en onder het beheer valt van Afdeling Bos en 
Groen. 

Ten noordwesten van het bosreservaat Vrouwenbos is het bosreservaat Broekbos gesitueerd.  
Noordoostelijk van het Vrouwenbos bevindt zich het bosreservaat Veursbos.  Meer naar het noordoosten 
bevindt zich het bosreservaat Teuvenerberg. 
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Tabel 2.5.1: Overzicht eigendommen Vlaams Gewest in “de Veursvallei” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afdeling sectie nummer oppervlakte (ha)
1 C 100 0,2000
1 C 103A 0,0420
1 C 108B 1,2525
1 C 111 0,2440
1 C 112 0,2530
1 C 113C 0,2140
1 C 114B 0,2585
1 C 114C 0,2630
1 C 115 0,2710
1 C 116 0,2600
1 C 117 0,1980
1 C 118 0,2125
1 C 119 0,3540
1 C 120 0,1250
1 C 121 0,1440
1 C 122 0,2150
1 C 125A 0,7700
1 C 167 0,9580
1 C 187D 0,4735
1 C 187E 0,1200
1 C 187F/deel 0,7700
1 C 190B 0,3900
1 C 191A 0,0920
1 C 195E 2,3070
1 C 368  E 0,0430
1 C 413 B 0,3800
1 C 413 C 0,3270
1 C 415 B 0,7200
1 C 415 C 0,2310
1 C 418 0,1785
1 C 419 A 0,7815
1 C 421 A 0,2670
1 C 47B 2,7250
1 C 796C 0,2790
1 C 797 0,2910
1 C 798C 0,0290
1 C 798D 0,0220
1 C 803 0,1800
1 C 807A 1,2810
1 C 80D 2,1275
1 C 80E 1,1011
1 C 810 0,0790
1 C 811C 0,1560
1 C 814A 0,0700
1 C 815A 0,4305
1 C 816C 0,2050
1 C 817 0,2440
1 C 819D/deel 0,5965
1 C 820/02A 0,5036
1 C 849A 0,4560
1 C 852C 0,8390
1 C 854B 0,2469
1 C 855C 0,3228
1 C 857 0,4710
1 C 858 0,0275
1 C 98C 0,5360

totaal 26,5344
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22..55..55  AANNDDEERREE  

Geen Ecologisch Impulsgebied, Natuur- of Landinrichtingsproject in de omgeving. 

Kaart 2.5.1 geeft de situering van de bosreservaten Vrouwenbos, Konenbos Veursbos, Broekbos, 
Teuvenerberg en de aankoopperimeter van het Vlaams natuurreservaat in het Habitatrichtlijngebied. 

2.6 ERFDIENSTBAARHEDEN 

Dwars door het bosreservaat loopt van noord naar zuid een openbare voetweg (sentier 76) die de verbinding 
vormt tussen de buurtweg 30 ten noorden van het bosreservaat en de voetweg 75 ten zuiden van het 
bosreservaat.  Aan de zuidwest grens van het bosreservaat bevond zich vroeger een deel van de voetweg 
75.  Dit gedeelte van deze voetweg bestaat nu niet meer. 

Ten zuidoosten van de voetweg 76 bevindt zich vandaag de dag een kiezelweg die aangegeven staat op de 
stafkaart, maar niet ingetekend staat in de Atlas der Buurtwegen.  Deze weg vormt de verbinding tussen de 
straat “Veurs” en de hoeve gelegen ten zuiden van het bosreservaat.  Het betreft een privéweg van de 
familie Vandenbeylaerdt.   

Verder is er een onverharde weg aanwezig tussen de zuidgrens van het bosreservaat en de aangrenzende 
bospercelen die voornamelijk gebruikt wordt voor de jacht en exploitatie van de zuidelijk gelegen bossen. 

Bijlage 4 geeft een kopie uit de Atlas der Buurtwegen.  Kaart 2.6.1 geeft een overzicht van alle wegen. 

2.7 AFBAKENING VAN DE ZONES MET INTEGRAAL EN GERICHT BEHEER 

Het bos zal als gericht bosreservaat ingericht worden met over de overgrote oppervlakte een start-
exotenbeheer, gevolgd door een minimum-interventiebeheer.  Omdat in het bosreservaat de jacht nog 
steeds beoefend wordt, is de instelling als “integraal” bosreservaat niet mogelijk.   

De bostypes die voorkomen in het Vrouwenbos zijn zeer zeldzaam.  Het Luzulo-Fagetum en het Melico-
Fagetum lenen zich uitstekend voor een beheer van niets doen (eventueel na startbeheer). Verspreid komen 
in het bosreservaat kleine bestandjes voor met Fijnspar en Lork.  Verder komen enkele Amerikaanse eiken, 
Krieken, Robinia’s en Californische cypressen voor.  In de startfase worden deze best zo snel mogelijk 
geëlimineerd om daarna verder spontaan te ontwikkelen.  Er dient gestreefd te worden naar een zo natuurlijk 
mogelijk bostype dat de Potentieel Natuurlijke Vegetatie zo goed mogelijk benaderd waar via spontane 
processen inheemse soorten bevoordeeld worden.  In dit kader dienen de agressief verjongende uitheemse 
soorten verwijderd te worden. 

Het is aangewezen om in de noordelijke randzone van het bos een uitgebreide mantel-zoomgradiënt te laten 
ontwikkelen naar buiten toe, aangrenzend op het actuele bos.  Dit is mogelijk door extensieve begrazing van 
de aangrenzende percelen of door de afrastering een aantal meters terug inhet open veld te zetten. 

Kaart 2.7.1 geeft aan dat het bos ingericht wordt als gericht bosreservaat met een minimum-
interventiebeheer.  Voor verdere bespreking en argumentatie wordt verwezen naar de hoofdstukken 4 
“beheerdoelstellingen” en 5 “beheerrichtlijnen”. 
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2.8 GESCHIEDENIS 

Menselijke activiteiten in het Vrouwenbos situeren zich reeds 5000 jaar geleden.  Toen was er een 
werkplaats in het Vrouwenbos aanwezig, waar de toenmalige bewoners vuursteen opgroeven en tot 
werktuigen bewerkten.  De voorhistorische mens gebruikte dit harde en na splijting vlijmscherpe materiaal, 
zonder enige kristalstructuur, voor het maken van werktuigen en het slaan van vuur.  De ontginning 
evolueerde van verzamelen tot georganiseerde mijnbouw.  Omstreeks 3200 voor Christus kende de 
vuursteenindustrie haar hoogtepunt. 

Het bosreservaat is momenteel een privé-bos eigendom van mevrouw Vandenbeylaerdt.  De familie voerde 
reeds meer dan 30 jaar een houtbeheer met een goede opbrengst (€ 175/ha).  Het normale jachtbeheer, 
ree- en everzwijnschot wordt al jaren toegepast, en dit vanaf hoogzitten. 

Op de Ferrariskaart (1770-80) vormt het bos nog één complex met het Vrouwenbos, en is noch de 
noordelijke, noch de zuidelijke inham ontbost.  Wel viel de noordoostelijke bosrand al grotendeels samen 
met de huidige. 

Ten tijde van Vandermaelen (1845) is de noordelijke inham wel al aanwezig.  De bosrand valt volledig 
samen met de huidige, behalve aan de zuidkant: daar is nog een rechte bosrand aanwezig; de grote 
zuidelijke inham is nog bebost.  

Deze toestand blijft lange tijd ongewijzigd: het bosareaal in 1903 is vergelijkbaar met dat op de 
Vandermaelenkaart: ook hier is de zuidelijke inham nog bebost. 

Pas op de stafkaart van 1931 is de zuidelijke bosontginning weergegeven (huidige laagstamboomgaard).  
De noordelijke inham werd recent met kerstbomen beplant; de noordelijk aansluitende graslanden werden 
door Afdeling Natuur gekocht, en zullen heringericht worden als hoogstamboomgaard.  In 1953 is deze 
toestand praktisch ongewijzigd. 

Wat betreft de bostoestand zelf: tot bij de kaart van 1903 is enkel loofhout weergegeven.  De kaart van 1931 
vermeldt voor het zuidelijke gedeelte gemengd naald-loofhout en voor het noordelijke zuiver loofhout.  
Opmerkelijk is dat het middengedeelte grotendeels is ingekleurd als heide, met in de randzone onderaan de 
helling vooral hakhout of jong loofhout. Op de topografische kaart van 1953 is er in het middengedeelte van 
het bos niets meer van de heide te zien.  Het grote merendeel van het bos bestaat uit loofhout met in het 
noordwestelijke deel een naaldhoutbestand. 

Een groot deel van het bos is gekapt begin jaren vijftig.  Het gros van deze oppervlakte is nadien op 
spontane wijze herbebost. 

Op de locatie van de heide vinden we momenteel vooral de jonge aanplantingen van Fijnspar (die buiten het 
voorstel tot reservaat zijn gelaten).  De rest is momenteel ingenomen door spontane berkenopslag met eik, 
braam en veldbies. 

Onder het Vrouwenbos bevindt zich een krijtlaag met een dikte van 100 meter.  Plaatselijke landbouwers 
ontgonnen deze losse mergel op kleine schaal ter verbetering van hun akkers en weilanden.  De opkomst 
van de kunstmest na de tweede wereldoorlog maakte een einde aan deze bemestingstechniek. 

De kaarten 2.8.1 – 2.8.8 geven de historische situatie weer. 

 



   18 

2.9 KENMERKEN VAN HET VROEGERE BEHEER 

Het bos is een middelhoutbos en de familie Vandenbeylaerdt voerde ruim 30 jaar een goed houtbeheer.  
Voor de aanduiding van het privé-bos als bosreservaat krijgt de familie een vergoeding.  Jachtbeheer, ree- 
en everzwijnschot werden vroeger reeds toegepast en worden nog steeds verder gezet vanaf hoogzitten. 

Begin jaren vijftig werd een groot deel van het bos gekapt.  Het merendeel van deze oppervlakte is nadien 
op spontane wijze herbebost. 

Voor het bos werd in 1997 een beperkt beheerplan opgemaakt.  Onderstaande kapregeling en overzicht van 
geplande beheerwerken zijn uit dit plan overgenomen.  De grotere naaldhoutpercelen op het plateau (vnl. 
Fijnspar) werden niet opgenomen in het bosreservaat.  Ze zijn wel opgenomen in het vernoemde beperkte 
beheerplan en worden ook in onderstaand overzicht opgenomen.  Aangezien de erkenning als bosreservaat 
op 28/09/01 is het beperkte beheerplan voor het bosreservaat niet meer geldig vanaf deze datum.  In het 
overzicht zijn dan ook enkel de beheerwerken opgenomen tot en met het jaar 2001.  In bijlage 2 is de 
nummering van de bestanden terug te vinden. 

Afkortingen:  Ep: Fijnspar   Es: es  Ed: Esdoorn  bK: Boskers 

  E: Zomereik (zE) / Wintereik (wE) B: Beuk   Be: Berk 

  X = dunningskapping 

  KK = kaalkap 

nummer 
perceel/b
estand

opp. heersende 
boomsoorten

jaar van 
aanleg

jaar 
laatste 

dunning

98 99 00 01
I 12,87 Be-bK-B-E 81 x
Ia 0,55 Ep-Es 81 KK
Ib 1,35 B 76 94 x
Ic 0,15 Be 81
II 12,58 Be-E-B 85 x
IIa 0,45 B 87
IIb 0,45 bK 92
IIc 1,13 Be KK
III 13,42 Be-E-Es 88
IIIa 0,46 Es-Ed
IIIb 1,25 Es-Ed 0
IIIc 1,12 Be-E
IIId 0,55 Es 93

jaargangen van de kappingen
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Bosverjonging: 

 

Overzicht kleine beheerwerken: 

Naaldhout 

Bosperceel  

1. vrijstelling waardevolle zaailingen  1998 
3. sleunen     1998 
4. sleunen     2000 
5. sleunen laatste gedeelte   1998 
6. sleunen lorken    1998 
8. sleunen lork met 1e zuivering  2001 
12. sleunen     1999 
 

Loofhout 

Bosperceel 

Ia. Opruiming en zuivering na kaalkap, herbebossing kaalkap   1999 
I. opsnoeien van essen en boskersen verschillende onderbeplantingen  1999 
IIb. Eerste zuivering        1998 
IIc. Zuivering met opruiming na kaalkap      2001 
IIc. Herbebossing na kaalkap       2001 
IIIb.  Klaarmaken terrein tot bebossing met inheems loofhout   1999 
IIIb. Bebossing met inheems loofhout      2000 

 

 

 

Herbebossingen of bebossing van kaalliggende percelen
bestands- of 
perceelsnummer

oppervlakte uiterlijke datum van 
herbebossing

boomsoorten

IIIb 1,2534 31/12/2000 Es-Ed
50%-50%

Herbebossingen na eindkapping
bestands- of 
perceelsnummer

oppervlakte jaar vanaf wanneer tot 
eindkap kan worden 

overgegaan

boomsoorten ter 
verjonging

Ia 0,55 1998 Es
IIc 1,13 2000 B-Be
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Maatregelen ter bevordering van de ecologische functie:  

Vrijwaren en verbeteren van de bodemstructuur.  Behoud van een bosmilieu in voordeel van 
schaduwtolerante soorten.  Vrij sterke dunningen ter bevordering van de groei en het aanhouden van een 
natuurlijke biodiversiteit.  Omvorming van naaldhoutbestanden naar inheems loofhout.  Behoud van 
middelhoutbestanden en herbebossen met inheems loofhout.  Bescherming van de dassen en hun burchten.  
Onderhoud poel in bosperceel I, onderdeel Ia, met het verwijderen om de twee jaar van de opslag en 
dergelijke; dit voor de bescherming en het behoud van salamanders, kikkers en vroedmeesterpadden. 

Met betrekking tot brandpreventie dient het brandwegennet goed onderhouden te worden.  Tussen 
naaldhoutbestanden dienen loofhoutsingels aangeplant te worden. 

In het kader van de Vlaamse bosinventaris werd één opname in het Vrouwenbos gemaakt.  Stamtal, 
grondvalk en voorraad bedroegen respectievelijk 678 ex, 25 m² en 214 m³/ha.   

Door het Instituut voor Bos- en Wildbeheer werden enkele boskersen in het bosreservaat als zaadboom 
geselecteerd. 

Bijlage 5 geeft de bosinventarisatiegegevens. 

 

 

 



   21 

33  AALLGGEEMMEENNEE  BBEESSCCHHRRIIJJVVIINNGG  

3.1 BESCHRIJVING VAN DE STANDPLAATS 

33..11..11  RREELLIIËËFF  EENN  HHYYDDRROOGGRRAAFFIIEE  

Hoogtelijnen, relevante waterlopen en stilstaande waters zijn weergegeven op kaart 3.1.1. 

Het bosreservaat Vrouwenbos is een naar het noordoosten en noorden geëxposeerd hellingsbos.  Het 
bevindt zich op het Krijtplateau dat zich ten zuidoosten van Maastricht ligt en volledig ingesloten wordt door 
de taalgrens en de Belgisch-Nederlandse grens.  De regio vormt het noordelijke deel van het Plateau van 
Herve, een zich tussen Vesder en Maas uitstrekkend en zachtjes naar het noordwesten afhellend 
laagplateau.    De hoogste punten, ook van Vlaanderen, worden aangetroffen in het Vrouwenbos (270 m).  
De hoogteligging van het bosreservaat varieert tussen 210 en 250 m. 

Hydrografisch is het bosreservaat gelegen in het Maasbekken.  In de onmiddellijke omgeving van het 
bosreservaat zijn er geen waterlopen aanwezig.  De belangrijkste waterlopen in de omgeving zijn De Voer 
ten westen van het reservaat en de Veurs ten noordwesten van het reservaat. 

De Voer is zelf een zijrivier van de Maas en wordt permanent gevoed door een groot brondebiet.   Ze 
ontspringt zuidelijk van de dorpskern van Sint-Pieters-Voeren aan de bron ‘De Drink’.  De Veurs is een 
belangrijke zijloop van de Voer die ontspringt ter hoogte van de spoorwegtunnel in het gehucht Veurs en 
uitmondt in de Voer in de dorpskern van Sint-Martens-Voeren. 

De Voer, de Noorbeek (welke ontspringt in Nederland en uitmondt in de Voer juist opwaarts de dorpskern 
van ’s-Gravenvoeren) en de Veurs erodeerden in dit plateau tussen Vesder en Maas brede en 50 tot 100 m 
diepe dalen.  Deze beken liggen mede aan de basis van het uitgesproken golfend karakter van het 
landschap.  De asymmetrie van de meeste Voerense valleien – een steile zuidelijk georiënteerde flank en 
een zachthellende noordelijk georiënteerde – is het gevolg van een complex van factoren.  De belangrijkste 
zijn de grotere temperatuurschommelingen op de zuiderhelling die de erosie versnellen en de meer 
uitgesproken inwerking door de overheersende  zuidwestenwinden eveneens op de zuiderhelling.  Het 
bosreservaat heeft een overwegend naar het noorden en noordoosten hellend karakter. 

 

Volgens meest recente metingen van de VMM (2002) is de waterkwaliteit van de Voer 2e categorie ter 
hoogte van de Commanderie te Sint-Pieters-Voeren ‘goed ‘(BBI = 8).  De Belgisch Biotische Index (BBI) van 
de Veurs te Sint-Martens-Voeren, Krindaal is eveneens goed (BBI = 7). 
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33..11..22  BBOODDEEMM,,  GGEEOOLLOOGGIIEE  

3.1.2.1 GEOLOGIE 

Secundaire afzettingen 

De Voerense ondergrond bestaat nagenoeg uitsluitend uit een tot 100 meter dik lagenpakket van wit, zacht 
krijt dat niet geplooid werd en zachtjes afhelt naar het noorden.  Dit is de Formatie van Gulpen 
(Maastrichtiaan-Campaniaan).  De krijtlaag bereikt een maximale dikte van 100 meter onder het 
Vrouwenbos en 70 tot 80 meter in de omgeving van de Planck.  Ter hoogte van het bosreservaat gaat het 
specifiek om de Eenheid van Hallembaye.  Deze eenheid bestaat hoofdzakelijk uit een zuiver wit krijt met 
weinig silexen, meestal zeer fijn. De eenheid kan opgesplitst worden in twee delen, met onderaan het 
algemeen voorkomende Lid van Zeven Wegen (het echte schrijfkrijt, ook bekend als Krijt van Heure-le-
Romain), en naar boven toe het mergelige Lid van Beutenaken en het wat silexrijker Lid van Vijlen dat 
geulvormig is afgezet en lokaal alle voorgaande leden tot de basis vanhet Krijt toe kan afsnijden.  De 
formatie is gedeeltelijk afgezet in het Maastrichtiaan, gedeeltelijk in het Campaniaan. 

Onder deze Formatie van Gulpen bevindt zich de Formatie van Vaals (Campaniaan).  Deze formatie bestaat 
hoofdzkelijk uit een glauconiethoudend kleiig zand met donkergroene kleinesten (“Smectiet van Herve”) en 
gerolde kwartskorrels aan de basis.  Binnen de formatie komen kalkknollen en onregelmatige 
kalksteenknollen voor.  Dit is een slechte watervoerende laag.  De Formatie van gulpen, een fijnkorrelige, 
zwak verkitte kalksteen, is meer waterdoorlatend en kan gezien worden als dé watervoerende laag in het 
stroomgebied van de Voer.  Het water van de Veurs komt voor een groot deel uit de Formatie van Vaals, het 
water van de Voer uit de Formatie van Gulpen. 

Zuur regenwater dat het krijtsubstraat chemisch oplost, doet in de ondergrond holten ontstaan die geregeld 
instorten en lokaal kleine gesloten depressies of dolines vormen met typische vochtlievende planten op het 
kleiige residu.  In het bosreservaat komen dergelijke dolines voor. 

Kwartaire afzettingen (2,4 miljoen jaar B.P. - heden) 

Vooral tijdens de ijstijden werd het krijtpakket sterk door erosie aangetast.  De bovenste, doorweekte 
grondlaag kon gemakkelijk gaan schuiven en meegespoeld worden.  Zo ontstonden de huidige, erg brede 
asymmetrische dalen.  Erg breed in verhouding tot de kleine waterlopen die er tegenwoordig doorvloeien 
(o.a. Voer, Veurs).Soms is er nu zelfs geen waterloop meer (droogdal). 

Tijdens de laatste ijstijd werd de Krijtbodem door een eolische leemlaag, löss, bedekt, waardoor de 
Voerstreek terugblikt op een rijke agrarische traditie..  Enkel op de plateaus en zwakke hellingen is de 
lösslaag nog aanwezig.  Op de steilere hellingen is deze leemlaag door erosie grotendeels weggespoeld 
waardoor ze dunner is en gemengd met silex..  Daarom zijn de steile hellingen meestal bebost gebleven.  
De dikte van deze hellingafzettingen varieert van enkele decimeters op steile hellingen tot 5 meter op minder 
steile hellingen. 

Kaart 3.1.2 geeft de geologische kaart. 
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3.1.2.2 BODEM 

Een uitsnit uit de bodemkaart is weergegeven op kaart 3.1.3.   Een tweetal bodemseries komen in het 
bosreservaat voor.  Het merendeel van het reservaat bestaat uit Gba-bodems.  De noordwestelijke rand 
bestaat uit nEbbk-bodem.  Op de bodemkaart zijn in aan de noordwestelijke rand van het reservaat twee 
groeven te zien. 

• Gba: Gronden van de brede plateaus en zachte hellingsvoeten met stenige bijmenging.  Ze maken 
soms deel uit van de plateauruggen zelf, meestal gaat het om de randen van de plateaus en de 
hellingstoppen.  Omwille van hun ligging in een vrij vlak reliëf spoelde de klei uit de bovenste 
bodemhorizonten en accummuleerde in een “textuur B horizont”. 

• nEbbk: Deze bodems worden ondergebracht in de gronden van de steilranden en vrij steile hellingen 
en hieronder in de categorie kleibodems.  nEbbk-bodems zijn opduikingen van klei van Herve (Ebb) 
of tot klei verweerd krijt van de Formatie van Gulpen, rustend op een nog niet verweerd krijtsubstraat 
(nEbbk).  Het gaat om zeer kalkrijke alkalische bodems.  Deze series bevinden zich helemaal 
onderaan de steile oostelijke en noordelijke hellingen van de beekvalleien waar ze aansluiten op de 
alluviale of colluviale gronden.  De klei van Herve bevindt zich het laagst. 
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3.2 BESCHRIJVING VAN HET BIOLOGISCH MILIEU 

33..22..11  FFLLOORRAA  

3.2.1.1 KARTERING VOLGENS DE BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART 

De Biologische Waarderingskaart welke op dit moment beschikbaar is over het bosreservaat is de BWK 
versie 1.0.  Momenteel wordt de BWK van de ganse voerstreek opnieuw herzien.  De deelkaarten waarin het 
bosreservaat is gelegen werden opgevraagd bij het Instituut voor Natuurbehoud.  De noordelijke omgeving 
van het bosreservaat werden recent (2003-2004) opnieuw gekarteerd.   

Volgens de BWK versie 1.0 is het bos onderverdeeld in twee delen  waarbij het merendeel getypeerd is als 
Ql.  In het zuidelijk deel van het bos zijn karstverschijnselen aanwezig (Kk).  Enkel de westelijke hoek van 
het bos werd getypeerd als Qa + Qk.  Verspreid in het bos komen kleine naaldhoutaanplanten voor welke 
getypeerd kunnen worden als Pa. 

Ql: Eikenbos met Witte veldbies (Luzulo-Quercetum) behorende tot de zure bossen.  Eikenhakhout of 
middelhout (submontaan) met Zomereik, Wintereik en Wilde lijsterbes en berk met in de ondergroei (selectie 
voorkomend in Vrouwenbos): Witte veldbies en op iets rijkere gronden Hazelaar, Haagbeuk, Witte 
klaverzuring, Bosgierstgras en Gewone salomonszegel. 

Qa: Eiken-haagbeukenbos zonder Wilde hyacint (Stellario-Carpinetum) (hakhout en middelhout) behorend 
tot de neutrocliene bossen gekenmerkt door een uitgesproken lente-aspect en zomer-aspect met volgende 
typische voorjaarssoorten (selectie voorkomend in Vrouwenbos): Speenkruid, Gevlekte aronskelk, Slanke 
sleutelbloem, Gele dovenetel, Bosgierstgras, Gewone salomonszegel, Heksenkruid, bosviooltje, Eenbes, 
Muskuskruid, Bosbingelkruid… 

Qk: Eiken-Haagbeukenbos op kalk (Ligustro – Carpinetum). 

Tijdens de terreinbezoeken bleek dat het gedeelte welk getypeerd werd als Qa iets meer naar het oosten 
uitdeint dan op de BWK versie 1.0 wordt weergegeven.  Een meer toepasselijke BWK-code zou Fm zijn: 
Beukenbos met Parelgras en Lievevrouwebedstro (zie verder onder fytosociologische typering). De meest 
westelijke hoek van het bosreservaat wordt best tot het Eikenbos met Witte veldbies (Ql) getypeerd in plaats 
van Qa door het totaal ontbreken van enige voorjaarsflora.  Witte veldbies werd niet aangetroffen; Grote 
veldbies komt wel in grote getale voor. 

Pa: Gesloten naaldhoutaanplanten (behalve dennenaanplanten), onafgezien van de ouderdom (stadium van 
vlugge groei, zonder duidelijke ondergroei).  Het betreft meestal aanplanten van Fijnspar of Lork. 
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3.2.1.2 GECOMPILEERDE SOORTENLIJST BOSRESERVAAT 

Hogere planten 

Waarnemingen in het verleden 

Op 3 juni 1999 een plantopname gemaakt in het Vrouwenbos.  Deze soortenlijst is terug te vinden in bijlage 
6.  De lijst bevat 87 hogere planten inclusief bomen en struiken. 

Eigen waarnemingen 

In april 2004 werd per bestand een totale soortenlijst opgemaakt met het oog op het inventariseren van de 
aanwezige voorjaarsflora.  Verder werd deze soortenlijst per bestand verder aangevuld tijdens het uitzetten  
(mei 2004) en inventariseren (juni 2004) van de transecten (zie basisinventaris).  Aparte opnames werden 
gemaakt van de begroeiing langsheen de bospaden.   

In totaal werden in het bosreservaat 138 soorten waargenomen (incl. bomen en struiken). 

Volgende soorten vermeld op de lijst van juni 1999 werd niet opnieuw aangetroffen: Echte valeriaan, Grote 
keverorchis, Bosanemoon, Mispel, Penningkruid, Pilzegge, Sleedoorn en Tweestijlige meidoorn. In het 
advies van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer worden ook nog Eenbloemig parelgras, Boskruiskruid, 
Ruig klokje en Purperorchis vermeld, welke eveneens niet zijn waargenomen. 

Bijlage 7 geeft een compilatietabel van de gegevens verzameld in 1999 en 2004 met vermelding van de 
Rode lijst soorten en oude bosplanten.  De onderstreepte soorten werden niet in 2004 waargenomen. 

Rode lijst soorten 

Volgens de Rode lijst van de hogere planten in Vlaanderen (Cosyns et al., 1994) komen in het bosreservaat 
3 Rode lijst soorten voor:  

• Heelkruid: potentieel bedreigd 
• Muursla: potentieel bedreigd 
• Witte veldbies: sterk bedreigd 

Purperorchis is bedreigd en Eenbloemig parelgras  is potentieel bedreigd (beiden niet waargenomen in 
2004). 

Volgens de Rode lijst van Register Flora Vlaanderen (Biesbrouck et al., 2001) komen er in het bosreservaat 
volgende Rode lijst soorten voor:  

• Bosbingelkruid: vrij zeldzaam 
• Fraai hertshooi: kwetsbaar 
• Grote veldbies: zeldzaam 
• Gulden boterbloem: vrij zeldzaam 
• Heelkruid: zeldzaam 
• Lievevrouwebedstro: zeldzaam 
• Muursla: vrij zeldzaam 
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• Schaduwkruiskruid: vrij zeldzaam 
• Trosvlier: vrij zeldzaam 
• Witte veldbies: bedreigd 

Mispel en Ruig klokje zijn vrij zeldzaam; Eenbloemig parelgras is zeldzaam; Purperorchis is bedreigd (niet 
waargenomen in 2004). 

Witte veldbies is bovendien een prioritaire soort voor het natuurbeleid in de provincie Limburg (Colazzo & 
Bauwens, 2003).  Kaart 3.2.4 geeft de locatie van de Rode lijst soorten. 

Oude bosplanten 

Volgens Register Flora Vlaanderen komen volgende oude bosplanten in het bosreservaat voor: 

• Adelaarsvaren 
• Bergbasterdwederik 
• Blauwe bosbes 
• Bosandoorn 
• Bosbingelkruid 
• Bosereprijs 
• Bosgierstgras 
• Bosrank 
• Boswederik 
• Boszegge 
• Dalkruid 
• Donkersporig bosviooltje 
• Eenbes 
• Fraai hertshooi 
• Gele dovenetel 
• Gewone salomonszegel 
• Groot heksenkruid 
• Grote muur 
• Grote veldbies 
• Gulden boterbloem 
• Hazelaar 
• Heelkruid 
• Hulst 
• Knopig helmkruid 
• Lelietje-van-dalen 
• Lievevrouwebedstro 
• Mannetjesvaren 
• Muskuskruid 
• Ruige veldbies 
• Schaduwgras 
• Slanke sleutelbloem 
• Smalle stekelvaren 
• Wijfjesvaren 
• Wilde kamperfoelie 
• Witte klaverzuring 
• Witte veldbies 
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Ook Mispel, Bosanemoon en Tweestijlige meidoorn zijn oude bosplanten (niet waargenomen in 2004). 

Planten van kalkrijke bossen (b) en kalkrijke zomen (z) 

Volgende soorten werden waargenomen (Register Flora Vlaanderen): 

• Bosbingelkruid (b) 
• Donkersporig bosviooltje (b) 
• Eenbes (b) 
• Eenbloemig parelgras (b) 
• Haagbeuk (b) 
• Heelkruid (b) 
• Lievevrouwebedstro (b) 
• Purperorchis (z) 
• Ruig klokje (b) 
• Spaanse aak (b) 

Beschermde soorten 

Brede wespenorchis, Grote keverorchis en Purperorchis zijn wettelijk beschermde soorten (K.B. 1976) voor 
wat de ondergrondse delen betreft tot en met de wortelhals.  Uitgraven, verplanten, beschadigen, in handel 
brengen of vervoeren van deze delen is verboden (ook in gedroogde toestand). Plukken van de 
bovengrondse delen voor commerciële doeleinden is eveneens verboden. 

Zwammen 

Bijlage 8 geeft een overzicht van de waargenomen soorten in de IFBL hokken E75744, E75833 en E75831.  
Er zijn geen gegevens bekend uit het hok E75742.  In totaal werden 98 soorten waargenomen waaronder 
geen Vlaamse Rode lijst soorten en 2 Nederlandse Rode lijst soorten: Gewoon sneeuwzwammetje en 
Kruidige melkzwam, beiden kwetsbaar. Er zijn geen specifieke gegevens bekend over aanwezige zwammen 
in het bosreservaat zelf. 

Zelf namen we bij een tereinbezoek op 28 april de Bloedweizwam waar, een vrij algemene en makkelijk 
herkenbare (cfr. bijnaam ‘babybillekes’) slijmzwam. 

3.2.1.3 FYTOSOCIOLOGISCHE TYPERING 

De typering van de bosgemeenschappen gebeurde aan de hand van verschillende bronnen: Vegetatie van 
Nederland (Stortelder et al., 1999), Bosgemeenschappen (Van der Werf, 1991), Beschrijving van 
natuurtypen in Vlaanderen: Bossen (Durwael et al., 2000) en de bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest 
(AMINAL, afdeling Bos en Groen, 2002).  

Het bosreservaat heeft een totale oppervlakte van 24,8 ha.  Het bos werd onderverdeeld in 4 bestanden. De 
bestandsindeling wordt weergegeven op de vegetatiekaart 3.2.2. 

Zuidelijk deel van het bos 

Bestand 1 bevindt zich ten zuiden van de kiezelweg die dwars door het bosreservaat loopt.  Bestand 2 
situeert zich tussen de kiezelweg en de voetweg n°76. 
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Dit bosgedeelte is een duidelijk voorbeeld van het Veldbies-Beukenbos (Luzulo-luzuloides-Fagetum).  
Deze associatie behoort tot de Klasse der eiken- en beukenbossen op voedselarme grond (Quercetea 
robori-petraeae) en daarbinnen tot het verbond der Veldbies-Beukenbossen (Luzulo-Fagion).   De associatie 
vormt in Nederland een climaxvegetatie op relatief hooggelegen randen en vlakke delen van hooggelegen 
plateaus.  Het betreft aaneengesloten, oude, zij het grotendeels verstoorde boscomplexen, die lager op de 
helling overgaan in bossen op zwak zure, matig voedselarme leemgronden. Witte veldbies en Mispel zijn de 
kensoorten (colliene vorm van het Veldbies-Beukenbos). In het Vrouwenbos zijn Beuk, Wintereik, Ruwe berk 
en Haagbeuk de meest voorkomende boomsoorten in dit bosgedeelte.  De meest frequent voorkomende 
soorten in de struiklaag zijn Hazelaar, Wilde lijsterbes, Ruwe berk en Wintereik.  De typische soort Trosvlier 
werd eveneens aangetroffen.  In de kruidlaag valt een sterke dominantie van Gewone braam en 
Adelaarsvaren op.  Het bosgedeelte is zo’n dertig à veertig jaar geleden sterk gekapt geweest.  Ook het 
voorkomen van Blauwe bosbes wijst hierop (Stortelder et al., 1999).  Naast het voorkomen van enkele 
zeldzame soorten en oude bosplanten als Witte en Grote veldbies, Fraai hertshooi, Ruige veldbies en 
Lelietje-van-dalen is de kruidlaag zeer soortenarm.  Het Veldbies-Beukenbos neemt de grootste oppervlakte 
van het bos in beslag.  Het hele plateau wordt door dit type ingenomen en een groot deel van het langzaam 
hellende gedeelte.  De Minimum Structuur Areaal bedraagt 40 ha.  De ontwikkelingsduur is 300-1000 jaar 
(Bal et al., 2001). Als bedreigingen van het Veldbies-Beukenbos vernoemt Van der Werf bebouwing, 
exotenteelt, kaalkap, aanplant, bemesting en grondbewerking, hout sprokkelen, betreding en een te hoge 
wildstand wat de natuurlijke verjonging verhindert. 

In de bespreking van de bostypes van Vlaanderen volgens Durwael et al. wordt het Veldbies-Eikenbos 
besproken onder het droog Wintereiken-Beukenbos.  Het onderscheidt zich van dit laatste bostype door  de 
aanwezigheid van Trosvlier, Witte veldbies, Mispel en Wilde appel.  Deze laatste twee soorten wijzen op de 
afgeleide vorm van het Veldbies-Beukenbos: het Veldbies-Eikenbos.  Dit laatste bostype ontstaat door 
hakhout- of middelhoutbeheer van het Veldbies-Beukenbos. Hierdoor krijgt men meer semi-lichtminnende 
soorten uit het Quercion (Bochtige smele, Gladde witbol,…).  Het type komt enkel in Voeren voor.  Het 
Veldbies-Eikenbos wordt bestempeld als een overgangsvorm van het droog Wintereiken-Beukenbos.  
Verschillende typische soorten uit deze laatste bosgemeenschap komen voor in het zuidelijk bosgedeelte: 
Adelaarsvaren, Lelietje-van-dalen, Gewone braam, Brede stekelvaren, Bochtige smele, Blauwe bosbes … 

 

De vegetatie-opnames werden ook ingevoerd in de Access-module voor semi-automatische 
determinatie/identificatie van bosvegetatie-opnamen in het kader van de gewestelijke bosinventarisatie.  In 
deze classificatie wordt het Veldbies-Eikenbos en Veldbies-Beukenbos echter niet behandeld door het 
gebrek aan opnamen.  Het bostype wordt vermeld als enkel voorkomend in de Voerstreek.  In het 
hiernavolgende worden de resultaten gegeven van deze typering volgens het beschikbare Access-
programma. 

Het zuidelijk bosgedeelte heeft de meeste kenmerken van een Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos. Dit bostype behoort tot de 
Klasse der Voedselarme Eiken-Beukenbossen (Quercetea-robori-petraeae) en daarbinnen tot het Verbond van Zomer- en Wintereik 
(Quercion robori-petraeae) en de Associatie Wintereiken-Beukenbos (Fago-Quercetum).   

In het Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos kan Adelaarsvaren dermate de vegetatie domineren dat een rompgemeenschap 
ontstaat.  Veel soorten, en zeker de lichtminnende, worden weggeconcurreerd door deze alles overwoekerende varensoort.  Dit is 
ook het geval voor het Vrouwenbos.  Naast Adelaarsvaren heeft ook Gewone braam een grote bedekking. 

Kenmerkend voor dit bostype het voorkomen van Wintereik, Zomereik, Ruwe berk , Beuk, Grove den, Tamme kastanje en 
Amerikaanse eik in de boomlaag.  Zomereik en Grove den werd niet vastgesteld in de bestanden 1 en 2.  Typisch voor de struiklaag 
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zijn Wilde lijsterbes, Beuk, Hazelaar, Amerikaanse eik, Zachte berk (niet waargenomen in Vrouwenbos), Klimop en Gewone braam.  
In de kruidlaag zijn Adelaarsvaren, Gewone braam, Brede stekelvaren, Wilde kamperfoelie, Vogelmuur, Klimop, Pilzegge en 
Kleefkruid de kensoorten.  Vogelmuur en Kleefkruid werden enkel waargenomen langs de bospaden.  Pilzegge wed niet 
waargenomen. 

Zowel in bestand 1 als 2 is er verwantschap met het Bramenrijk Eiken-Beukenbos.  Dit bostype heeft slechts weinig karakteristieke 
soorten.  Slechts enkele heel algemene soorten als Gewone braam en stekelvarens komen constant voor.  Alleen Adelaarsvaren 
verbindt dit bostype min of meer met het Wintereiken-Beukenbos.  Het betreft eveneens een rompgemeenschap. 

De opnames in 2a vertonen eveneens verwantschap met het Bosbesrijk Berken-Eikenbos door het plaatselijk veelvuldig voorkomen 
van Blauwe bosbes en Bochtige smele.  De opnames in 2b vertonen eveneens verwantschap met het typisch Berken-Eikenbos door 
het veelvuldig voorkomen van Gewone braam en Bochtige smele op bepaalde plaatsen. 

Noordelijk deel van het bos 

Het noordelijk deel van het bos omvat de bestanden 3 en 4.  De opnames in 3a situeren zich ter hoogte van 
het Beukenbos met parelgras en lievevrouwebedstro (BWK-code fm).   De opnames in 3b zijn gesitueerd ter 
hoogte van het Eikenbos met Witte veldbies (BWK-code ql).  Bestand 4 omvat het westelijk deel van het 
bosreservaat met de opnames in 4a ter hoogte van ql en opnames in 4b ter hoogte van fm. 

Het meest noord-westelijk gedeelte van het bosreservaat is een goed ontwikkeld voorbeeld van het 
Parelgras-Beukenbos (Melico-Fagetum).  Het Parelgras-Beukenbos wordt ondergebracht in de Klasse der 
voedselrijke Eiken-Beukenbossen (Querco-Fagetea) en hieronder in het Verbond der voedselrijke 
Beukenbossen (Eu-Fagion).  Dit bostype wordt aangetroffen op kalkrijke leemgronden die zich vooral 
situeren in de Voerstreek, elders wordt dit bostype zeer fragmentair aangetroffen (Durwael et al., 2000).  De 
kenmerkende soorten zijn Eenbloemig parelgras, Lievevrouwebedstro en Vogelnestje.  De eerstgenoemde 
soort zou voorkomen in het bos, doch werd niet waargenomen tijdens de terreinbezoeken in 2004; de 
laatstgenoemde soort komt niet voor.  In de kruidlaag komen zeer veel voorjaarsbloeiers voor: Eenbes, 
Groot heksenkruid, Lievevrouwebedstro, bosviooltje, Muskuskruid, Gewone salomonszegel en Gevlekte 
aronskelk.  Verder werden Klimop, Geel nagelkruid, Kruisbes, Look-zonder-look, Bosandoorn, Heelkruid, 
Muursla en Mannetjesvaren als typische soorten voor dit bostype terug gevonden.  In de boomlaag is Beuk 
de dominerende boomsoort.  Daarnaast komen ook Wintereik, Zomereik, Gewone es, Gewone esdoorn en 
Haagbeuk frequent voor. Ook Zoete kers, Wilde lijsterbes en Ruwe berk werden in de boomlaag 
aangetroffen.  De struiklaag bestaat voornamelijk uit Hazelaar, Beuk, Gewone es, Gewone esdoorn en 
Gewone vlier. De Minimum Structuur Areaal bedraagt 20 ha en de ontwikkelingsduur is 300-1000 jaar.  De 
grootste bedreiging wordt gevormd door toenemende bemesting van akkers op hoger gelegen plateaus 
doordat meststoffen met aflopend regenwater worden meegevoerd en het bos verruigen.  Wanneer een bos 
hoger en dichter wordt door een niets-doen-beheer werd door minder lichtinval een afnemende diversiteit 
geconstateerd (Van der Werf, 1991).  Ook kunnen soorten verdwijnen door uitbreiding van enkele robuuste 
soorten als Klimop of Bingelkruid, die vroeger bij iedere kapactiviteit een terugval kenden.  Erosie vormt ook 
een bedreiging, maar kan anderzijds, mits in de juiste mate, een grotere differentiatie betekenen, soms zelfs 
tot een Kalk-Beukenbos leiden, als door afvoer van humus en verweringsmateriaal een kalkrijke ondergrond 
aan de oppervlakte komt. 

Ook het Parelgras-Beukenbos wordt door het gebrek aan opnamen niet behandeld in het 
classificatiesysteem van de bosinventaris van het Vlaamse Gewest.  Hieronder worden de resultaten 
gegeven van de Access-module.  Er wordt weergegeven met welk bostype de het meeste verwantschap is. 

De opnames in 3a komen het meest overeen met het bostype droge, rijke Eiken-Haagbeukenbos (3a-1) en arme Eiken-
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Haagbeukenbos (3a-3).  Beide types behoren tot de Klasse der Voedselrijke Eiken-Beukenbossen (Querco-Fagetea) en daarbinnen 
tot het Verbond der Eiken-Ha agbeukenbossen (Carpinion betuli).  Het arme Eiken-Haagbeukenbos kan nog verder getypeerd 
worden tot de Associatie van het arme subatlantische Eiken-Haagbeukenbos (Stellario carpinetum).  De opname 3a-3 vertoont 
bovendien ook een sterke verwantschap met het droog Eiken-Haagbeukenbos. 

Het arme Eiken-Haagbeukenbos is de acidocliene vorm van het Eiken-Haagbeukenbos.  Dit bostype is zeer sterk verwant met het 
Gierstgras-Beukenbos (zie verder).  Net als het arme Eiken-Haagbeukenbos het substitutiebos kan zijn van het Gierstgras-
Beukenbos, zo kan het rijkere Eiken-Haagbeukenbos een substitutiebos zijn van rijkere bostypen waar Beuk domineert zoals het 
Parelgras-Beukenbos of Kalk-Beukenbos. 

Kenmerkend voor het droog Eiken-Haagbeukenbos is de boomlaag met Zomereik, Gewone esdoorn, Beuk, Ruwe berk, 
Amerikaanse eik, Gewone es en Haagbeuk.  In het Vrouwenbos is niet de Zomereik maar wel de Wintereik de dominerende 
boomsoort.  In de struiklaag zijn Gewone vlier, Hazelaar, Wilde lijsterbes, Gewone esdoorn, Wilde kamperfoelie, Haagbeuk en 
Eenstijlige meidoorn de meest voorkomende soorten.  De kruidlaag kent een mooi voorjaarsaspect met voor het Vrouwenbos 
volgende kensoorten: Gewone salomonszegel, Bosgierstgras en Gevlekte aronskelk. 

Het arme Eiken-Haagbeukenbos heeft als typisch soorten in de boomlaag Zomereik, Ruwe berk, Beuk en Gewone esdoorn.  In de 
struiklaag zijn Hazelaar , Gewone esdoorn, Wilde lijsterbes, Wilde kamperfoelie en Gewone vlier het meest frequent.  De kruidlaag 
verschilt weinig van het vorige type, behalve dat Gewone braam en varens een grotere bedekking hebben.  De soortenrijkdom is 
kleiner tov het vorige type.  Dit bostype is sterk verwant met het Wintereiken-Beukenbos. 

Beide opnames vertonen eveneens verwantschap met het Amerikaanse eik-Kastanjebos en het Elzenrijk Iepen-Essenbos. 

De opnames in 3b duiden eveneens op het Adelaarsvarenrijke Wintereiken-Beukenbos. 

In bestand 4kunnen eveneens verschillende bostypen onderscheiden worden.  De opnames in 4a komen het meest overeen met het 
Adelaarsvarenrijke Wintereiken-Beukenbos. De opnames in 4b komen het meest overeen met de kenmerken van het typisch 
Gierstgras-Beukenbos.   Het Gierstgras-Beukenbos zit floristisch gezien geprangd tussen enerzijds het Wintereiken-Beukenbos 
(Fago-Quercetum) en anderzijds het Eiken-Haagbeukenbos (Carpinion). Het heeft met beide bosgemeenschappen soorten gemeen 
en vormt dan ook overgangen naar beiden: langs de ene zijde naar de soorten van meer zure, uitgeloogde bodems van het Eiken-
Haagbeukenbos en langs de andere zijde de soorten van voedselrijke en meer vochtige bodems van het Eiken-Haagbeukenbos.  
Het type werd in het kader van de gewestelijke bosinventaris enkel in Zoniën aangetroffen.  In de boomlaag zijn Zomereik (in 
Vrouwenbos Wintereik) en Beuk de dominerende soorten.  De struiklaag kent een zeer lage bedekking met zeer weinig soorten 
(enkel Beuk in Zoniën maar in het Vrouwenbos ook Spaanse aak, Hazelaar en Gewone esdoorn).  De kruidlaag is zeer gevarieerd 
met verschillende soorten veldbiezen (o.a Grote veldbies) en voorjaarsbloeiers: Eenbes, Lievevrouwebedstro, Muskuskruid, Gewone 
salomonszegel… 

 

Potentieel Natuurlijke Vegetatie (PNV) 

Volgens de kaart met de Potentieel natuurlijke Bosvegetaties van Vlaanderen (De keersmaeker et al., 2001) 
bevindt het merendeel van het bosreservaat zich in de zone met ontwikkelingskansen voor een typisch 
Eiken-Beukenbos, droge variant.   Het betreft hier reeds een zeer mooi ontwikkeld Veldbies-
Beukenbos(Luzulo-luzuloidis-Fagetum).  Het Veldbies-Beukenbos wordt ondergebracht de Klasse der 
voedselarme Eiken-Beukenbossen en hierin in het Verbond van Zomer- en Wintereik (Quercion robori-
petraeae). 
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De noord-westelijke en noord-oostelijke bosrand situeert zich in de zone met ontwikkelingskansen voor 
Beukenbos (Fagion sylvaticae), Eiken-Haagbeukenbos (Carpinion betuli) of rijk Eiken-Beukenbos (Fago-
Quercetum).  In realiteit is in de noord-oostelijke bosrand eveneens het Veldbies-Beukenbos aanwezig.  In 
het meest noordwestelijke deel van het bosreservaat komt het Parelgras-Beukenbos (Melico-Fagetum) voor. 
Het Parelgras-Beukenbos wordt ondergebracht in de Klasse der voedselrijke Eiken-Beukenbossen (Querco-
Fagetea) en hieronder in het Verbond der voedselrijke Beukenbossen (Eu-Fagion).   

3.2.1.4 KADERING VAN HET HUIDIGE RESERVAAT IN HET NETWERK VAN VLAAMSE BOSRESERVATEN 

Een ruwe indeling in bosgemeenschappen werd voor alle bosreservaten in Vlaanderen wordt in 
onderstaande tabel weergegeven (toestand april 2005). 

 Naam 

 

Opp. 

(ha) 

Eco-regio Provincie Eigenaar Toestand 

beheersplan 

Aandeel (ha) 

Integraal/Gericht 

Bostype (ruwe indeling) 

1.

  

Beiaardbos (3) 17,06  Leemstreek O-Vlaanderen Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

26 / 7 / 02 

17 / - Endymio-Carpinetum 

2.

  

Bellebargiebos 77,88 Zand en 

Zandleemstreek 

O--

Vlaanderen 

Vl. gewest Op te starten 70/8 Quercion 

3.

  

Bos Ter Rijst (2) 28,59  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Tekst klaar  28 / - Endymio-Carpinetum  

4.

  

Broekbos (7) 15,66 Leemstreek - Voeren Limburg Vl. gewest Op te starten 16/- Melico & Luzulo-

Fagetum + Endymio-

Carpinetum 

5.

  

Bulskampveld (7) 51,34 Zand- en 

Zandleemstreek 

W-

Vlaanderen 

VL. gewest + 

Provincie  

Op te starten 0/51 Quercion + Alno Padion 

6.

  

Coolhembos (1) 78,64  Kempen Antwerpen Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

26 / 7 / 02 

48/30 Alnetum  

7.

  

Dilserbos- Platte Lendenberg (1) 58,16  Kempen Limburg Vl. gewest Eindredactie 20 / 38 Quercion 

8.

  

Duinbos Jan De Schuyter (8) 62,50  Duindistrict W-

Vlaanderen 

Vl. gewest Op te starten 0/62 Quercion 

9.

  

Galgenberg (1) 29,82  Kempen Limburg Vl. gewest Eindredactie 28 / 2 Quercion > Alnetum 

10.

  

Gasthuisbos (3) 11,02  Leemstreek Vl. Brabant Gemeente Wordt momenteel 

opgemaakt  

? Quercion > Stellario-

Carpinetum 

11.

  

De Goorbossen (4) 47,17 Kempen Antwerpen Gemeente Goedgekeurd MB, 

14 /  7 / 03 

40 / 7 Quercion > Alnetum 

12.

  

Groot Gasthuisbos (4) 7,40 Leemstreek Vl. Brabant OCMW Goedgekeurd MB, 

14/ 7 / 03 

0/7 Stellario-Carpinetum 

13.

  

Grootbroek (1) 136,41  Kempen Limburg Vl. gewest Goedgekeurd MB, 6 

/ 5 / 99 

75 / 60 Quercion > Alnetum 

14.

  

Grootbroek – uitbreiding (5) 40,86 Kempen Limburg Vl. Gewest Op te starten 10/30 Quercion > Alnetum 

15.

  

Grotenhout (7) 72,71 Kempen Antwerpen Vl. gewest Eindredactie 40/30 Quercion > Alnetum 

16.

  

Hallerbos – Hallebeek (3) 18,30  Leemstreek Vl. Brabant Vl. Gewest Goedgekeurd MB, 

26 / 7 / 02 

18 / - Quercion > End.-

Carpinetum  > Alno-

Padion  

17.

  

Hallerbos – Jansheideberg (2)  15,60  Leemstreek Vl. Brabant Vl. Gewest Goedgekeurd MB, 

26 / 7 / 02 

15 / - Endymio-Carpinetum  > 

Alno-Padion  

18.

  

Hallerbos – Kluisberg (2)  9,71  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

26 / 7 / 02 

5 / 5 Quercion > End.-

Carpinetum  > Alno-

Padion  

19.

  

Hallerbos – Vroenenbos (2)  14,59  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

26 / 7 / 02 

15 / - Endymio-Carpinetum  > 

Alno-Padion  

20. Hallerbos – Jansheideberg en zaadtuin 18,29 Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Op te starten 16/2 Quercion 
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  (6) 

21.

  

Hellegatbos (8) 14,70 Leemstreek W-

Vlaanderen 

Vl. Gewest, 

OCMW, 

gemeente 

Op te starten 0/15  

22.

  

De Heirnisse (4) 76,39 Zand- en 

zandleemstreek 

O-Vlaanderen Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

26 /7 /02 

64/12 Alnetum > Quercion 

23.

  

Heverlee: De grote omheining (1) 32,20  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

30 / 9 / 98 

6 / 26 Fago-Quercetum 

petraeae 

24.

  

Heverlee: Klein moerassen  (1) 10,45  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

30 / 9 / 98 

6 / 4 Stellario-Carpinetum > 

Alno-Padion  

25.

  

Heverlee: Putten  van de Ijzerweg (1) 4,46  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

30 / 9 / 98 

4 / - Stellario-Carpinetum > 

Alno-Padion  

26.

  

In de Brand (1) 9,94  Kempen Limburg Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

28 / 9 / 98 

3 / 8 Quercion 

27.

  

In de Brand – uitbreiding (2) 1,50  Kempen Limburg Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

28 / 9 / 98 

3 / 8 Quercion 

28.

  

Jagersborg (1) 86,54  Kempen Limburg Vl. gewest Goedgekeurd MB, 6 

/ 5 / 99 

60 / 25 Quercion  

29.

  

Jongenbos (1) 72,90  Leemstreek Limburg Vl. gewest Op te starten 70 / 3 Quercion > Stellario-

carpinetum 

30.

  

Karkoolbos (6) 28,04 Leemstreek O-Vlaanderen Vl. gewest Op te starten 24/4 Stellario-carpinetum + 

Alno-padion + quercion 

31.

  

Koeimook (3) 39,47  Kempen Antwerpen Privaat Goedgekeurd MB, 

26 / 7 / 02 

35 / 5 Quercion  

32.

  

Konenbos (5) 10,86 Leemstreek - Voeren Limburg gemeente Op te starten 10/(<1) Melico & Luzulo-

Fagetum 

33.

  

Kolmontbos (1) 17,00  Leemstreek Limburg Vl. gewest Goedgekeurd bij MB, 

20/11/03 

17 / - Quercion > Stell.-

Carpinetum > Alno-

Padion   

34.

  

Kraaienbos (5) 1,20 Maasdistrict Limburg Vl. gewest Op te starten -/1 Ulmenion minoris 

35.

  

Lanklaarderbos-Saenhoeve (1) 83,69  Kempen Limburg Vl. gewest Eindredactie 65 / 18 Fago-Quercetum 

petraeae 

36.

  

Liedekerkebos (6) 20,90 Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Op te starten 17/4 Quercion + Alno-padion 

37.

  

Meerdaalwoud De Heide (4)  32,66 Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Eindredactie 7 / 25 Stellario-Carpinetum > 

Milio-Fagetum 

38.

  

Meerdaalwoud: Grote konijnepijp (1) 25,2  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

30 / 9 / 98 

20 / 5 Quercion 

39.

  

Meerdaalwoud: Veldkant Renissart (1)  19,0  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

30 / 9 / 98 

15 / 4 Milio-Fagetum 

40.

  

Meerdaalwoud :De drie eiken (1)   7,3  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

30 / 9 / 98 

6 / 1 Quercion  

41.

  

Meerdaalwoud :Everzwijnbad (1) 27,5  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

30 / 9 / 98 

27 / - Milio-Fagetum   

42.

  

Meerdaalwoud :Mommedeel (1) 25,3  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

30 / 9 / 98 

13 / 12 Quercion > Alnetum  

43.

  

Meerdaalwoud :Pruikenmakers (1) 38,7  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

30 / 9 / 98 

37 / 2 Milio-Fagetum 

>Stellario-Carpinetum 

44.

  

Melisbroek-Vieversel (3) 34,86  Kempen Limburg Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

14/ 7 / 03 

30 / 5 Quercion > Alnetum  

45.

  

Muizenbos (4) 34,20 Kempen Antwerpen OCMW Wordt momenteel 

opgemaakt  

32/2 Alno-Padion > 

Carpinion > Quercion 

46.

  

Neigembos (1) 45,01  Leemstreek O-Vlaanderen Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

26 / 7 / 02 

40 / 5 Endymio-Carpinetum 

47.

  

Neigembos – uitbreiding (2) 16,04 Leemstreek O-Vlaanderen Vl. gewest Op te starten 15/1 Endymio-Carpinetum + 

Alno-padion 

48. Op den Aenhof (3) 35,71  Kempen Limburg Vl. gewest Goedgekeurd bij MB, 25 / 10 Alnetum  
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  20/11/03 

49.

  

Overheide (5) 29,60 Kempen Antwerpen Vl. gewest Op te starten 9/20 Quercion (Betulo-

Quercetum) 

50.

  

Parikebos (1) 9,33  Leemstreek O-Vlaanderen Vl. Gewest Goedgekeurd MB, 

26 / 7 / 02 

8 / 1 Endymio-Carpinetum > 

Alno-Padion 

51.

  

Pijnven: Droog gedeelte (1) 25,20  Kempen Limburg Vl. Gewest Goedgekeurd MB, 

30 / 9 / 98 

15 / 7 Quercion  

52.

  

Pijnven: het Ven (1) 11,70  Kempen Limburg Vl. Gewest Goedgekeurd MB, 

30 / 9 / 98 

5 / 10 Quercion > Alnetum  

53.

  

Roodbos-Veursbos-Vossenaerde (7) 155,86 Leemstreek - Voeren Limburg Vl. gewest Op te starten 130/15 Melico & Luzulo-

Fagetum + Endymio-

Carpinetum 

54.

  

Rooiveld (6) 28,82 Zandstreek W-

Vlaanderen 

Vl. gewest Op te starten 20/8 Alno-padion + 

quercetum 

55.

  

Sevendonck (3) 67,60  Kempen Antwerpen Vl. Gewest Goedgekeurd bij MB, 

20/11/03 

50 / 15 Quercion > Alnetum 

56.

  

Teuvenerberg (7) 40,07 Leemstreel - Voeren Limburg Vl. gewest Op te starten 40/- Melico & Luzulo-

Fagetum + Endymio-

Carpinetum 

57.

  

Vrouwenbos (5) 24,84 Leemstreek - Voeren Limburg Privaat Op te starten 23/1 Melico & Luzulo-

Fagetum 

58.

  

Wijnendalebos (2) 91,60  Zand- en 

zandleemstreek 

W-

Vlaanderen 

Vl. Gewest Goedgekeurd MB,  6 

/ 5 / 99 

60 / 31 Quercion  

59.

  

Zoniën woud – Kersselaerspleyn (1) en 

(4) 

98,50  Leemstreek Vl. Brabant Vl. Gewest Goedgekeurd MB, 

26 / 7 / 02 

94 / 5 Milio-Fagetum 

60.

  

Zoniënwoud – Harras (1) 26,60  Leemstreek Vl. Brabant Vl. Gewest Goedgekeurd MB, 

26 / 7 / 02 

16 / 11 Endymio-Carpinetum + 

Milio-Fagetum 

 TOTAAL ca. 

2273 

ha    

     

 

(1) eerste reeks: erkend bij MB op 14/3/1995 

(2) : tweede reeks: erkend bij MB op 16/2/1996 

(3) : derde reeks: erkend bij MB op 3/2/1997 

(4) : vierde reeks: erkend bij MB op 27/8/1999 

(5) : vijfde reeks: erkend bij MB op 28/9/2001 

(6) : zesde reeks : erkend bij MB op 17/2/2003 

(7) : zevende reeks : erkend bij MB op 1/12/03 

(8) : achtste reeks: erkend bij MB op 26/4/2005 

3.2.1.5 CONCLUSIES NAAR HET BEHEER OP BASIS VAN DE VEGETATIE 

Onder dit hoofdstuk worden de verschillende beheermogelijkheden voorgesteld voor het optimale beheer 
van de aanwezige vegetatie, onafhankelijk van het feit dat de vegetaties voorkomen in een integrale of 
gerichte zone van het bosreservaat.  De concrete beheermaatregelen per zone worden weergegeven in 
hoofdstuk 4. 

De verschillende bostypes welke voorkomen in het Vrouwenbos worden voor het grootste deel van de 
oppervlakte van het bos best behouden door ‘niets doen’. 

Het Veldbies-Beukenbos, dat het merendeel van de oppervlakte van het bosreservaat in beslag neemt, is 
goed ontwikkeld.  Het feit dat er verspreid enkele kleinere bestanden met Lork en Fijnspar voorkomen, is 
storend voor de ontwikkeling van dit zeldzame bostype.  Lork en Fijnspar worden dus best geëlimineerd. De 
Fijnsparren en lorken kunnen geëxploiteerd worden.   Moeilijk exploiteerbare bomen worden omgezaagd en 
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laat men liggen.  Grote, dikke lorken worden evenwel behouden.  Zij zijn geschikt als nestbomen.  Ook 
naaldbomen met horsten  van roofvogels dienen behouden te blijven. 

De grote Amerikaanse eiken worden best geringd zodat ze nadien als dood hout blijven staan.  Voor 
holenbroeders onder de vogels en vleermuizen zijn dikke afstervende bomen en dode bomen die rechtop 
staan veel belangrijker dan die liggen.  De voordelen van het ringen zijn :  

• het hout blijft in het bos; 
• er vindt een langzame mineralisatie plaats van het hout, langzamer dan bij gekapt hout dat in het 

bos blijft liggen; 
• staand dood hout is, naast liggend dood hout, belangrijk voor veel organismen en bevordert o.a. 

de vogelrijkdom; 
• het bosmilieu wordt minder verstoord dan bij kappen; 
• er treedt geen compactatie en verstoring op ten gevolge van het uitslepen van de bomen. 

 

Het Parelgras-Beukenbos is mooi ontwikkeld maar er is een sterke uitbreiding van Klimop en in mindere 
mate ook bramen, mogelijk door vermesting vanuit aangrenzend landbouwareaal en atmosferische 
depositie. 

 



   35 

33..22..22  FFAAUUNNAA  

3.2.2.1 METHODIEK 

1. Broedvogelkartering 

De inventarisaties zijn uitgevoerd vanaf april tot half juli. De integrale methode van karteren werd gebruikt 
waarbij de algemene en zeer algemene soorten geturfd werden (niet op kaart gezet) en de bijzondere 
broedvogels territoriaal zijn opgetekend (van Dijk, 1999; Anselin e.a., 1999).  

De gegevens werden in drie categorieën van broedzekerheid onder gebracht waarbij code 1: mogelijk 
broedend; code 2: waarschijnlijk broedend en code 3: zeker broedend aanduidt. 

Deze categorieën vindt men terug in de laatste kolom van de tabel.  

De schemer- en nachtvogels zoals Bosuil, Ransuil en Houtsnip zijn in het kader van de Vlaamse 
broedvogelatlas onderzocht in 2002.  

Tijdens het voorjaar (maart) maar ook in het broedseizoen is speciaal onderzoek verricht naar soorten als 
Middelste Bonte Specht en Taigaboomkruiper.  

2. Methodiek onderzoek bodembewonende ongewervelden en dood-houtkevers 

De onderzoekslocaties zijn op kaart 3.2.3 gesitueerd. Hieronder beschrijven we de plaatsen. In de 
fotoreportage (bijlage 9) illustreren we de locaties met foto’s.  

Voor het lokvalonderzoek is de zogenaamde Scheerpeltz-oplossing gebruikt als bewaarstof. Die bestaat uit 
water, alcohol, glycol (om verdamping tegen te gaan) en azijnzuur in een verhouding 4/3/2/1.Om de insecten 
te lokken werd aan de Scheerpeltz-oplossing ether toegevoegd in een met gordijnstof afgesloten recipiënt. 
Iedere veertien dagen is ether toegevoegd. In 2 lokvallen (VRL01 en VRLO7) is als lokstof mest van oude 
duiven gebruikt. Deze werd iedere maand vervangen.  

Op 21 april 2004 zijn in het Vrouwenbos vallen geplaatst: 

• op 5 locaties bodemvallen, telkens 2 vallen per locatie (om voldoende materiaal te hebben).  
• 4 lokvallen; 
• op 1 locatie een raamval 

De vallen zijn leeggemaakt op 11 mei, 25 mei, 7 juni, 21 juni, 6 juli, 19 juli, 2 augustus, 17 augustus, 30 
augustus, 13 september, 27 september, 11 oktober en 25 oktober 2004.  

Bodemvalonderzoek  

VRB01 

De enige locatie met voorjaarsflora, in hoge bedekking. In de omgeving van de vallen staat vooral veel 
Speenkruid en daartussen Eenbes, Slanke sleutelbloem, Bosbingelkruid, Donkersporig bosviooltje, 
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Muskuskruid, Gulden boterbloem, Witte klaverzuring (vrij veel), Pinksterbloem, Gevlekte aronskelk, 
Salomonszegel, Lievevrouwebedstro, Brandnetel, Kleefkruid en Aalbes. Type Parelgras-Beukenbos (Melico-
Fagetum). 

Het bos is hier vrij open en lichtrijk. Vrij recent zijn er dikke bomen gekapt (stronken aanwezig). Het bovenste 
deel van de bodem is zwaar en kleiig. Daaronder wordt het stenig. Hoger op de helling, waar geen 
voorjaarsflora meer voorkomt, ligt deze stenige bank nog dichter bij de oppervlakte. UTM: GS0024 

VRB02 

De vallen zijn geplaatst in een droog, lichtrijk bos, met in de boomlaag Eik en Berk en een kruidlaag van 
Wilde Kamperfoelie, Adelaarsvaren, Grote veldbies, bramen, Wilde lijsterbes (kiemplanten). In april had deze 
vegetatie een lage bedekking en wordt de meeste oppervlakte ingenomen door strooisel (dikke 
strooisellaag). Type: Veldbies-Beukenbos (Luzulo-Fagetum).  

Op 50 m van de vallen staan enkele forse Beuken en nog dichterbij een dicht (jong) sparrenbos. UTM: 
GS0024 

VRB03 

Een open, droog, lichtrijk bos met in boomlaag Haagbeuk, Berk, Eik, Lijsterbes en Lork. Een struiklaag 
ontbreekt. De vallen zijn gezet op een plek waar Wilde kamperfoelie de bodem bedekt, samen met bramen. 
Overigens zijn er plekken in dit bosperceel waar de kruidlaag beperkt is en andere waar Adelaarsvaren 
domineert. Type: Veldbies-Beukenbos (Luzulo-Fagetum). 

Er is een dikke humuslaag aanwezig en de bodem is stenig. UTM: GS0024 

VRB04 

Dit is het meest donkere perceel binnen het loofhoutgedeelte. Het wordt gedomineerd door Haagbeuk, met 
enkele vrij dikke eiken en wat berken ertussen. Een kruidlaag ontbreekt volledig, wel is er een dikke 
strooisel- en humuslaag aanwezig. Er ligt veel dood hout. Type: Veldbies-Beukenbos (Luzulo-Fagetum).  
UTM: GS0124 

VRB05 

Een gemengd loofbos met veel Haagbeuk en berk. De vallen staan tussen een Haagbeuk en een dikke berk 
en in de nabijheid staat een dikke Beuk en dikke eik. Kruid- en struiklaag zijn nauwelijks aanwezig (enkele 
kleine ex. Hulst). Type: Veldbies-Beukenbos (Luzulo-Fagetum).  UTM: GS0123 

Lokvalonderzoek 

VRL01: lokval met duivenmest 

Deze lokval hangt aan een afgescheurde dikke tak van een Zomereik, op ca. 2 m hoogte. UTM: GS0024 
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VRL02: lokval met Scheerpeltz en ether 

Deze lokval met alcohol hangt eveneens aan een afgescheurde tak van een zomereik (op ca. 2 m hoogte), 
in een lichtrijk eiken-berkenbos (met braam, Blauwe bosbes, Adelaarsvaren en Hulst) bovenop de helling. 
UTM: GS0123 

VRL03: lokval met Scheerpeltz en ether 

Deze lokval hangt aan een dode berk (een restant van de stam van ca. 3 m hoog). UTM: GS0123 

VRL07: lokval met duivenmest 

Deze lokval hangt op een dode Berk met zwammen en gaten van specht.  

Dit is een groter type van lokval: een lange buis met daarop vier platen mica bevestigd, onderaan zit een 
trechter met daaraan een opvangpot. In de pot zit de Scheerpeltz-oplossing (vooral voor grotere boktorren. 
Kleine houtkevers voelen zich ook wel aangetrokken door de geur van de duivenmest die in de centrale buis 
is aangebracht). GS 0123 (nabij VRB05 en VRL03). 

Raamvalonderzoek 

Een raamval is geplaatst nabij de bodemvallen van reeks VRB01 (UTM: GS0024). Het bos is hier vrij open 
en lichtrijk. De openheid is van belang, want een raamval dient om vliegende kevers te bemonsteren. Ook 
het feit dat dit het meest vochtige deel van het bos is, is interessant voor het raamvalonderzoek. Dat heeft 
een aantrekkingskracht op de kevers. 

3.2.2.2 RESULTATEN 

3.2.2.2.1 AVIFAUNA 

In totaal zijn 454 verschillende broedparen en/of territoria opgetekend verdeeld over 47 soorten (bijlage 10).  
De broedvogels worden weergegeven op kaart 3.2.5. 

De roofvogels zijn bijna allemaal vertegenwoordigd: zowel dagroofvogels als Wespendief, Havik, Sperwer, 
Buizerd als de uilen Bosuil en Ransuil. 

Wespendief is als broedvogel opgetekend tijdens het onderzoek voor de Vlaamse broedvogelatlas (2002) 
en opnieuw in 2004.  

De Houtsnip is hier al jaren broedvogel. Van deze soort is het moeilijk om precies het aantal territoria en/of 
broedparen te bepalen, daar veel mannetjes polygaam blijken. Bovendien leggen ze nogal wat afstanden af 
tijdens hun baltsrituelen. 

De Tortel is broedvogel in de nog resterende zoomvegetatie in het westelijk deel van het bos. 
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Behalve de Middelste Bonte Specht, zijn hier alle in Vlaanderen broedende Spechten aanwezig. We 
hebben een vermoeden dat ook de Middelste Bonte Specht hier broedvogel is. Een klagend geluid, dat maar 
heel even duurde, hebben we gehoord maar we kregen de vogel nadien niet te zien. Vandaar broedcode 1 
voor deze zeer zeldzame soort in Vlaanderen. In het nabije Veurs- en Roodbos zijn vier broedparen ontdekt. 
Voor de hele Voerstreek zijn acht territoria van de Middelste Bonte Specht geteld door ornithologen van 
LIKONA. 

Bijzonder goed vertegenwoordigd zijn de vele kleine zangvogels waaronder ook de Taigaboomkruiper. In 
het kader van een onderzoek in het voorjaar van 2004 zijn in Voeren minimaal acht Taigaboomkruipers 
ontdekt (waarvan vijf in het Veursbos) door LIKONA-ornithologen. Voor de Taigaboomkruiper gaat het om de 
eerste zekere broedgevallen voor Vlaanderen. In het studiegebied is 1 territorium vastgesteld. 

Nergens anders in Vlaanderen is het Vuurgoudhaantje zo talrijk, talrijker zelfs dan het verwante 
Goudhaantje. Maar ook overige bosvogels zijn goed vertegenwoordigd met: Boompieper, Gekraagde 
Roodstaart, Bonte Vliegenvanger, Glanskop, Matkop, Boomklever, Kruisbek en Appelvink. De Kruisbek is in 
de hellingbossen van Voeren een jaarlijkse broedvogel in sterk wisselende aantallen. In topjaren, na 
invasies, worden hoge aantallen broedende Kruisbekken genoteerd. In daljaren komen nog altijd 
Kruisbekken in de Fijnsparren op het plateau nestelen. In topjaren van broedende Kruisbekken is ook de 
Grote Kruisbek regelmatig broedvogel in het Vrouwenbos. 

Het Vrouwenbos is tijdens de tweede Limburgse broedvogelatlas (Gabriëls et al., 1994) grondig onderzocht 
op alle soorten. Daaruit blijkt dat een aantal interessante broedvogelsoorten in aantal is afgenomen (zie 
tabel 3.2.1). 

Tabel 3.2.1: vergelijking broedvogels Vrouwenbos in de periodes 1992 – 2002; 

Soort Aantal bp/terr. in [1992[ Aantal bp/terr. in [2002] 
Havik 0 1 
Buizerd 2 1 
Tortel 11 2 
Zwarte Specht 0 1 
Boompieper 8 2 
Gekraagde Roodstaart 6 2 
Tuinfluiter 19 8 
Fluiter 6 0 
Fitis 14 6 
Tjiftjaf 26 36 
Bonte Vliegenvanger 0 1 
Glanskop 5 10 
Matkop 3 5 
Boomklever 6 12 

Voor de meeste bosvogels is er een status quo. Dit betekent dat de aantallen gedurende beide perioden 
dezelfde zijn gebleven. Maar een aantal soorten zijn duidelijk afgenomen. De afname van het aantal 
broedparen van Tortel, Tuinfluiter en Fitis is wellicht te wijten aan de zoomvegetaties die zich grotendeels tot 
bos ontwikkeld hebben. Een aantal soorten nam toe wellicht door ouder worden van de bossen zoals Tjiftjaf, 
Glanskop, Matkop en Boomklever.  
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De afname van Boompieper en Fluiter is wellicht te wijten aan het ontbreken van kale plekken in de 
ondergroei. De vegetatie onder de kruinen van de bomen is in heel het bos te dicht. In de vorige Limburgse 
atlasperiode waren er nog een aantal open plekken in het bos en waren er veel meer zoomvegetaties zowel 
in het noordwesten, het noorden als het oosten. 

De afname van de Gekraagde Roodstaart is er overal in Vlaanderen en is niet aan het ontbreken van de 
biotoop te wijten. Deze laatste is er voor de soort in voldoende mate aanwezig. 

De broedvogelatlas (Vermeersch et al., 2004) vermeldt dat zowel in 1999 als in 2000 een koppel Klapekster 
is waargenomen in het Vrouwenbos, gedurende het hele broedseizoen. Er zijn nooit jongen waargenomen. 
Dit was het enige koppel Klapekster tijdens de periode van de broedvogelatlas (2000-2002) in Vlaanderen.  

Besluit 

Het Vrouwenbos is voor de avifauna een zeer waardevol bos, niet alleen op Limburgs maar ook op Vlaams 
niveau. In dit bosgeheel werden 47 verschillende soorten opgetekend waarvan vele zeldzaam tot zeer 
zeldzaam zijn. 

De aanwezigheid van een groot roofvogelbestand is kenmerkend voor de ecologische kwaliteit van dit 
bosgeheel. 

Met zes broedparen van de Taigaboomkruiper (één in het Konenbos, vier in Veurs- en Roodbos en één in 
het Vrouwenbos) en vier (wellicht vijf) van de Middelste Bonte Specht zijn de Voerense bossen op 
ornithologisch vlak bijzonder belangrijk voor Vlaanderen.  

3.2.2.2.2 ZOOGDIEREN 

Eerst bespreken we de gegevens afkomstig uit de "Databank zoogdieren, samenwerkingsverband JNM en 
Natuurpunt", nadien onze eigen waarnemingen. 

1. Databank 

Het Vrouwenbos ligt in het 5x5 km hok GS02C. Daarin zijn volgende 25 zoogdiersoorten waargenomen: 

Insecteneters (Insectivora) 

• Spitsmuizen (Soricidae): Dwergspitsmuis,  
• Egels (Erinaceidae): West-Europese egel 
• Mollen (Talpidae): Europese mol 

Vleermuizen (Chiroptera) 

• Gladneuzen (Vespertilionidae): Gewone dwergvleermuis, Myotis spec. 

Knaagdieren (Rodentia) 

• Ware muizen (Muridae): Bruine rat, Gewone bosmuis, Grote bosmuis, Huismuis,  
• Woelmuizen (Arvicolidae/microtidae): Muskusrat, Rosse woelmuis, Veldmuis  
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• Beverratten (Capromyidae): Beverrat 
• Slaapmuizen (Gliridae): Hazelmuis 
• Eekhoorns (Sciuridae): Rode eekhoorn 

Haasachtigen (Lagomorpha) 

• Hazen en konijnen (Leporidae): Haas, Konijn 

Roofdieren (Carnivora) 

• Marterachtigen (Mustelidae): Bunzing, Das, Hermelijn, Wezel 
• Hondachtigen (Canidae): Vos 

Evenhoevigen (Artiodactyla) 

• Herten (Cervidae): Edelhert, Ree 
• Zwijnen (Suidae): Everzwijn 

Onderstaande tekst (een JNM kampverslag door zoogdierspecialist F. Bonne) geeft wat meer toelichting bij 
bepaalde hierboven geciteerde waarnemingen: 

In een holle weg bij het Vrouwenbos zijn in april 1995 vraatsporen van een Hazelmuis waargenomen (vrij 
effen en rond uitgeknaagde hazelnootjes) door de (recent overleden) Nederlandse zoogdierenspecialist L. 
Backbier.  

De eerste waarneming van de Grote bosmuis (Apodemus flavicollis) in Vlaanderen was in het Vrouwenbos, 
in april 1995.  

De eerste gepubliceerde waarneming van Edelhert in Vlaanderen was in het Vrouwenbos, in april 1995. 

Langs de Gulp en op vijvers in Remersdaal komen Beverratten voor (med. Alex Zeevaert). 

De Woelratten zijn van de ondersoort Arvicola terrestris sherman. Deze heeft een kortere staart en een 
meer molachtige pels dan de gewone woelrat (A.t.terrestris). Waarschijnlijk betreffen alle in Voeren 
voorkomende woelratten de ondersoort sherman. 

Een schedel van een Das werd gevonden in het Vrouwenbos in april 1995. 

Hieruit blijkt duidelijk al dat dit een zeer rijk gebied is voor zoogdieren. Diverse soorten komen enkel hier in 
Vlaanderen voor (Everzwijn, Edelhert, Grote bosmuis) of hebben hier hun zwaartepunt voor Vlaanderen 
(Hazelmuis, Das).  

Opvallend is het nagenoeg ontbreken van vleermuiswaarnemingen, terwijl dit naar alle waarschijnlijkheid nét 
een heel rijk gebied is (zie verder). 

2. Eigen gegevens 

Insecteneters. De Dwergspitsmuis is geregeld aangetroffen in het noordelijk deel van het bos (6 wijfjes, 
waarvan 4 in het bestand met veel adelaarsvaren en kamperfoelie, VRB03). 
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Knaagdieren. Aardmuis, Veldmuis, Woelrat, Bosmuis (juv.) zijn via vangsten geïnventariseerd. De Rode 
eekhoorn is driemaal waargenomen.  

Roofdieren. Van de Das zijn een 3 tal burchten gevonden: 2 in het zuiden, 1 in het noorden (zie kaart 3.2.6). 
Geregeld zijn er bodemvallen verstoord door Das, in het noordoosten van het Vrouwenbos (VRB1) en 
zuidoosten (VRB4 en VRB5). Er was duidelijk veel activiteit van deze soort in het bos. Opmerkelijk is dat een 
burcht (die net buiten het bosreservaat ligt) heel sterk verstoord was (lees: volledig vernield) door gegraaf 
van honden.  In de holle weg ten noorden van het reservaat werden in maart 2005 haren van een Das 
gevonden. 

Op 21 april 2004 is een dode Vos gevonden in het noordoostelijk deel van het bos. Gezien het dier nogal 
geëxposeerd lag, is het onwaarschijnlijk dat het een natuurlijke dood stierf. Op 28 april 2005 is een Vos 
waargenomen door G. Mees.  

Evenhoevigen. Everzwijn is herhaaldelijk waargenomen door Jan Gabriëls tijdens de broedvogelkartering. 
Er zijn bij elk terreinbezoek frequent wroetsporen waargenomen, waarbij het niet altijd duidelijk is of deze 
van Das of Everzwijn waren. In de meeste gevallen betrof het evenwel Das. Er zouden een 50 tal dieren in 
de Voerstreek voorkomen (med. A. Zeevaert in JNM-kampverslag april 1995). Op 29 februari 2004 werd er 
ook 1 ex. door Geert Beckers waargenomen. In het voorjaar van 2005 is er een zeug met jongen 
waargenomen (med. D. Zeevaert). 

Het Ree is erg talrijk. Op 21 april 2004 bijvoorbeeld zijn er zeer veel ligsporen van Ree waargenomen, 
verspreid over het hele bos. Er zijn geregeld reeën waargenomen, vooral in het noordelijk deel van het 
Vrouwenbos (bestanden 3 en 4). De hoge aantallen Bosmestkever (Geotrupes stercorosus) zijn 
waarschijnlijk het gevolg van de hoge reedichtheid.  In bestand 4 is een liksteen voor de reeën geplaatst. 

3. Literatuurgegevens 

Boommarter. Voor de Voerstreek zijn er meerdere, absoluut betrouwbare zichtwaarnemingen bekend uit de 
periode rond 1980. Voor 1979 worden tenminste 6 dieren gerapporteerd.  De laatste waarneming dateert 
van 1982. Belangrijk is nog wel een waarneming van 1995 uit Lontzen (Land van Herve), ca. 10 km ten 
zuidoosten van het Vrouwenbos (Van Den Berge & De Pauw, 2004).  

De Voerstreek behoort tot het ‘historisch bolwerk’ van de Steenmarter. Deze soort heeft zich sterk aan 
menselijke omgeving aangepast, maar kan desalniettemin ook diep in het bos voorkomen (Verkem et al., 
2003). 

De Voerstreek behoort mogelijk nu of in de toekomst tot (de rand van) het jacht- en verspreidingsgebied van 
de Wilde kat of Lynx (Verkem et al., 2003). 

Tijdens een uitgebreide inventarisatie van Hazelmuis in 2004 in Zuid-Limburg kon de Hazelmuis enkel op de 
Teuvenerberg in Teuven gevonden worden. Er zijn 10 nesten gevonden, waarvan 3 met jongen. Deze 
populatie sluit aan bij de Nederlandse kernpopulaties van deze soort (Verbeylen, 2005). Dit onderstreept het 
belang van een aangepast beheer voor deze soort, die in bijlage IV van de Habitatrichtlijn is opgenomen en 
‘bedreigd’ is in Vlaanderen. 

De vleermuizenfauna is, zoals hoger reeds vermeld, onvoldoende bekend. Zelfs in Vlaanderen algemene 
soorten zijn hier nog nauwelijks geïnventariseerd. 
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Waarschijnlijk zijn de Voerense bossen erg belangrijk. Het Vrouwenbos maakt deel uit van een 
habitatrichtlijngebied dat afgebakend is voor Grote hoefijzerneus, Vale vleermuis en Ingekorven vleermuis. 
We bespreken kort deze 3 Europees beschermde soorten, die opgenomen zijn in Bijlage II van de 
Habitatrichtlijn, evenals de Bechsteins vleermuis. Voorts beschouwen we ook de Bosvleermuis, opgenomen 
in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. 

De Grote hoefijzerneus (Rhinolophus ferrumequinum) jaagt in het vroege voorjaar bij voorkeur in dichte 
bossen. Ze zijn zeer wendbaar en plukken prooien (vb. mestkever Geotrupes) van de vegetatie. Later 
verschuift hun jachtgebied naar de bosrand of dicht langs houtkanten. In het najaar zoeken ze begraasde 
weilanden op, waar ze specifiek jagen op kleine mestkevers (Aphodius rufipes).  

De Grote hoefijzerneus is een warmteminnende soort die bij ons aan de noordrand van haar areaal 
voorkomt. De enige recente populatie in Vlaanderen lag in de Voerstreek, in een oud schuurtje (1995, 12 
dieren). Ook historisch enkel van de Voerstreek bekend maar wel talrijker. In tweede helft 20e eeuw ook in 
Wallonië afgenomen (Verkem et al., 2003). 

De Vale vleermuis (Myotis myotis) jaagt liefst in gebieden met geen of korte bodemvegetatie. Bossen 
zonder ondergroei (zoals beukenbossen of ook naaldbossen) worden verkozen, evenals gemaaide of kort 
gegraasde graslanden. Het basisvoedsel bestaat uit loopkevers, die van de bodem geplukt worden. Tijdens 
bepaalde periodes worden veel Meikevers, langpootmuggen, mestkevers (Geotrupes spec.) en andere vrij 
grote insecten gegeten. Het is een warmteminnende soort die bij ons aan de rand van haar areaal voorkomt. 
In Wallonië is op 10 km. van de Voerstreek een kolonie aanwezig, in Vlaanderen zijn er geen zomerkolonies 
bekend (Verkem et al., 2003). 

Merk op dat in het Vrouwenbos grote aantallen Bosmestkevers (Geotrupes stercorosus) gevangen zijn en 
dat de kruidlaag vaak zeer beperkt is, met andere woorden dat er belangrijke elementen aanwezig zijn voor 
de Vale vleermuis.  

De Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) is een soort die voornamelijk jaagt in bos, maar ook in 
boomgaarden en in weilanden langs houtkanten en bomenrijen. Als zomerverblijfplaats worden vooral 
zolders gebruikt, of ook wel kelders en grotten. De soort heeft zich op een beperkt aantal prooisoorten 
gespecialiseerd: vliegen, spinnen en nachtvlinders. Door koeien begraasde weilanden in de omgeving van 
bos zijn positief. In Vlaanderen zijn 10 zomerkolonies gekend, waarvan 2 in Voeren, in het poorthuis van het 
Kasteel van Moelingen en in Sint-Pieters-Voeren (Verkem et al., 2003).  

De Bechsteins vleermuis of Langoorvleermuis (Myotis bechsteinii) kan als een ambassadeur van oude 
bosgebieden beschouwd worden. De aanwezigheid van oude loofbomen (meer dan 100 jaar) is van groot 
belang (zomerverblijfplaatsen in holle bomen). De dieren foerageren graag in oude, gesloten 
loofbosbestanden met weinig bodembedekkende vegetatie en zouden geregeld prooien op de bosbodem 
vangen, net als Vale vleermuis (Verkem et al., 2003).  

Interessant om weten is dat uit archeologisch materiaal blijkt dat dit tot ca. 1000 jaar geleden één de meest 
voorkomende soorten was in onze regio. Tegenwoordig beperken zomerwaarnemingen van de Bechsteins 
vleermuis zich tot de mergelgroeven van Riemst. Belangrijk is wel dat recent een kolonie ontdekt is in 
Plombières, op minder dan 5 km van de Voerstreek. De kans is dus zeer groot dat in de hellingbossen van 
de Voerstreek nog een populatie aanwezig is (Verkem et al., 2003). Er zijn recente geluidswaarnemingen 
van deze soort in het Konenbos en Veursbos (med. G. Palmans; zie kaart 3.2.7). 
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De Bosvleermuis (Nyctalus leisleri) houdt van open plekken (kapvlaktes, boswegen, poelen, percelen met 
open structuur) in bossen of er rondom, graag boven water. In Duitsland stelde men vast dat oude 
beukenbestanden zonder ondergroei, de zogenaamde ‘beukenkathedralen’, in trek zijn, net als voor de Vale 
vleermuis (Verkem et al., 2003).  

In Vlaanderen is de verspreiding van de Bosvleermuis pas recent in kaart gebracht. De soort is beperkt tot 
enkele grote boscomplexen (Zoniënwoud, Park van Tervuren, Meerdaalwoud) en in valleien in tussen 
liggend gebied (Dijle, Ijse, Laan). In de Voerstreek is er een waarneming van 2001 in Teuven (Verkem et al., 
2003). 

3.2.2.2.3 HERPETOFAUNA 

In de databank van het Instituut voor Natuurbehoud zitten volgende waarnemingen van amfibieën en 
reptielen (med. D. Bauwens). Voor de ligging der UTM-hokken, zie kaart 3.2.6. De hokken GS0024 en 
GS0023 omvatten een deel van het Vrouwenbos en geen ander bos (wel open terrein). De hokken GS0123 
en GS0124 bevatten een groot resp. klein deel van het Vrouwenbos maar ook een deel van het Veursbos. 

UTM1x1km Ao af bb lv rt ta th tv 
GS0023 2       2 8 2 4 
GS0024 1       1 1     
GS0123 7 1 1 2 6 7 4 4 
GS0124 8     1 8 6 3 4 

Er zijn 6 amfibieën vermeld. De Vroedmeesterpad (Alytes obstetricans; ao), de Bruine kikker (Rana 
temporaria; rt) en de Alpenwatersalamander (Triturus alpestris; ta) zijn in alle 4 de hokken waargenomen. 
Ook veel gevonden zijn de Vinpootsalamander (Triturus helveticus; th) en Kleine watersalamander (Triturus 
vulgaris; tv), maar veel minder de Gewone pad (Bufo bufo; bb). 

Het Vrouwenbos maakt deel uit van een habitatrichtlijngebied dat mede afgebakend is voor de 
Kamsalamander (Triturus cristatus). Momenteel is de soort niet bekend van het gebied. 

Qua reptielen zijn de Hazelworm (Anguis fragilis; af) en Levendbarende hagedis (Lacerta vivipara; lv) 
aanwezig 

Door ons zijn 3 soorten amfibieën waargenomen. 

Van de Alpenwatersalamander (Triturus alpestris) zijn 5 exemplaren gevonden in een houtstapel aan de 
rand van de open plek (kaalkap) met heidevegetatie, samen met een Hazelworm. In de omgeving van 
VRB05 is de soort tweemaal waargenomen. 

Bruine kikker (Rana temporaria) en Gewone pad (Bufo bufo) zijn elk tweemaal waargenomen. Alle Gewone 
padden zijn goed gekontroleerd of het geen Vroedmeesterpadden (Alytes obstreticans) betrof. 
Vroedmeesterpad is bekend van een poeltje in de uiterste zuidpunt van het Vrouwenbos. Dit valt buiten het 
bosreservaat. 

Qua reptielen hebben we het voorkomen van Hazelworm (Anguis fragilis) vastgesteld. De soort is tweemaal 
waargenomen (zie kaart 3.2.6): 



   44 

• Op 23 juli 2004: een adult wijfje samen met enkele Alpenwatersalamanders en een Gewone pad in 
een houtstapel aan de rand van de open plek (kaalkap) met heidevegetatie; 

• Op 8 juni 2004 een juveniel dier op het wegje aan de rand van dezelfde open plek. 

3.2.2.2.4 DAGVLINDERS 

In de databank van het Instituut voor Natuurbehoud (med. D. Maes) zitten geen gegevens voor het 
Vrouwenbos. In het nabijgelegen Veursbos en Veursvallei (UTM-kilometerhok GS0124) zijn 19 soorten 
waargenomen, die allemaal als ‘momenteel niet bedreigd’ beschouwd worden in Vlaanderen.  

Onze eigen waarnemingen betreffen 11 soorten. Oranjetipje en Dagpauwoog zijn enkel in het voorjaar 
waargenomen door Jan Gabriëls. 

In het bos namen we Bont zandoogje, Koevinkje, Groot koolwitje en Atalanta waar. De eerste 2 zijn 
bosvlinders, laatstgenoemde is een trekvlinder. In graslandjes of op een kaalkap net buiten het bos konden 
we nog Bruin zandoogje, Groot dikkopje, Geelsprietdikkopje, Icarusblauwtje en Klein koolwitje aan de lijst 
toevoegen.  

3.2.2.2.5 SPRINKHANEN 

We namen 5 soorten waar, in het bos of in de directe omgeving ervan. Drie soorten, Krasser (Chorthippus 
parallelus), Bruine sprinkhaan (Chorthippus brunneus) en Grote groene sabelsprinkhaan (Tettigonia 
viridissima) zijn zeer algemeen in Vlaanderen. 

De Gouden sprinkhaan (Chrysochraon dispar) is algemeen ten zuiden van Samber en Maas, maar 
‘zeldzaam’ volgens de Rode lijst Vlaanderen (Decleer et al., 2000). We vonden de soort op 2 plaatsen aan 
de rand van het bos: op een kaalkap in ten zuidoosten en een verruigd grasland ten noorden. Structuurrijke 
grazige vegetaties zoals deze genieten inderdaad de voorkeur van deze soort. 

De Struiksprinkhaan (Leptophyes punctatissima) maakt een geluid dat voor de mens nauwelijks hoorbaar 
is en dat maakt haar moeilijk inventariseerbaar. Men kan een bat-detector gebruiken of slepen met een net. 
De soort is verspreid over Vlaanderen en Wallonië aanwezig en komt voor in allerlei biotopen met verspreid 
staande bomen en struiken (ruigtes, struwelen, in en aan de rand van bos, parken en tuinen) (Decleer et al., 
2000). De soort hoort waarschijnlijk in de Rode-lijstcategorie ‘momenteel niet bedreigd’ thuis, in plaats van 
‘zeldzaam’, wat enkel een gevolg is van ‘onderbemonstering’.  

We vingen een juveniel dier in de bosrand op 6 juli 2004, via een sleepvangst.  

 

3.2.2.2.6 LOOPKEVERS (COLEOPTERA, CARABIDAE) 

Loopkevers zijn onderzocht middels bodemvallen en middels handvangsten. We bespreken eerst de 
algemene resultaten en vervolgens bespreken we enkele soorten. 

In tabel in bijlage 11 wordt per locatie aangegeven welke loopkeversoorten met bodemvallen gevangen zijn. 
Ook staat de Rode-lijststatus en de habitatvoorkeur (volgens Desender et al., 1995) vermeld. De afkortingen 
van de habitats zijn: 
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• DH en VH: droge resp. habitaten  
• DG en VG: droge resp. vochtige graslanden 
• HH: heide en hoogveen 
• RA: ruigtes en akkers 
• BO: bossen 

Soms staat er (e) of (s) toegevoegd. Dat betekent eurytoop resp. stenotoop. Een soort met vermelding 
DH(e) is eurytoop in droge habitats, dwz ze komt in een brede range aan droge habitats voor (stentoop: in 
een beperkt aantal habitats).  

In tabel 3.2.2 wordt aangegeven welke soorten via handvangsten bekomen zijn. Soorten met een * zijn niet 
waargenomen in de bodemvallen. 

locatie  datum soort sex aantal 
VRHV10 26/05/2004 Badister bullatus v 1 
VRHV10 26/05/2004 Pterostichus oblongopunctatus v 1 
rand dichte sparrenaanplant 6/07/2004 Dromius agilis * v 1 
VRHVO 21/04/2004 Carabus violaceus v 1 
VRHVO 21/04/2004 Abax ater m 1 
VRHV17 28/09/2004 Agonum assimile * m 1 
VRHV17 28/09/2004 Carabus violaceus m 1 
op appelboom 23/07/2004 Dromius quadrimaculatus * v 1 
nabij VRB02 8/06/2004 Cicindela campestris * v 1 

De naamgeving is volgens Turin (2000) en wijkt aanzienlijk af van Desender et al. (1995).  

Opmerking: vallen VRB01, VRB04 en VRB05 zijn enkele keren verstoord door gewroet van Dassen. De 
vangsten gingen dan deels of volledig verloren (resp. in augustus en mei).  

Algemene bevindingen 

Het bodemvalonderzoek leverde 1100 loopkevers op, verdeeld over (slechts) 20 soorten. Via handvangsten 
zijn nog 4 extra soorten opgespoord (Agonum assimile, Dromius agilis, Dromius quadrimaculatus en 
Cicindela campestris). Dit brengt het totaal op 24 soorten.  

Vier soorten zijn opgenomen in de Vlaamse Rode lijst (Desender et al., 1995) en deze worden hieronder 
besproken. Ze behoren tot de Rode-lijstcategorieën: 

 

•  ‘Kwetsbaar’: Carabus coriaceus 
• ‘Achteruitgaand’: Carabus nemoralis, Cicindela campestris 
• ‘Zeldzaam’: Abax parallelus 

Vijf van de gevonden soorten behoren tot het genus Carabus (‘schallebijters’). Deze soorten zijn bij wet 
beschermd in Vlaanderen, evenals de Groene zandloopkever (Cicindela campestris). De 5 Carabus-soorten 
zijn belangrijk, omdat het ongevleugelde soorten betreft, die zich dus enkel lopend verbreiden. Voor 
Carabus-soorten die aan bos gebonden zijn, geldt dus dat ze erg gevoelig zijn voor versnippering.  
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De verdeling van de 20 loopkeversoorten naar voorkeurshabitat (volgens Desender et al., 1995) levert het 
volgende resultaat op:  

• Bos(soorten): 11 
• Heide en hoogveen: 2 
• Ruigtes en akkers: 2 
• Droge graslanden: 1 
• Diverse droge habitats: 2 
• Diverse vochtige habitats: 2 

Hierbij merken we op dat de 2 soorten van ‘heide en hoogveen’ nogal ongelukkig gekarakteriseerd zijn en 
eigenlijk ook of zelfs vooral in bossen voorkomen (Carabus violaceus en C. problematicus). Aldus besluiten 
we dat we 13 soorten als typische bosbewoners kunnen beschouwen terwijl de 7 overige eerder ‘indringers’ 
uit omliggende habitats zijn.  

Van vier soorten zijn meer dan 200 ex. gevangen gedurende het onderzoek en zij domineren de aantallen 
quasi volledig: Abax ater, Carabus violaceus, Nebria brevicollis en Pterostichus madidus. Hiervan is N. 
brevicollis vooral beperkt tot 2 plaatsen, maar zijn de 3 overige soorten goed verspreid over het hele bos.  

Met de raamval zijn 4 loopkevers gevangen, behorende tot 3 verschillende soorten waarvan geen enkele 
bossoort.  

We vergelijken de bevindingen even met het naburige Konenbos: 

• 6 soorten die in het Konenbos zijn waargenomen, zijn niet in het Vrouwenbos gevonden: Asaphidion 
stierlini, Carabus arvensis, Carabus auratus, Bembidion lampros, Calathus fuscipes, en Pterostichus 
vernalis; de eerste 3 soorten staan op de Rode lijst; 

• Omgekeerd zijn 7 loopkeversoorten niet in het Konenbos gevonden, maar wel in het Vrouwenbos: 
Amara aenea, Amara ovata, Badister bullatus, Notiophilus rufipes, Patrobus atrorufus en 
Pseudoophonus rufipes. Hiervan staat echter geen enkele soort op de Rode lijst. 

Vergelijking locaties 

Als we het aantal soorten per locatie vergelijken, valt op dat er 4 plaatsen redelijk vergelijkbaar zijn (7 – 10 
soorten), maar dat er 1 plaats bovenuit steekt: het bos met voorjaarsflora (VRB01; 17 soorten).  

Als we meer in detail naar de soortenlijst van deze locatie kijken valt op dat er een aantal soorten enkel of 
vooral hier gevangen zijn, die een voorkeur hebben voor niet-bosecotopen: Amara ovata, A. similata, 
Carabus granulatus, C. nemoralis, Poecilus cupreus en Pseudoophonus rufipes. Inderdaad stonden de 
bodemvallen hier nabij de bosrand (ca. 10m) en is er recent gekapt zodat het hier vrij open is wat deze 
soorten van open ecotopen aantrekt.  

Omgekeerd geldt echter niet dat deze locatie niet geschikt is voor echte bossoorten. Het is zelfs de locatie 
met de meeste bossoorten: 12 van de 13 soorten. Enkel de meest bijzondere soort van het hele onderzoek, 
de Lederloopkever Carabus coriaceus, ontbreekt er! Drie stenotope bossoorten zijn dan weer enkel 
(Patrobus atrorufus en Notiophilus rufipes) of bijna uitsluitend (Abax parallelus) daar gevonden. 
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Ook qua aantallen steekt de locatie VRB01 boven de rest uit, maar dat verschil is terug te brengen tot 2 
soorten: Nebria brevicollis (157 ex.), een eurytope soort, en Abax ater (103 ex.), een echte bossoort.  

Het laagste soortenaantal scoort VRB04, het dichte Haagbeukenbestand. Dit levert ook het laagste aantal 
bossoorten op (6). Van Poecilus cupreus zijn hier de meeste dieren gevangen.  

Soortbesprekingen 

Rode-lijstsoorten 

Carabus coriaceus, de Lederloopkever, is één der grootste inheemse loopkevers. 

De soort bewoont loof- en naaldbossen op humusrijke, matig vochtige bodem. In Nederlands Limburgse 
hellingbossen zou de soort meer in de bosranden voorkomen dan in het bos zelf. Ze is brachypteer 
(kortvleugelig). Volgens Turin (2000) oriënteert de soort zich bij verbreiding buiten bossen sterk op 
lijnvormige landschapselementen.  

Voor 1950 waren er veel waarnemingen in het centrum van Vlaanderen. De soort is zeer sterk achteruit 
gegaan en na 1950 slechts in 11 UTM-hokken van 5x5 km aangetroffen (Desender et al., 1995). Een 
uitgebreid recent onderzoek in 56 Vlaamse bossen (De Bakker et al., 2000) kon enkel het voorkomen in 
Meerdaalwoud (bij Leuven) aantonen. In 2003 is de soort nog op het vliegveld van Malle gevangen (5 tal 
ex.), in een bosrand. De bossen bestaan er uit open naaldhout op voormalige stuifduinen, met in de 
depressies heiderelicten. In een ander bosgebied te Malle is de soort met 1 ex. gevonden (med. M. Jacobs). 
Uit een analyse van Turin (2000) blijkt dat de soort achteruit gaat in het zuidelijk deel van haar areaal 
(België, Nederlands Noord-Brabant) en plaatselijk toeneemt in noordelijkere streken (ook in Noord-
Nederland), waaruit hij afleidt dat het om een verschuiving door klimatologische omstandigheden zou 
kunnen gaan. 

In Limburg zijn van oudsher weinig waarnemingen, enkel in het zuidoosten van de provincie en vooral in 
Voeren. Er zijn waarnemingen uit 6 hokken in Limburg, waarvan slechts 1 na 1950, in het westelijk deel van 
Voeren.  

Het voorkomen in het oostelijk deel van de Voerstreek is met dit onderzoek bevestigd. We vonden niet 
minder dan 17 ex. in het Vrouwenbos (11 mannetjes, 4 vrouwtjes en 2 larven). De meeste dieren zijn in het 
zuidelijk deel van het bos gevonden, in VRB05, een vrij donker perceel met veel Haagbeuk. De soort ontbrak 
enkel op de enige locatie met voorjaarsflora (VRB01), wat de meest open en lichtrijke plaats is, die dichtst bij 
een bosrand ligt. Dit zou volgens Turin (2000) nochtans op prijs gesteld worden. 

Abax parallelus is een zeldzame (8 UTM-hokken van 5X5 km voor 1950, 12 na 1950) bossoort in 
Vlaanderen (Desender et al., 1995). In Nederland is ze vrij zeldzaam en komt ze vooral in Zuid-Limburg en 
op de Veluwe voor. Daar leeft ze vooral in Eiken-Haagbeukenbossen resp. in dichte naaldbossen of Eiken-
Berkenbossen met dichte ondergroei van Adelaarsvaren. De soort wordt zelden buiten het bos aangetroffen 
en is brachypteer, maar wel een goede loper. Ze is gevoelig voor versnippering van bossen en een goede 
indicator van oude stabiele bossen (Turin, 2000). 

In het Vrouwenbos zijn slechts 3 ex. gevangen, waarvan 2 in het deel met voorjaarsflora. 
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Carabus nemoralis, de Tuinschallebijter, is in Nederland en de meeste omliggende landen in aantal 
toegenomen, dit in tegenstelling tot de Vlaamse situatie. De soort bereikt in Nederland de hoogste 
dichtheden in beboste terreinen en in mindere mate in heide en cultuurland, maar is wel talrijk in kruidenrijk 
grasland. Op de kalkgraslanden met schrale vegetatie heeft de soort een voorkeur voor noordgeoriënteerde 
hellingen, waar steeds een voldoende hoog vochtgehalte is. De soort is kortvleugelig, maar wel een goede 
loper (Turin, 2000). 

Enkel in het deel met voorjaarsflora is de Tuinschallebijter gevonden (3 ex.).  

De Groene zandloopkever (Cicindela campestris) is helemaal geen typische bossoort. De hoogste 
aantallen vindt men in heidegebieden. Daar zijn open, weinig begroeide plekken belangrijk (de soort mijdt 
uniform dichte struikheidevegetaties). Het is de meest eurytope zandloopkeversoort die in hoogveen, natte 
en droge heide en op paden in lichte bossen voorkomt en soms ook op zeer open, onbegroeide, zwarte 
turfbodem (Turin, 2000). In Haspengouw koloniseert de soort vooral stenige plaatsen (bijvoorbeeld een steile 
oever van de Berwijn nabij de monding in de Maas, een voormalige zandgroeve op de Tiendeberg, een 
verlaten perron in het station van Tongeren). De soort verscheen in 2001 in het Wijngaardbos in Alt-Hoeselt 
op open plekken bij een pas aangelegde poel. Het is een soort die zich blijkbaar snel kan verspreiden en 
zich goed kan handhaven in dynamische milieus. Daar kunnen hoge dichtheden gehaald worden (med. E. 
Stassen).  

De Groene zandloopkever is éénmaal waargenomen, op een open plek in het bos, met een heide-achtige 
vegetatie (zichtwaarneming). Op 28 april 2005 zijn er minstens 5 ex. geteld op de kapvlakte net ten westen 
van de grote fijnsparaanplant in bestand 3 (net buiten het bosreservaat). 

Momenteel niet-bedreigde soorten 

We bespreken enkele loopkeversoorten die niet op de Rode lijst staan, maar óf toch een beperkte 
verspreiding hebben in Vlaanderen, óf een specifieke habitatvoorkeur. 

Abax ater (=Abax parallelepipedus) is een eurytope bossoort, met hoogste dichtheden in matig vochtige 
bossen, minder in vochtige tot natte bossen. Daarbuiten kan men de soort in diverse beschaduwde 
terreintypes zoals heide en grasland aantreffen, soms als zwerver vanuit bossen waar de reproductie 
plaatsvindt. De soort is brachypteer, maar kan goed lopen. Ze is vermoedelijk gevoelig voor versnippering 
van bossen, tenzij deze door hagen of houtkanten verbonden zijn (Turin, 2000).  

Dit is de tweede talrijkste soort in het onderzoek. Vooral het gebied met voorjaarsflora (VRB01) en een 
lichtrijk bos (VRB03) herbergen hoge aantallen (resp. 103 en 81 ex.). 

Carabus violaceus komt in Nederland zowel in bossen als vrij open terreinen voor: in Zuid-Limburg op 
kalkgrasland en bosranden van het Eiken-Haagbeukenbos (hellingbossen) en op de Veluwe hoofdzakelijk in 
lichte bostypen (Turin, 2000).  

De soort is vrij talrijk in alle percelen in het Vrouwenbos.  

Patrobus atrorufus is in Nederland in vrijwel alle natte, beschaduwde terreintypes gevonden, maar de 
voorkeur gaat naar vochtige tot vrij natte loofbossen op kleiige bodem. In Nederland zijn de onderzochte 
dieren steeds kortvleugelig maar de soort verspreidt zich lopend wel vrij goed (Turin, 2000). In een 
onderzoek in de bermen van het Albertkanaal in Zuidoost-Limburg is P. atrorufus aangetroffen in een bos 
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van ca. 35 jaar oud (aangeplant na kanaalverbreding). Alle exemplaren die we daar aantroffen waren 
langvleugelig! (Indeherberg et al., 2004).  

In dit onderzoek zijn 7 ex. gevonden in het gebied met voorjaarsflora (VRB01), allen kortvleugelig.  

Pterostichus madidus is in Nederland een eurytope bossoort, die vooral in warme, lichte bossen voorkomt 
of aan de randen van koelere bostypes. De hoogste densiteiten vindt men er op de overgang van Eiken-
Haagbeukenbos naar kalkgrasland. De noordgrens van het areaal loopt door Nederland. Opmerkelijk is dat 
het in Groot-Brittannië de meest waargenomen loopkeversoort is, in zeer diverse biotopen, maar meest in 
droge bossen en droge graslanden (Turin, 2000).  

In dit onderzoek is het de talrijkst aangetroffen soort, met de hoogste aantallen in 2 donkere bestanden met 
veel Haagbeuk (VRB04 en VRB05).  

Pterostichus oblongopunctatus is een bossoort met een slechte dispersiecapaciteit, net als Abax ater 
(Turin & den Boer, 1988).  Toch is ze veel zeldzamer: slechts 5 ex. zijn gevangen in het onderzoek. 

Samenvatting en besluit 

Op een half jaar tijd, van eind april tot eind oktober, zijn 24 loopkeversoorten gevangen op 5 plaatsen in het 
Vrouwenbos. Dit is een laag aantal vergeleken met bemonsteringen in open ecotopen. Slechts een relatief 
beperkt aantal loopkeversoorten verkiest bossen, maar onder deze soorten bevinden zich wel goede 
indicatoren. 

Er zijn 4 Rode-lijstsoorten genoteerd, waarvan 2 bijzondere bossoorten: Carabus coriaceus (de 
Lederloopkever) en Abax parallelus. Daarnaast zijn nog volgende typische bossoorten gevonden, die op 
Vlaams niveau niet zeldzaam of bedreigd zijn: Abax ater, Pterostichus oblongopunctatus, Notiophilus 
biguttatus, N. rufipes, Patrobus atrorufus, Carabus violaceus en Carabus problematicus.  

De soortenrijkste locatie is het enige perceel met voorjaarsflora. Het ligt nabij de bosrand en is lichtrijk 
doordat er niet heel lang geleden gekapt is geweest. Daardoor zijn er heel wat soorten van open terrein 
aangetroffen, maar toch was dit ook de locatie met het hoogste aantal bossoorten.  

 

3.2.2.2.7 DIVERSE KEVERS (COLEOPTERA) 

Naast loopkevers zijn er nog kevers uit 21 verschillende families gedetermineerd. Alle vangsten zijn 
opgenomen in tabel 12 in bijlage. Per soort wordt via kernwoorden aangegeven wat hun ecologie is.  

In onderstaande tabel geven we aan hoeveel vertegenwoordigers van elke familie er in deze studie 
gevonden zijn. Ook vermelden we het aantal houtbewonende (xylobionte) soorten dat er van Vlaanderen en 
Limburg bekend is (overgenomen uit Crevecoeur, 2004). Deze cijfers dienen als erg voorlopig behandeld, 
gezien de beperkte kennis van deze groep in Vlaanderen. 

Tabel 3.2.3: aantal aangetroffen keversoorten per familie in het Vrouwenbos 
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Keverfamilie 
# soorten 
Vrouwenbos 

# xylobionten 
Vlaanderen 

# xylobionten 
Limburg 

Anobiidae: Klopkevers 1 15 11 
Anthribidae: Boksnuitkevers 1 4 4 
Cerambycidae: Boktorren 7 52 45 
Cleridae: Mierkevers 1 5 5 
Coccinellidae: Lieveheersbeestjes 7 0 0 
Cucujidae: Smalkevers 1 1 1 
Curculionidae: Snuitkevers 1 18 14 
Histeridae: Spiegelkevers 1 10 8 
Lagriidae: Wolkevers 1 0 0 
Lampyridae: Glimwormen 3 O 0 
Lucanidae: Vliegende herten 1 3 3 
Lymexylonidae: Werfkevers 1 1 1 
Mordellidae: Spartelkevers 1 6 4 
Nitidulidae: Glanskevertjes 3 11 10 
Pyrochroidae: Vuurkevers 1 2 2 
Pythidae: Glansschorskevers 3 1 1 
Scarabaeidae: Bladsprietkevers 3 4 4 
Scolytidae: Schorskevers 1 50 33 
Silphidae: Aaskevers 4 0 0 
Staphilinidae: Kortschildkevers 1 65 41 
Tenebrionidae: Zwartlijven 3 6 6 

 

Boktorren (Cerambycidae) 

Op 16 augustus 2004 zijn er 2 wijfjes Lederboktor (Prionus coriaceus) waargenomen. De dieren waren 
duidelijk eidragend. Ze konden lange tijd geobserveerd worden terwijl ze aan het graven waren bij een 
omgevallen Boskers (zie fotobijlage).  De waarnemingen zijn weergegeven op kaart 3.2.6. 

De Lederboktor is de grootste boktor van België (tot 5 cm !) en erg zeldzaam.  

In 2002 is de soort waargenomen in het Hallerbos ten zuidwesten van Brussel (Vandekerkhove & Baeté, 
2003) en het Jongenbos in Vliermaalroot in Limburg (schrift. med. L. Crevecoeur). Recent ook in het 
bosreservaat Kolmont in Tongeren en Zoniënwoud in Brussel (Versteirt et al., 2000).  

Historisch is de soort bekend van Meerdaalwoud (voor 1950), van het West-Vlaams Heuvelland en de 
Voerstreek. Recent (2000 – 2004) is ze door diverse waarnemers vastgesteld in Meerdaalwoud (Kelle 
Moreau, Wout Willems) en in 2004 ook in het Tersaartbos in Leefdaal (Lambrechts, 2005).  

Deze soort is een goede indicator voor waardevolle oude bossen (met voldoende dood hout). 

Daarnaast zijn er nog 6 boktorsoorten waargenomen. 

De Veranderlijke huisbok (Phymatodes testaceus) is, zoals de naam al doet vermoeden, heel variabel van 
kleur en wordt vaak in huis waargenomen. 
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Voor Strangalia attenuata geeft Muylaert (1984) slechts 4 recente vindplaatsen voor België, in de Kempen (+ 
2 oude waarnemingen). Voor Strangalia (=Leptura) quadrifasciata zijn er veel recente waarnemingen ten 
zuiden van Samber en Maas.  

De Voerstreek is het soortenrijkste gebied van Vlaanderen voor boktorren (Muylaert, 1984). 

Mierkevers (Cleridae) 

De Mierenkever (Thanasimus formicarius) is een mooi getekende kever die op kleine insecten jaagt, vooral 
op schorskeverlarven (Chinery, 1986). In het zuidelijk deel van het Vrouwenbos, in VRLO7 zijn een mannetje 
en een vrouwtje gevangen.  

Lieveheersbeesten (Coccinellidae) 

In totaal zijn 7 verschillende soorten lieveheersbeestjes waargenomen (tabel 12 en 13 in bijlage). Volgens de 
recent verschenen verspreidingsatlas (Adriaes & Maes, 2004) zijn deze soorten in Vlaanderen: 

• Zeer algemeen: Propylea 14-punctata, Coccinella 7-punctata; 
• Algemeen: Adalia 10-punctata, Psyllobora 22-punctata, Halyzia 16-guttata, Calvia 14-guttata; 
• Vrij algemeen: Anatis ocellata. 
 

Glimwormen (Lampyridae) 

Opmerkelijk is dat de 3 inheemse glimwormsoorten gevangen zijn. 

De Kortschildglimworm (Phosphaenus hemipterus) is in elke bodemval (VRB01 – VRB05), dus verspreid 
over het hele Vrouwenbos, frequent aangetroffen. In totaal zijn niet minder dan 50 exemplaren. Deze soort 
kan dus als zeer talrijk in het studiegebied beschouwd worden. Tot voor kort dacht men dat deze soort zeer 
zeldzaam is in Vlaanderen, maar gericht onderzoek (met vrouwtjes al ‘lokmiddel’) wees uit dat ze op heel 
wat plaatsen voorkomt. Het is een dagactieve, doch onopvallende soort. 

De Gewone glimworm (Lampyris noctiluca) is op 2 ver van elkaar gelegen plaatsen in het Vrouwenbos 
gevangen: een mannetje in VRB02 en een wijfje in VRB05. Mannetjes worden zelden met bodemvallen 
gevangen.  

Van de Kleine glimworm (Phausis (= Lamprohiza) splendidula) is enkel een larve gevangen, in VRB02. Op 
deze locatie zijn dus alle 3 de inheemse glimwormsoorten aangetroffen !! 

Vliegende herten (Lucanidae) 

Gerichte avondbezoeken in juli en augustus ten behoeve van het Vliegend hert (Lucanus cervus) leverden 
niets op. Het Vliegend hert is een Europees bedreigde soort (Habitatrichtlijn bijlage II). Het Vrouwenbos 
maakt deel uit van een habitatrichtlijngebied dat afgebakend is voor deze soort. 

De Voerstreek als geheel herbergt nog een populatie Vliegend hert zoals blijkt uit tientallen waarnemingen in 
de verschillende bossen. Deze sluit aan bij grote populaties in het zuiden van Nederlands Limburg, het 
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noorden van de provincie Luik (beste regio in Wallonië voor deze soort) en Duitsland (Thomaes & 
Vandekerkhove, 2004). A. Zeevaert (schrift. med.) meldt dat de soort veel voorkomt in Veursbos en 
Roodbos, en occasioneel door hem gezien is aan de Beekberg (’s Gravenvoeren), Schophemerheide en aan 
de rand van het Broekbos (dat vlakbij het Konenbos ligt), op stervende eiken.  

Wel namen we driemaal een wijfje van het Klein vliegend hert (Dorcus parallelepipedus) waar, verspreid 
over het bos. Twee dieren zijn op de bodem gevangen in het zuidelijk deel van het bos, 1 exemplaar is in de 
vlucht gevangen met de raamval in het noordelijk deel van het bos.  De waarnemingen zijn weergegeven op 
kaart 3.2.6. 

Stassen (2003) bespreekt het voorkomen van deze soort in Limburg. In de periode 1990 – 2002 is de soort 
een 40 tal keer gevonden in 27 kilometerhokken. De meeste vindplaatsen liggen in de nochtans bosarme 
gemeentes Riemst en Tongeren. Gericht onderzoek toonde daar aan dat het Klein vliegend hert daar 
frequent in holle wegen voorkomt, graag in oude iepenstobben. In de vallei van de Jeker, meer bepaald in de 
Kevie bleken oude populieren belangrijk te zijn. Buiten Zuidoost-Limburg is er een waarneming uit de Teut in 
Zonhoven en (slechts) 1 uit het uiterste westen van de Voerstreek. Vermoedelijk is de soort (vrij) algemeen 
in de bossen van de Voerstreek. Voldoende dood hout is in elk geval een voorwaarde. 

Werfkevers (Lymexylonidae) 

Hylecoetus dermestoides is een echte houtkever. Het zou hier om de eerste waarneming voor Limburg 
gaan, maar in 2004 is de soort ook vastgesteld bij een onderzoek in de vallei van de A-beek.  

De soort is geregeld met de raamval gevangen (28 ex.), wat aantoont dat ze frequent rondvliegt. In de meest 
nabijgelegen lokval (VRL01) noteerden we de soort niet , maar in de overige 3 lokvallen wel. De soort is dus 
goed verspreid over het bos aanwezig. 

Bladsprietkevers (Scarabaeidae) 

Er zijn 3 soorten van deze familie waargenomen, waarvan 2 mestkevers.  

De Rondkopveldmestkever (Aphodius rufipes) is geregeld in de vlucht gevangen, met de raamval.  

Naar biomassa is de Bosmestkever (Geotrupes stercorosus) de belangrijkste keversoort van het 
Vrouwenbos. Niet minder dan 1475 dieren zijn gevangen op de 5 locaties met bodemvallen: 

• VRB01: 378 ex. 
• VRB02: 96 ex. 
• VRB03: 235 ex. 
• VRB04: 307 ex. 
• VRB05: 459 ex. 

Deze aantallen mestkevers vormen ongetwijfeld een belangrijke voedselbron voor de Das.  

De Bosmestkever wordt gevonden in bossen, bosranden en heide. Ze leven van uitwerpselen van 
verschillende dieren, maar ook van aas, paddestoelen in ontbinding en uitlopend boomsap.  

De Roestbruine bladsprietkever (Serica brunnea) zou voornamelijk in zandstreken voorkomen. De larve 
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vreet aan plantenwortels (Chinery, 1986). Deze nachtactieve kever is middels bodemvallen op 3 plaatsen 
gevangen (in totaal 9 ex.), vooral in het zuidelijk deel van het bos (VRB03, VRB04 en VRB05). 

Aaskevers (Silphidae) 

We noteerden 4 soorten waarvan de 2 eerstgenoemde doodgravers zijn. 

De Zwarte doodgraver (Necrophorus humator) is één der weinige geheel zwarte soorten. Ze zou vooral op 
vogellijken voorkomen. We vingen 1 ex. in de raamval.  

Necrophorus vespilloides heeft 2 oranje banden zoals heel wat soorten. Van deze soort vingen we 63 ex.: 
vooral in de raamval aan de noordrand van het bos, maar ook in de nabij elkaar gelegen lokval VRL07 en 
bodemval VRB05 in het zuidelijk deel van het bos.  

De Oranje aaskever (Oeceoptoma thoracica) is een bossoort die op insectenlarven jaagt, zowel op lijken, in 
mest als op rottende paddestoelen (Chinery, 1986). We vingen 1 ex. met de raamval in mei 2004 en in april 
namen we de soort ook waar op de dode Vos.  

Phosphuga (=Silpha) atrata jaagt op huisjesslakken. We vingen ze driemaal in VRB03. 

Kortschildkevers (Staphilinidae) 

Van deze soortenrijke groep determineerden we enkel de makkelijk herkenbare Stinkende kortschild 
Staphylinus (= Ocyphus) olens. Van deze grote soort zijn niet minder 161 gevangen, verspreid over de 5 
bodemvallocaties, met de hoogste aantallen in augustus in VRB04. Gezien de grote aantallen kan men er 
vanuit gaan dat deze carnivore soort een belangrijke predator is.  

Zwartlijven (Tenebrionidae) 

De Boletenzwartlijf (Diaperis boleti) eet paddestoelen, vooral Berkezwam. De soort is zeer talrijk in het 
Vrouwenbos. 

3.2.2.2.8 SPINNEN 

Spinnen zijn onderzocht middels bodemvallen en middels handvangsten. We bespreken eerst de algemene 
resultaten van beide onderzoeksmethodes. Vervolgens bespreken we de Rode-lijstsoorten en daarna de 
locaties, gebaseerd op de resultaten van beide methodes. 

In tabel 14 en 15 in bijlage wordt per locatie aangegeven spinnensoorten gevangen zijn. Ook staat de Rode-
lijststatus en voor de Rode-lijstsoorten de habitatvoorkeur (volgens Maelfait et al., 1998) vermeld. De 
afkortingen van de habitats zijn: 

• Hw: natte heide (+s: met veenmossen) 
• Fdd: droog loofbos (+d: met veel dood hout; v: randen) 
• Fdw: nat loofbos (+v: randen; o: open) 
• Fdm: moerasbos o: open) 
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Algemene bevindingen 

Met bodemvallen zijn 904 spinnen gevangen, verdeeld over 66 soorten (bijlage 14). 15 soorten zijn 
opgenomen op de Vlaamse Rode lijst (Maelfait et al., 1998). Via sleepvangsten zijn 19 spinnensoorten 
gevangen, waarvan meer dan de helft (11 soorten) niet via de bodemvallen is bekomen (waaronder 1 Rode-
lijst soort). Vangsten met lokvallen leverden nog 2 extra soorten op.  

In totaal zijn er dus 79 spinnensoorten gevangen, waarvan volgende 16 Rode lijst soorten: 

• ‘Met uitsterven bedreigd’: Pirata uliginosus 
• ‘Bedreigd’: 3 soorten: Apostenus fuscus, Haplodrassus silvestris en Walckenaeria mitrata 
• ‘Kwetsbaar’: 5 soorten: Coelotes terrestris, Pachygnatha listeri, Pardosa lugubris, P. saltans en 

Wackenaeria corniculans 
• ‘Onvoldoende gekend’: Labulla thoracica 
• ‘Zeldzaam’: 3 soorten: Coelotes inermis, Centromerus leruthi, Entelecara congenera en Histopona 

torpida; 

Daarnaast zijn 2 soorten nieuw voor Vlaanderen en dus niet opgenomen in de Rode lijst: Cinetata gradata 
en Saaristoa firma.  

Met de lokvallen zijn sporadisch enkele spinnen gevangen, die opgelijst worden in onderstaande tabel.  

Tabel 3.2.4: Waargenomen spinnen in de lokvallen 

Soort Aantal m/w Datum Lokatie 
Lathys humilis* 2/0 26 / 5 / 04 VRL2 
Metellina mengei 0/1 26 / 5 / 04 VRL2 
Metellina mengei 0/1 8 / 6 / 04 VRL3 
Clubiona brevipes 1/0 16 / 8 / 04 VRL3 
Lepthyphantes minutus* 0/1 16 / 8 / 04 VRL3 
Amaurobius fenestralis 1/0 11 / 10 / 04 VRL3 
Amaurobius fenestralis 1/0 29 / 9 / 04 VRL6 

De 2 soorten die met een asterix * zijn aangeduid, zijn niet met andere onderzoeksmethodes geregistreerd. 

In onderstaand tabelletje geven we een overzicht van het aantal soorten dat met een bepaald aantal 
exemplaren is gevonden (enkel bodemvalonderzoek), dit als maat voor de frequentie waarmee de soorten 
zijn aangetroffen. 

# ex. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – 20 21 - 50 50 - 100 > 100 
# soorten 20 12 5 1 3 7 1 1 2 5 5 3 1 

Hieruit blijkt dat één derde van de soorten slechts met 1 ex. is gevangen.  

Erg opvallend is dat de drie talrijkste soorten Rode-lijstsoorten zijn: Coelotes terrestris, Histopona torpida en 
Pardosa saltans. Dat is al een indicatie dat er een specifieke, zeldzame, nauw aan bos gebonden fauna 
aanwezig is. 

Dit wordt bevestigd door de voorkeurshabitat van de Rode-lijstsoorten te beschouwen: 
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• Fddd = droog loofbos met veel dood hout: 4 soorten 
• Fddv = randen van droog loofbos: 2 soorten 
• Fdmo / Fdwo = open, moerassig/nat loofbos: 2 soorten 
• Hws = natte heide: 1 soort 

De 4 soorten uit de categorie 'Zeldzaam’ (randareaalsoorten) zijn niet gekarakteriseerd naar habitatvoorkeur 
door Maelfait et al. (1998), maar uit literatuur weten we dat het om 3 bossoorten gaat en 1 bosrandsoort. 

Vergelijking locaties 

Qua aantal soorten kunnen we de onderzoekslocaties indelen in 2 groepen. De meeste soorten zijn 
gevangen in VRB01 (36 soorten) en VRB02 (34 soorten), 2 lichtrijke locaties. Heel wat minder soorten zijn 
gevonden op de bodem in VRB02 (22 soorten), VRB04 (25 soorten) en VRB05 (23 soorten). De 2 laatste 
locaties zijn vrij donker.  

Als we het aantal Rode-lijstsoorten beschouwen, zien we hetzelfde patroon, hoewel er minder duidelijke 
verschillen tussen de locaties zijn. Ook hier scoort de locatie met voorjaarsvegetatie best (VRB01, 9 soorten) 
en beide ‘meest donkere’ locaties het minst (VRB05, 5 soorten; VRB04, 6 soorten).  

Soortbesprekingen 

Nieuw voor Vlaanderen ! 

Cinetata gradata, het Bultrugje, is een zeldzame soort in België. Er zijn 4 waarnemingen bekend, allen in 
Wallonië (De Koninck, 2004). In Centraal-Europa wordt ze gevonden op naaldbomen in het middengebergte.  

In het Vrouwenbos vonden we 1 vrouwelijk ex. op 12 mei 2004 in VRB04, een donkere locaties (Haagbeuk) 
zonder kruidlaag.  

Saaristoa firma, de Driehoekhangmatspin, is pas recent voor het eerst in Vlaanderen gemeld, en wel op 3 
verschillende locaties, 1 in de provincie Vlaams-Brabant en 2 in Limburg, op slechts enkele kilometers van 
elkaar. 

• Meerdaalwoud (Oud-Heverlee): 1 mannetje in een beukenbos (De Bakker et al., 2001) 
• Zijpbeekvallei (Lanaken): 1 wijfje in januari – februari 1989 in een moerasvegetatie (Janssen & Poot, 

2000); 
• Munsterbos (Munsterbilzen) (onderzoek E. Stassen) 

In Nederland is er één vindplaats in Noord-Brabant gekend (van Helsdingen, 1999).  

We vonden 1 vrouwtje op 12 mei 2004 in VRB01.  

Met uitsterven bedreigd 

Pirata uliginosus, de Heidepiraat, heeft als voorkeursbiotoop natte heide met veenmossen (Maelfait et al., 
1998), maar zou in tegenstelling tot andere Pirata-soorten soms ook op vrij droge plaatsen voorkomen 
(Roberts, 1998). De soort komt lokaal voor, maar daar wel vaak talrijk. In Genk is ze gevonden op meerdere 
plaatsen in een uitgestrekt naaldboscomplex (Bodembossen) waarin ook een ven met veenmostapijten 
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(Steleven) ligt (Lambrechts et al, 2000b).  

Op 8 juni zijn 4 mannetjes en een wijfje van deze soort waargenomen op de vochtigste locatie in het 
Vrouwenbos, VRB01. Gezien de Heidepiraat tot de wolfspinnen behoort (mobiele soorten), moeten we dit 
als lage aantallen beschouwen. Vermoedelijk is er een kleine populatie in het bos aanwezig, maar het is niet 
uitgesloten dat de dieren van elders afkomstig zijn (nat grasland in bovenloop Veursvallei ?). 

Bedreigd 

Apostenus fuscus, de Mossluiper, leeft op de bodem in bossen, maar ook op heides en kalkgrasland. In 
Nederland is de soort beperkt tot Zuid-Limburg en de bossen bij Nijmegen (Roberts, 1998). Deze soort is 
nog niet eerder in Belgisch Limburg gevangen. Recent is ze wel in 9 bosgebieden in andere Vlaamse 
provincies aangetroffen (De Bakker et al., 1998), vooral in Beukenbossen met weinig ondergroei op lemige 
bodem.  

In het Vrouwenbos zijn slechts 2 ex. aangetroffen, telkens 1 mannetje in VRB01 en VRB03 begin mei 2004. 

Haplodrassus silvestris, de Bosmuisspin, heeft volgens Maelfait et al. (1998) een voorkeur voor droog 
loofbos met veel dood hout. Roberts (1998) noemt het eveneens een soort van bossen. In een studie in 
droge heide is de soort bijna uitsluitend aangetroffen op een door bos omringd heideperceeltje (Lambrechts 
et al., 2000a). Bij een recent onderzoek in bossen zijn er in Vlaams-Brabant vangsten in Boutersem 
(Kapellebos), Bierbeek en Oud-Heverlee (Meerdaalwoud) en Sint-Genesius-Rode (Zoniënbos) verricht en in 
Limburg in het Grootbroek (Bree) en in Lanklaarbos (Dilsen) (De Bakker et al., 1998). 

In het Vrouwenbos zijn 2 individuen van de Bosmuisspin gevangen, telkens in juni, een wijfje in VRB02 en 
een mannetje in VRB03.  

Walckenaeria mitrata, het Mijtertje, is nog niet eerder in Limburg gevangen. Voor België zijn er 6 
vindplaatsen bekend (De Bakker et al., 1998). Deze auteurs melden een recente vondst in het Helleketelbos 
in Poperinge, in een donker bos op zware leem- tot kleibodem. Baert (2004) meldt een vondst in een 
esdoornbos met veel dood hout, in een oude steengroeve in Flémalle. 

In het Vrouwenbos vingen we 3 mannetjes, op 2 ver uit elkaar gelegen plekken (VRB01 en VRB05). 

Kwetsbaar 

Coelotes terrestris, de Gewone bostrechterspin, is ondanks zijn Rode-lijststatus vaak zeer talrijk in bossen. 
Ze heeft een voorkeur voor een dikke strooisellaag en veel dood hout (Roberts, 1998).  

Met 335 ex. is het met verre voorsprong de talrijkst gevangen spinnensoort in het Vrouwenbos. 
Daarenboven komt ze op alle locaties talrijk voor, meest in VRB02 en VRB05. 

Pardosa lugubris (Zwartstaartboswolfspin) en Pardosa saltans (Zwarthandboswolfspin) zijn 2 
nauwverwante soorten, die nog maar recent van elkaar onderscheiden worden. Het zijn 2 ‘bosrandsoorten’ 
waarvan er in Limburg een relatief groot aantal vindplaatsen bekend zijn. P. lugubris is volgens eigen 
onderzoek abundant in de bossen op zandbodem, op het Kempens plateau. P. saltans zou de tegenhanger 
zijn in bossen op voedselrijkere bodem.  
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In dit onderzoek is P. saltans talrijker (56 ex.) dan P. lugubris (6 ex.), hoewel we eigenlijk slechts op 1 plek 
van een goede populatie P. saltans kunnen spreken: in het lichtrijke Eiken-Berkenbos met veel Kamperfoelie 
en Adelaarsvaren (VRB03; 50 ex.). Dat is net ook de plaats waar de meeste (5 ex.) P. lugubris zitten.  

Zeldzaam 

Drie zeldzame soorten komen hier aan de noordrand van hun areaal voor. Het zijn alle 3 bossoorten, die 
tijdens een recent onderzoek in Meerdaalwoud alle 3 zijn aangetroffen (De Bakker et al., 2001). 

Centromerus leruthi, Leruth’s tandpalpje, was nog niet van Limburg bekend. We vingen 1 mannetje in de 
eerste helft van augustus 2004, in VRB05. 

Coelotes inermis, de Leemtrechterspin, is van het zuiden van de provincie Limburg bekend, namelijk van 
het Wijngaardbos (Alt-Hoeselt) en de Tiendeberg (Kanne). Ze komt vooral op leembodems voor en is in 
Nederland enkel algemeen in Zuid-Limburg.  

In het Vrouwenbos komt ze verspreid over de 5 met bodemvallen onderzochte locaties voor, telkens in 
lagere aantallen dan de zustersoort C. terrestris. De hoogste aantallen zijn gevangen in VRB01en VRB03 
(resp. 11 en 14 ex.), waar net de laagste aantallen C. terrestris zijn gevangen.    

Histopona torpida, de Slanke bostrechterspin, is in Limburg al gevangen in Alken (Lampse beemden) en 
Waterschei (op de mijnterril). In het Vrouwenbos is het de tweede talrijkste soort (85 ex.), verspreid over de 
verschillende locaties zonder een uitgesproken voorkeur. 

De Bolkop-struikdwergspin (Entelecara congenera) is een soort die bij ons aan de zuidgrens van haar 
areaal voorkomt. Het is met andere woorden een meer noordelijke soort. Dit in tegenstelling tot de 3 
hierboven besproken soorten. Ze zou voorkomen in graslanden, heide, loof- en naaldbossen. Net buiten 
Limburg is er recent een waarneming in de Vallei van de drie Beken in Molenstede (Diest), in een droog, 
schraal grasland met Struikheide ingesloten door bos (Lambrechts & Janssen, 2003). Voor Nederland zijn er 
10 vindplaatsen, verspreid over 6 provincies (van Helsdingen, 1999).  

We vingen 1 mannetje op 6 juli, via een sleepvangst, op de overgang van een jonge, dichte 
naaldhoutaanplant naar een aanpalende kaalkap waar een heide-achtige vegetatie opschiet (veel Bochtige 
smele), dus op droge, voedselarme bodem.  

‘Onvoldoende gekend’ 

Labulla thoracica, de Schaduwhangmatspin, was nog niet bekend van Limburg. In de Benelux heeft ze 
een lokaal voorkomen, in de Ardennen en Nederlands Zuid-Limburg. De soort maakt haar web laag bij de 
grond (vb. tussen boomwortels of aan steilkantjes), meestal op donkere plekken in bossen (Roberts, 1998).  

We vingen 1 mannetje, in VRB02 in de tweede helft van augustus. 

Samenvatting en besluit 

Het onderzoek naar spinnen in het Vrouwenbos bracht het voorkomen van een rijke fauna aan het licht. Van 
de 77 soorten zijn 16 soorten in Vlaanderen zeldzaam of in min of meerdere mate bedreigd. Twee soorten 
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zijn nieuw voor Vlaanderen (Cinetata gradata en Saaristoa firma) en daarnaast zijn er nog 4 soorten nieuw 
voor Limburg: Apostenus fuscus, Walckenaeria mitrata, Centromerus leruthi en Labulla thoracica.  

De meeste Rode-lijstsoorten zijn in erg lage aantallen gevangen zodat er weinig over de precieze 
habitatvoorkeur kan gezegd worden. Twee Rode-lijstsoorten, Coelotes terrestris en Histopona torpida, zijn 
daarentegen erg abundant in het hele bos. 

Pirata uliginosus, een met uitsterven bedreigde soort in Vlaanderen, had een duidelijke voorkeur voor de 
vochtige zone met voorjaarsflora.  

3.2.2.2.9 MIEREN 

Deze diergroep maakte geen deel uit van de studie. De dieren die met bodemvallen zijn gevangen, zijn door 
Francois Vankerkhoven gedetermineerd. De resultaten vindt men in tabel 3.2.5 en bespreken we hier kort. 
De naamgeving is volgens Boer et al. (2003). 

Tabel 3.2.5: Mieren gevangen in het Vrouwenbos, met bodemvallen (VRB), handvangsten (VRH) en 
lokvallen (VRLO); 

Soort VRB01 VRB02 VRB03 VRB04 VRB05 VRB06 VRB07 VRH15 VRH17 VRLO1 VRLO2 VRLO7 Totaal 

Formica 

fusca          

  1 

1 

Lasius 

platythorax          

  1 

1 

Myrmica 

rubra 39                 

   

39 

Myrmica 

ruginodis 54 39 98 1 11 4 2 1 1 

6 9  

226 

Myrmica 

scabrinodis               2   

   

2 

Stenamma 

debile 5 2 10 39 20 2 3     

   

81 

Aantal 

exemplaren 98 41 108 40 31 6 5 3 1 

   

350 

Aantal 

soorten 3 2 2 2 2 2 2 2 1 

1 1 2 

6 

Er zijn 6 mierensoorten genoteerd, die alle 6 zeer algemeen zijn in Vlaanderen (Dekoninck et al., 2003). Het 
gaat om de Grauwzwarte mier (Formica fusca), de Humusmier (Lasius platythorax), de Gewone steekmier 
(Myrmica rubra), de Bossteekmier (M. ruginodis), de Moerassteekmier (M. scabrinodis) en de Gewone 
drentelmier (Stenamma debile).   

Twee soorten, de Bossteekmier en de Gewone drentelmier, zijn op alle locaties met bodemvallen gevangen. 
Ze komen dus wijdverspreid in het bos voor. De Moerassteekmier is enkel via handvangsten bekomen. Het 
ging niet om werksters, maar om 2 koninginnetjes, die mogelijk recent gearriveerd zijn vanuit een aanpalend 
gebied. De Gewone steekmier, is enkel in het perceel met voorjaarsvegetatie (VRB01) gevangen.  

Van de Grauwzwarte mier en de Humusmier is telkens slechts 1 exemplaar gevangen in lokval 7. In de 2 
andere lokvallen is enkel de Bossteekmier gevangen.  
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3.2.2.2.10 OVERIGE ONGEWERVELDEN 

In bijlage 13 zijn nog enkele waarnemingen van ongewervelden uit diverse diergroepen opgenomen.  

De Hoornaar (Vespa crabro), onze grootste inheemse wespensoort, is 2 keer waargenomen. 

De Witte reus (Volucella pellucens) is een zweefvlieg die vooral in bossen voorkomt. De larven leven in afval 
in wespen- en hommelnesten.  

3.2.2.3 CONCLUSIES NAAR HET BEHEER OP BASIS VAN  DE FAUNAGEGEVENS 

De voornaamste (beheer)maatregelen en de soorten voor dewelke deze ten goede komen zijn de volgende: 

• ontwikkelen en in standhouden van mantel-zoomvegetaties over de hele bosrand: Tortel, Geelgors, 
Hazelmuis, Sleedoornpage, Iepenpage, Struiksprinkhaan.  Dit is mogelijk via hakhoutbeheer van de 
interne bosrand of na aankoop van randgebieden en spontane struweelontwikkeling; 

• creëren van open, kale plekken hier en daar in het bos: Boompieper, Fluiter, Houtsnip, spinnen.  Het 
jaarlijks maaien van de paden ten behoeve van de jacht creëert open stroken waardoor deze 
soorten bevoordeeld worden. 

• aanwezigheid van oude bomen met holtes: dus oude bomen sparen: Middelste bonte specht, Zwarte 
specht, Boommarter, vleermuizen vb.  Bechsteins vleermuis; 

• laten liggen van staand en liggend dood hout: Lederboktor, Klein vliegend hert en vele andere 
keversoorten, Gewone bostrechterspin (Coelotes terrestris) en vele andere spinnensoorten. 

• een degelijke bescherming van beschermde zoogdieren. Vernieling van dassenburchten mag niet 
toegelaten worden. Het lijkt ons belangrijk toezicht op jacht(wan)praktijken te houden.  

• behoud graslanden in omgeving van bossen (extensief: begrazen of maaien met nabegrazing) met 
aandacht voor beperkt gebruikt van producten (vb. ontwormingsmiddelen) die schadelijk zijn voor de 
mestbewonende fauna. Zeer belangrijk voor diverse vleermuissoorten (hoefijzerneuzen, Ingekorven 
vleermuis en Vale vleermuizen: de 3 soorten die vermeld staan bij de afbakening van het 
studiegebied als habitatrichtlijngebied). Deze zijn ook belangrijk voor dagvlinders (Klaverblauwtje…), 
Gouden sprinkhaan, … 

Binnen de bossfeer zijn er heel wat soorten die van bosranden of open plekken houden. Vlakbij een huidige 
open plek die net buiten het bosreservaat valt, zijn er mogelijkheden om een heidevegetatie te herstellen. 
Rode lijst soorten die nu reeds aanwezig zijn in het Vrouwenbos en hiervan zullen profiteren, zijn: 
Boompieper, Houtsnip, Gekraagde roodstaart, Hazelworm, Groene zandloopkever, de 2 boswolfspinsoorten 
(Pardosa lugubris en P. saltans),… Twee soorten die momenteel enkel net buiten het bos aangetroffen zijn, 
krijgen dan meer kansen: Levendbarende hagedis, Gouden sprinkhaan.  
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33..22..33  BBEESSTTAANNDDSSBBEESSCCHHRRIIJJVVIINNGG  

Bestand 1 is gelegen op het plateau en bestaat vooral uit Berk en Wintereik. Plaatselijk komt veel Haagbeuk 
voor en groepjes Fijnspar. Het hoge grondvlakaandeel van Beuk is te wijten aan één Beuk van 295 cm 
omtrek. Hierdoor ligt ook de gemiddelde diameter vrij hoog (28 cm), maar door het hoge aandeel berk kent 
de diameterverdeling een piek bij 25 cm. Over het algemeen is de struiklaag beperkt tot enkele Hazelaars, 
Hulsten, Haagbeuken en Gewone esdoorns. Dezelfde soorten vinden we terug bij de zaailingen met een 
concentratie van Gewone esdoorn en Haagbeuk.  

De boomlaag van bestand 2 wordt opnieuw gedomineerd door Berk en Wintereik, zowel op basis van 
stamtal (respectievelijk 57 % en 22 %) als op basis van grondvlak (respectievelijk 42 % en 33 %). De enkele 
Zomereiken en Beuken die er voorkomen hebben grote afmetingen zodat ze een relatief groot grondvlak 
bepalen (8 % voor Zomereik en 7 % voor Beuk). Enkele grote Boskersen lagen niet in het transect. De 
struiklaag is vrij evenwichtig opgebouwd uit Wintereik, Lijsterbes, Hulst, Haagbeuk en Berk. Bij de zaailingen 
vinden we een zeer groot aantal eiken en Haagbeuken terug.  

Bestand 3 heeft de grootste soortensamenstelling: 10 soorten in de transecten en 3 soorten (Robinia, Zwarte 
els en Japanse lork) buiten de transecten en is evenwichtig opgebouwd. Uit de figuren Soortensamenstelling 
naar stamtal en naar grondvlak (p.37, Basisinventaris) blijkt dat Berk nog steeds het grootste volume 
inneemt, gevolgd door Wintereik, Haagbeuk, Gewone es en Gewone esdoorn. Deze laatste twee soorten en 
Spaanse aak komen echter enkel voor in transect 3a, terwijl de overige soorten (Zomereik, Berk, Haagbeuk, 
Hazelaar, Beuk, Boskers en Wintereik) in beide bestanden voorkomen. De Fijnsparenclave (3c) heeft een 
zeer hoog stamtal en grondvlak (resp. 3071/ha en 43,31 m²/ha) per ha en een gemiddelde diameter van 
12,61 cm. Een struik- en kruidlaag ontbreekt volledig.  

In bestand 4 zijn Berk, Wintereik en Haagbeuk de belangrijkste elementen in de boomlaag (resp. 41 %, 17 % 
en 27 % naar stamtal en 40 %, 29 % en 13 % naar grondvlak). Er is echter opnieuw een groot verschil in 
samenstelling tussen de transecten 4a en 4b: in 4a komen bijna enkel Wintereik en Berk voor, terwijl er in 4b 
ook nog Hazelaar, Lijsterbes, Boskers, Gewone esdoorn en Zomereik voorkomen.  

De bestandsbeschrijvingsfiches worden weergegeven onder 3.3. 
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33..22..44  BBOOOOMMSSOOOORRTTEENNSSAAMMEENNSSTTEELLLLIINNGG  EENN  LLEEEEFFTTIIJJDDSSVVEERRDDEELLIINNGG  

Boomsoortensamenstelling 

Een soortensamenstelling per bestand en per etage (boomlaag en struiklaag ) wordt in detail besproken 
onder hoofdstuk 3.3.  

 

 

 

 

 

Figuur 1 Soortensamenstelling naar stamtal voor het ganse bos (uitgedrukt in %)     Figuur 2 Soortensamenstelling naar grondvlak voor het ganse bos (uitgedrukt in %) 

 

Figuur 3 Diameterverdeling voor het ganse bos (uitgedrukt 

in stamtal/bosoppervlakte) 

 

 

 

 

De stamtalverdeling van de boomlaag is vertekend door het zeer hoge stamtal per ha van de 
Fijnsparenclave in bestand 3. Een derde van de stammen zijn Fijnsparren en een derde zijn berken. Vooral 
in de bestanden 1, 2 en 4 is Berk goed vertegenwoordigd. Ook Wintereik en Haagbeuk halen nog 
stamtalpercentages boven de 10%. De overige soorten, Boskers, Gewone esdoorn, Gewone es, Beuk, 
Lijsterbes, Zomereik, Hazelaar, Fijnspar en Spaanse aak halen allen minder dan 10 %. Verder komen ook 
nog Paardekastanje, Tamme kastanje, Californische cipres, Japanse lork, Grove den, Douglas, 
Ratelpopulier, Robinia en Winterlinde voor in de bestanden, maar deze soorten lagen niet in één van de 
opgemeten transecten. Op basis van grondvlak heeft Fijnspar nog slechts 10 % en is Berk dominant met 36 
%, gevolgd door Wintereik met 21 %, de overige soorten bepalen elk minder dan 10 % van het grondvlak. 

Uit de diameterverdeling (Figuur 3) blijkt dat meer dan 85 % een omtrek heeft onder de 35 cm. De lagere 
omtrekklassen komen vooral voor bij Fijnspar, Berk, Haagbeuk, Hazelaar, Gewone esdoorn en Lijsterbes. 
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Zowel hoge als lage diameterklassen komen voor bij Beuk, Winter- en Zomereik en Boskers. De gemiddelde 
diameter voor alle boomsoorten is 24,5 cm, met een lager gemiddelde voor de eerste bovenvermelde reeks 
en een omtrekgemiddelde boven de 30 cm voor Zomer-, Wintereik en Beuk. De struiklaag wordt 
gedomineerd door Gewone esdoorn, Gewone es en Hazelaar. Hazelaar bestaat echter vooral uit struiken 
met meerdere stammen en indien deze als één individu worden geteld, maakt Hazelaar slechts 4 % van de 
struiklaag uit op basis van stamtal. Bovendien geeft de grafiek voor het volledige bos een vertekend beeld 
van de werkelijke situatie. De grote aantallen van Gewone es en Gewone esdoorn werden immers alleen 
opgetekend in de transecten 3a en 4b en hebben een gemiddelde hoogte tussen 0,5 en 1 m. In de overige 
transecten staan slechts enkele struiken en de stamtalverdeling varieert van transect tot transect. Het aantal 
zaailingen is gelijklopend aan de stamtalverdeling in de struiklaag: veel zaailingen van Gewone esdoorn en 
Gewone es in de transecten 3a en 4b, maar lokaal ook van Haagbeuk en inlandse eik. Het volume staand 
en liggend dood hout dat genoteerd werd in de transecten is vrij laag (in grondvlak uitgedrukt: 1,25 m²/ha) in 
vergelijking met andere bosreservaten. Uit de bestandsbeschrijvingen kan echter opgemaakt worden dat er 
voldoende dood hout aanwezig is en dat het lage berekende grondvlak eerder te wijten is aan toeval (weinig 
dode bomen in de transecten). 

Leeftijdsverdeling 

Een groot deel van het bos is gekapt begin jaren vijftig.  Het gros van deze oppervlakte is nadien op 
spontane wijze herbebost. Het grootste gedeelte van het bosreservaat is dus niet ouder dan 50 jaar. Op de 
locatie van de voormalige heide vinden we momenteel vooral de jonge aanplantingen van Fijnspar (die 
buiten het voorstel tot reservaat zijn gelaten).  De rest is momenteel ingenomen door spontane berkenopslag 
met eik, braam en veldbies. Aangezien er geen exacte gegevens beschikbaar zijn over de data van 
aanplanting, zijn de leeftijdsbepalingen geschat adhv gemiddelde diameter en dominante hoogte in de 
betreffende bestanden. 

Bestand 1 is een ongelijkjarig bestand; de meeste bomen in de nevenetage (berk, Boskers, Haagbeuk) zijn 
40 à 60 jaar oud. De opperetagebomen (Zomer-, en Wintereik) zijn tussen de 100 en 120 jaar oud.  

In bestand 2 is opnieuw een ongelijkjarig bestand waarbij de nevenetage bestaat uit spontane opslag van 
berken die ongeveer 40 à 60 jaar oud zijn. De oudste bomen zijn tussen de 100 en 120 jaar oud, maar de 
meeste bomen in de opperetage schommelen tussen de 70 en 100 jaar. 

Bestand 3 en 4 zijn zeer gevarieerde, ongelijkjarige bestanden, waarbij de oudste bomen 100 à 120 jaar oud 
zijn. De meeste bomen (hoofd- en nevenetage) variëren in leeftijd tussen de 50 en 100 jaar.  

Kaart 3.2.8 geeft de bestandsindeling met de soortensamenstelling.  De bijzondere elementen worden 
weergegeven op kaart 3.2.9. 

33..22..55  BBEESSTTAANNDDSSKKAAAARRTT  

Een bestandsindeling is weergegeven op kaart 3.2.8 
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3.3 STATISTISCHE GEGEVENS 

33..33..11  BBOOSSIINNVVEENNTTAARRIISSAATTIIEE  EENN  FFYYTTOOSSOOCCIIOOLLOOGGIISSCCHHEE  IINNVVEENNTTAARRIISS  

De methodiek die gebruikt werd bij de inventarisatie is uitvoerig beschreven in de ‘Handleiding bij de 
basisinventarisaties van bosreservaten – Tweede reeks”.  Voor de inventarisatie van de kruidlaag in de 
transecten wordt voor de bedekking de 13-delige schaal van Londo gehanteerd.  Bijlage 16 geeft de 
verklaring van de Londo-schaal.  In het voorjaar (april) van 2004 werd voor het Vrouwenbos per bestand een 
totale soortenlijst opgemaakt met het oog op het inventariseren van de aanwezige voorjaarsflora.  Er werden 
eveneens aparte opnames gemaakt van de vegetatie langs de aanwezige paden.  Voor de bedekking van 
de vegetatie langs deze paden werd de schaal van Tansley gebruikt (bijlage 16).  In het Vrouwenbos werden 
6 opnames langs bospaden gemaakt.  Kaart 3.2.9 geeft de situering van deze Tansley-opnames.  Bijlage 17 
geeft de resultaten van de vegetatie-opnames langsheen deze paden.  Bijlage 18 geeft een totale 
soortenlijst per bestand. 

Volgende parameters worden besproken: soortensamenstelling naar stamtalverdeling, diameterverdeling en 
grondvlakverdeling van grote bomen, boomhoogtes, hoeveelheid dood hout, stamtal en 
soortensamenstelling van kleine bomen en de verjonging.   

3.3.1.1 GLOBALE VERWERKING 

Resultaten van de verwerking van de gegevens over de grote bomen, de kleine bomen en de verjonging, beschouwd 
over het volledige  bosreservaat. Omdat de bestanden niet dezelfde oppervlakte hebben, werden deze oppervlaktes in 
rekening gebracht. Een aparte nummering werd voorzien voor het naaldhoutperceel, gelegen in bestand 3. Het kreeg het 
label 3c, om het te onderscheiden van de transecten 3a en 3b. In dit naaldhoutperceel werd een opname gedaan over 
een halve proefcirkel met straal 9 m en werden alle stammen tot de boomlaag gerekend (ook die met omtrek tussen 19 
en 25 cm), omdat daar geen sprake is van een struik- of kruidlaag. Voor de struiklaag en de zaailingen in de andere 
bestanden werden enkel de gegevens in de transecten (in totaal 8000m²) opgeteld en berekend naar aantallen per ha, 
de bestandsoppervlaktes werden dus niet in rekening gebracht.  

Grote bomen (diameter > 8cm) 

• Stamtal grote bomen 

Stamtal per ha: 565 

Stamtal per boomsoort: 

Zie tabel ➔  

Stamtalverdeling (zie Figuur 1) 

 

 

boomsoort 
stamtal 

bosreservaat stamtal/ha 
Acer camp 41 2 
Acer pseu 371 14 
Betu sp 4825 183 
Carp betu 1724 65 
Cory avel 104 4 
Fagu sylv 187 7 
Frax exce 368 14 
Pice abie 4828 183 
Prun aviu 472 18 
Quer petr 1526 58 
Quer robu 274 10 
Sorb aucu 151 6 
Eindtotaal 14869 565 



   64 

• Grondvlak grote bomen 

Grondvlak per ha: 27,23 m² 

Grondvlak per boomsoort:  

zie tabel ➔  

 

 

 

Gemiddeld grondvlak per boom: 481,89 cm² 

Diameter van boom met gemiddeld grondvlak: 24,77 cm 

Grondvlakverdeling (zie Figuur 2) 

• Diameter grote bomen 

Gemiddelde diameter: 24,48 cm 

Gemiddelde diameter per boomsoort:  

boomsoort gemiddelde diameter (cm) 
Acer camp 10,82 
Acer pseu 20,05 
Betu sp 25,19 
Carp betu 19,89 
Cory avel 9,55 
Fagu sylv 51,67 
Frax exce 25,15 
Pice abie 12,88 
Prun aviu 27,89 
Quer petr 32,17 
Quer robu 38,98 
Sorb aucu 22,38 
Eindtotaal 24,48 

Diameterverdeling: zie Figuur 3  

 

 

boomsoort grondvlak bosreservaat (m²)  grondvlak m²/ha 
Acer camp 0,38 0,01 
Acer pseu 12,68 0,48 
Betu sp 266,90 10,14 
Carp betu 61,11 2,32 
Cory avel 0,74 0,03 
Fagu sylv 52,66 2,00 
Frax exce 26,72 1,02 
Pice abie 68,88 2,62 
Prun aviu 33,86 1,29 
Quer petr 147,38 5,60 
Quer robu 39,38 1,50 
Sorb aucu 5,84 0,22 
Eindtotaal 716,52 27,23 
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Kleine bomen (diameter < 8 cm; hoogte > 0,5 cm) 

• Stamtal kleine bomen 

Stamtal per ha: 1213 voor alle stammen samen 

Stamtal per boomsoort: 

boomsoort Totaal/ha # individuen/ha # stoven/ha 
Acer camp 9 9 0 
Acer pseu 409 441 0 
Betu sp 3 3 0 
Carp betu 13 13 0 
Cory avel 209 13 31 
Frax exce 375 375 0 
Ilex aqui 25 25 0 
Quer petr 19 19 0 
Samb nigr 113 72 13 
Sorb aucu 25 25 0 
Vibu opul 13 13 0 
Eindtotaal 1213 1006 44 

 

Soortensamenstelling kleine bomen, gebaseerd op stamtal/ha (zie Figuur 5) 
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Verjonging 

• Aantal zaailingen per soort:  

boomsoort # zaailingen aantal/ha 
Acer pseu 64 2500 
Carp betu 96 3750 
Cory avel 1 39 
Fagu sylv 1 39 
Frax exce 79 3086 
Ilex aqui 6 234 
Quer petr 2 78 
Quer sp 32 1250 
Sorbu aucu 9 352 
Quer robu 1 39 
Eindtotaal 291 11367 

 

Dood hout 

• Aantal dode bomen  

  stamtal/8000 m² stamtal/ha grondvlak (cm²/8000m²) grondvlak/ha (m²/ha) 
staand 15 19 5374,03 0,67 
hangend 0 0, 0,00 0,00 
liggend 10 12 4591,94 0,57 
Totaal 25 31 9965,96 1,25 
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FYTOSOCIOLOGIE   
   
BOSRESERVAAT: Vrouwenbos     
Bestandsnr: Algemene soortenlijst   datum: 11/04/04,  17/06/04 en 18/06/04 
   
   
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Afkorting 
Acer campestre Spaanse aak Acer camp 
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn Acer pseu 
Adoxa moschatellina Muskuskruid  
Aesculus hippocastanum L. Witte paardekastanje Aesc hipp 
Agrostis capillaris Gewoon struisgras  
Agrostis stolonifera Fioringras  
Alliaria petiolata Look-zonder-look  
Alnus glutinosa Zwarte els Alnu glut 
Arrhenatherum elatius Glanshaver  
Arum maculatum Gevlekte aronskelk  
Athyrium filix-femina Wijfjesvaren  
Bellis perennis Madeliefje  
Betula pendula Ruwe berk Betu pend 
Bromus sterilis IJle dravik  
Callitriche platycarpa Gewoon sterrenkroos  
Callitriche sp. Sterrenkroos  
Capsella bursa-pastoris Herderstasje  
Cardamine flexuosa Bosveldkers  
Cardamine pratensis Pinksterbloem  
Carex ovalis Hazezegge  
Carex sylvatica Boszegge  
Carpinus betulus Haagbeuk Carp betu 
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem  
Chaerophyllum temulum Dolle kervel  
Chamaecyparis lawsoniana Californische cipres  
Chelidonium majus Stinkende gouwe  
Circaea lutetiana Groot heksenkruid  
Cirsium arvense Akkerdistel  
Cirsium palustre Kale jonker  
Cirsium vulgare Speerdistel  
Clematis vitalba Bosrank  
Convallaria majalis Lelietje-van-dalen  
Corylus avellana Hazelaar  
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn Crat mono 
Dactylis glomerata Gewone kropaar  
Deschampsia cespitosa Ruwe smele  
Deschampsia flexuosa Bochtige smele  
Digitalis purpurea Gewoon vingerhoedskruid  
Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren  
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Dryopteris dilatata Brede stekelvaren  
Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren  
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje  
Epilobium montanum Bergbasterdwederik  
Epipactis helleborine Brede wespenorchis  
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid  
Fagus sylvatica Beuk Fagu sylv 
Festuca rubra Rood zwenkgras  
Frangula alnus Sporkehout Fran alnu 
Fraxinus excelsior Gewone es Frax exce 
Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel  
Galium aparine Kleefkruid  
Galium odoratum Lievevrouwbedstro  
Galium saxatile Liggend walstro  
Geranium robertianum Robertskruid  
Geum urbanum Geel nagelkruid  
Hedera helix Klimop  
Heracleum sphondylium Gewone berenklauw  
Holcus lanatus Gestreepte witbol  
Holcus mollis Gladde witbol  
Hypericum dubium Kantig hertshooi  
Hypericum humifusum Liggend hertshooi  
Hypericum perforatum Sint-Janskruid  
Hypericum pulchrum Fraai hertshooi  
Ilex aquifolium Hulst Ilex aqui 
Juncus effusus Pitrus  
Juncus tenuis Tengere rus  
Lamium galeobdolon Montanum Gele dovenetel  
Lapsana communis Akkerkool  
Larix leptolepis Japanse lork Lari lept 
Lathyrus pratensis Veldlathyrus  
Lolium perenne Engels raaigras  
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie  
Luzula luzuloides Witte veldbies  
Luzula multiflora Veelbloemige veldbies  
Luzula pilosa Ruige veldbies  
Luzula sylvatica Grote veldbies  
Lysimachia nemorum Boswederik  
Maianthemum bifolium Dalkruid  
Mercurialis perennis Bosbingelkruid  
Milium effusum Bosgierstgras  
Moehringia trinervia Drienerfmuur  
Molinia caerulea Pijpenstrootje  
Mycelis muralis Muursla  
Myosotis sp. vergeet-me-nietje  
Oxalis acetosella Witte klaverzuring  
Paris quadrifolia Eenbes  
Phleum pratense Timoteegras  
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Picea abies Fijnspar Pice abie 
Plantago major Major Grote weegbree   
Poa annua Straatgras  
Poa nemoralis Schaduwgras  
Poa palustris Moerasbeemdgras  
Poa trivialis Ruw beemdgras  
Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel  
Polygonum hydropiper Waterpeper  
Populus tremula Ratelpopulier Popu trem 
Primula elatior Slanke sleutelbloem  
Prunella vulgaris Gewone brunel  
Prunus avium Zoete kers Prun aviu 
Prunus padus Vogelkers Prun padu 
Pteridium aquilinum Adelaarsvaren  
Quercus petraea Wintereik Quer petr 
Quercus robur Zomereik Quer robu 
Quercus rubra Amerikaanse eik Quer rubr 
Ranunculus auricomus Gulden boterbloem  
Ranunculus ficaria Speenkruid  
Ranunculus repens Kruipende boterbloem  
Ribes rubrum Aalbes  
Ribes uva-crispa Kruisbes  
Rubus 'fruticosus' Gewone braam  
Rubus idaeus Framboos  
Rumex obtusifoliussubsp. Transiens Ridderzuring  
Salix caprea Boswilg Sali capr 
Sambucus nigra Gewone vlier Samb nigr 
Sambucus racemosa Trosvlier Samb race 
Sanicula europaea Heelkruid  
Scrophularia nodosa Knopig helmkruid  
Senecio inaequidens Bezemkruiskruid  
Senecio ovatus Schaduwkruiskruid  
Silene dioica Dagkoekoeksbloem  
Solanum dulcamara Bitterzoet  
Sonchus asper Gekroesde melkdistel  
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes Sorb aucu 
Stachys sylvatica Bosandoorn  
Stellaria alsine Moerasmuur  
Stellaria holostea Grote muur  
Stellaria media Media Vogelmuur  
Taraxacum Wiggers Paardebloem  
Teucrium scorodonia Valse salie  
Trifolium dubium Kleine klaver  
Trifolium repens Witte klaver  
Urtica dioica Grote brandnetel  
Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes  
Veronica chamaedrys Gewone ereprijs  
Veronica montana Bosereprijs  
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Veronica officinalis Mannetjesereprijs  
Vicia sepium Heggenwikke  
Viola arvensis Akkerviooltje  
Viola reichenbachiana Donkersporig bosviooltje  

 

3.3.1.2 VERWERKING PER BESTAND 

Per bestand is terug te vinden: 

• bestandsfiche; 
• resultaten van de verwerking voor grote bomen, kleine bomen, verjonging en dood hout; 
• ruwe gegevens van grote bomen, kleine bomen, verjonging en dood hout; 
• fytosociologische opnames. 
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Bestandsbeschrijving 
 bosreservaat: Vrouwenbos bestand: 1 datum: 06/10/04 
 Standplaatsbeschrijving 
 Reliëf Bodemtype Toegankelijkheid Humustype 

 vlak Gba1x  goed   mull 
 zwak hellend (<10%)        slecht   moder 
 sterk hellend           mor 
 geaccidenteerd        

Algemene beschrijving 
 Bestandstypering :       
 Ontwikkelingsstadium Bedrijfsvorm Bedrijfssoort vóór aanwijzing bestandsvorm 

 jongwas  loofb.hooghout  kaalslag  gelijkvormig 
 dichtwas  naaldb.hooghout  femelslag  ongelijkvormi

g 
 staakhout  gemengd hoogh.  zoomslag  
 jong boomhout  middelhout  plenterslag  
 oud boomhout  hakhout  schermslag  
 ongelijkjarig    geen  

Hoofdbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voornaamste  gebreken 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit 
         takkigheid 
        waterlot 
Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Nevenbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voorn. gebreken Opvolg. hoofdb. 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm  ja 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren  mogelijk 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit  neen 
     hakhout    takkigheid   
        waterlot 
 Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Dood hout 
 Oppervlakkig dood hout  : 5 %    
 Oppervlakte open plekken : 8 %    

Bijzondere kenmerken + opmerkingen 
Dassenburcht aanwezig 
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3.3.1.2.1 BESTAND 1 

Datum opname: 05/10/2004 

Grote bomen (diameter > 8 cm, steekproefoppervlakte transect: 2 x 10 x 100 m) 

• Stamtal grote bomen 

Stamtal per ha 345 (alle stammen apart geteld) 

290 (stoven als 1 geheel geteld) 

Stamtalverdeling: 

boomsoort stamtal/2000m² stamtal/ha 
Betu sp 45 225 
Carp betu 9 45 
Fagu sylv 1 5 
Prun aviu 5 25 
Quer petr 6 30 
Quer robu 2 10 
Sorb aucu 1 5 
Eindtotaal 69 345 

• Diameter grote bomen 

Gemiddelde diameter: 28,41 cm 

Gemiddelde diameter per boomsoort: 

boomsoort gemiddelde diameter (cm) 
Betu sp 28,89 
Carp betu 22,95 
Fagu sylv 93,90 
Prun aviu 13,56 
Quer petr 31,72 
Quer robu 38,83 
Sorb aucu 23,87 
Eindtotaal 28,41 

Diameterverdeling: 

Diameterverdeling
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• Grondvlak grote bomen 

Grondvlak per ha: 25,63 m² 

Grondvlakverdeling: 

boomsoort grondvlak (cm²/2000 m²) grondvlak (m²/ha) 
Betu sp 31476,87 15,74 
Carp betu 3974,97 1,99 
Fagu sylv 6925,23 3,46 
Prun aviu 727,90 0,36 
Quer petr 5240,18 2,62 
Quer robu 2460,54 1,23 
Sorb aucu 447,62 0,22 
Eindtotaal 51253,30 25,63 

Gemiddeld grondvlak per boom: 742,80 cm² 

Diameter van boom met gemiddeld grondvlak: 30,75 cm 

• Soortensamenstelling grote bomen: 

 

• Boomhoogtes 

transect boomsoort diameter (cm) hoogte (m) 
a Betu sp 23,87 22 
a Betu sp 23,87 21 
a Quer petr 45,84 25,5 
a Fagu sylv 93,90 25 
b Quer robu 31,19 22 
b Betu sp 28,65 23 
b Betu sp 29,60 23 
b Quer robu 46,47 24 

 

Soortensamenstelling naar stamtal (%)

Betu sp
66%

Prun aviu
7%

Sorb aucu
1%

Quer robu
3%

Carp betu
13%

Fagu sylv
1%

Quer petr
9%

Soortensamenstelling naar grondvlak 
(%)

Betu sp
61%Carp betu

8%

Fagu sylv
14%

Quer petr
10%

Quer robu
5%

Prun aviu
1%

Sorb aucu
1%
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• Dood hout: 

  
stamtal/2000 

m² stamtal/ha grondvlak (cm²/2000m²) grondvlak/ha (m²/ha) 
staand 1 5 140,37 0,07 
hangend     
liggend 1 5 223,53 0,11 
Totaal 2 10 363,91 0,18 

 

Kleine bomen (diameter <=8 cm, hoogte 0,5 m) ( steekproefoppervlakte: 2 x 4 x 100 m) 

• Stamtal kleine bomen 

Stamtal per ha: 663 

Stamtalverdeling: 

boomsoort totaal/ha # individuen/ha # stoven/ha 
Acer pseu 13 13 0 
Carp betu 13 13 0 
Cory avel 600 0 100 
Ilex aqui 38 38 0 
Eindtotaal 663 63 100 

 

• Soortensamenstelling kleine bomen: 

Verjonging (zaailingen < 0,5 m) (steekproefoppervlakte:  2 x 4 x 4 m in telkens twee transecten per bestand) 

boomsoort #zaailingen aantal/ha 
Fagu sylv 1 156 
Ilex aqui 4 625 
Sorbu aucu 1 156 
Quer petr 1 156 

Soortensamenstelling naar stamtal 
(alle loten)

Acer pseu
2%

Cory avel
90%

Ilex aqui
6%

Carp betu
2%

Soortensamenstelling naar stamtal 
(individuen + stoven)

Cory avel
61%

Ilex aqui
23% Carp betu

8%

Acer pseu
8%
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Acer pseu 27 4219 
Carp betu 15 2344 
Eindtotaal 49 7656 

Bosgemeenschap 

transec
t bosgemeenschap   

1a 
Veldbies-Beukenbos met dominantie van Adelaarsvaren en plaatselijk 
facies met braam 

Luzulo-luzuloidis-
Fagetum 

1b 
Veldbies-Beukenbos met dominantie van Adelaarsvaren en plaatselijk 
facies met braam 

Luzulo-luzuloidis-
Fagetum 
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Grote bomen (diameter > 8 cm), bestand 1a 

Transect a      Transect b 

Blok Soort 
Omtrek 

(cm) 
Diameter 

(cm) Boomnr  Blok Soort 
Omtrek 

(cm) 
Diameter 

(cm) Boomnr 
A      A Prun aviu 49 15,60 26 
B Betu sp 75 23,87 1   Quer robu 98 31,19 27 
C Betu sp 137 43,61 2   Betu sp 70 22,28 28 
 Betu sp 108 34,38 3   Betu sp 135 42,97 29 
 Betu sp 124 39,47 3   Carp betu 66 21,01 30 
 Quer petr 84 26,74 4  B Prun aviu 42 13,37 31 
 Quer petr 67 21,33 4   Prun aviu 37 11,78 32 

D Quer petr 63 20,05 5   Betu sp 98 31,19 33 
 Betu sp 83 26,42 6   Betu sp 110 35,01 33 
 Betu sp 75 23,87 7   Betu sp 90 28,65 34 
 Betu sp 84 26,74 8  C Betu sp 93 29,60 35 
 Betu sp 73 23,24 8   Betu sp 79 25,15 36 
 Carp betu 66 21,01 9   Betu sp 73 23,24 36 
 Carp betu 60 19,10 9   Betu sp 72 22,92 36 

E Quer petr 144 45,84 10   Betu sp 93 29,60 37 
 Betu sp 66 21,01 11   Carp betu 94 29,92 38 
 Betu sp 78 24,83 12  D Quer petr 140 44,56 39 
 Betu sp 109 34,70 13   Quer petr 100 31,83 39 
 Betu sp 105 33,42 14   Betu sp 115 36,61 40 
 Carp betu 72 22,92 15   Betu sp 72 22,92 41 

F Betu sp 82 26,10 16   Betu sp 116 36,92 42 
 Betu sp 85 27,06 16  E Betu sp 140 44,56 43 
 Betu sp 53 16,87 17   Betu sp 138 43,93 43 
 Betu sp 61 19,42 17  F Betu sp 99 31,51 44 
 Carp betu 37 11,78 18   Betu sp 74 23,55 45 

G Fagu sylv 295 93,90 19   Betu sp 90 28,65 46 
 Betu sp 49 15,60 20   Betu sp 79 25,15 47 
 Betu sp 80 25,46 21   Quer robu 146 46,47 48 
 Betu sp 73 23,24 22  G Prun aviu 42 13,37 49 
 Sorb aucu 75 23,87 23   Betu sp 132 42,02 50 

H Betu sp 92 29,28 24   Betu sp 74 23,55 51 
  Betu sp 119 37,88 25   Betu sp 97 30,88 52 
       Betu sp 56 17,83 53 
      H Carp betu 100 31,83 54 
       Carp betu 91 28,97 55 
       Carp betu 63 20,05 56 
       Betu sp 78 24,83 57 
        Prun aviu 43 13,69 58 
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Kleine bomen (diameter <= 8 cm, hoogte > 0,5 m) 

Transect a              Transect b 

hok boomsoort totaal # # individuen # stoven  hok boomsoort totaal # 
# 

individuen # stoven 
1      1 Carp betu 1 1  
2      2 Acer pseu 1 1  
3      3     
4      4 Ilex aqui 2 2  
5      5     
6      6     
7      7     
8      8     
9      9     
10      10 Cory avel 12  2 
11      11 Cory avel 3  1 
12      12     
13      13 Cory avel 4  1 
14      14     
15      15     
16      16 Cory avel 10  1 
17      17     
18      18     
19      19     
20      20     
21 Cory avel 4  1  21     
22      22     
23      23     
24      24     
25          25 Cory avel 15  2 
      25 Ilex aqui 1 1   

Verjonging en dood hout 

Bestand 1 

• Verjonging 

Transect a      Transect b 

 transect a    transect b  
hok boomsoort aantal  hok boomsoort aantal 
5 Fagu sylv 1  5 Acer pseu 27 
5 Ilex aqui 2  5 Carp betu 15 
21 Ilex aqui 2  21   
21 Sorbu aucu 1     
21 Quer petr 1     
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• Dood hout 

Transect a 

Blok Soort Diameter (cm) Lengte (m) Hoedanigheid 
G Betu sp 13,37 10 staand 

Transect b 

Blok Soort Diameter (cm) Lengte (m) Hoedanigheid 
A Betu sp 16,87 8 liggend 
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Fytosociologie 

Bestand 1, transect a 

Blok Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bedekkingsgraad 
A/H TOTAAL   
 Milium effusum Bosgierstgras 1- 
 Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 2 
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam 3 
 Teucrium scorodonia Valse salie r1 
 Ilex aquifolium Hulst r1 
 Hypericum pulchrum Fraai hertshooi r1 
 Corylus avellana Hazelaar r1 
 Quercus petraea Wintereik r1 
    
C/H TOTAAL   
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam 3 
 Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 7 
 Fagus sylvatica Beuk r1 
 Milium effusum Bosgierstgras r1 
 Quercus petraea Wintereik r1 
 Carpinus betulus Haagbeuk r1 
 Sambucus nigra Gewone vlier r1 
 Ilex aquifolium Hulst r1 
 Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes r1 
 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren r1 
 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren r1 
 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn r1 
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Transect b 

Blok Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bedekkingsgraad 
A/H TOTAAL   
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam 1- 
 Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 2 
 Milium effusum Bosgierstgras 3 
 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn m4 
 Carpinus betulus Haagbeuk p1 
 Fagus sylvatica Beuk p1 
 Hedera helix Klimop p1 
 Oxalis acetosella Witte klaverzuring p1 
 Luzula luzuloides Witte veldbies p1 
 Fraxinus excelsior Gewone es r1 
 Ilex aquifolium Hulst r1 
 Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes r1 
 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren r1 
 Athyrium filix-femina Wijfjesvaren r1 
 Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel r1 
    
C/H TOTAAL   
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam 4 
 Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 7 
 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn a2 
 Luzula luzuloides Witte veldbies p1 
 Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes p1 
 Teucrium scorodonia Valse salie r1 
 Hedera helix Klimop r1 
 Ilex aquifolium Hulst r1 
 Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel r1 
  Milium effusum Bosgierstgras r1 

 

 



   81 

Bestandsbeschrijving 
 bosreservaat: Vrouwenbos bestand: 2 datum: 05/10/04 
 Standplaatsbeschrijving 
 Reliëf Bodemtype Toegankelijkheid Humustype 

 vlak Gba1x  goed   mull 
 zwak hellend (<10%)        slecht   moder 
 sterk hellend           mor 
 geaccidenteerd        

1.1.1.1.1.1 Algemene beschrijving 

 Bestandstypering :       
 Ontwikkelingsstadium Bedrijfsvorm Bedrijfssoort vóór aanwijzing bestandsvorm 

 jongwas  loofb.hooghout  kaalslag  gelijkvormig 
 dichtwas  naaldb.hooghout  femelslag  ongelijkvormi

g 
 staakhout  gemengd hoogh.  zoomslag  
 jong boomhout  middelhout  plenterslag  
 oud boomhout  hakhout  schermslag  
 ongelijkjarig    geen  

Hoofdbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voornaamste  gebreken 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit 
         takkigheid 
        waterlot 
Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Nevenbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voorn. gebreken Opvolg. hoofdb. 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm  ja 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren  mogelijk 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit  neen 
     hakhout    takkigheid   
        waterlot 
 Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Dood hout 
 Oppervlakkig dood hout  : 5 %    
 Oppervlakte open plekken : 10 %    

Bijzondere kenmerken + opmerkingen 
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3.3.1.2.2 BESTAND 2 

Datum opname: 05/10/2004 

Grote bomen (diameter > 8 cm, steekproefoppervlakte transect: 2 x 10 x 100 m) 

• Stamtal grote bomen 

Stamtal per ha:  550 (alle stammen apart geteld) 

  505 (stoven als 1 geheel geteld) 

Stamtalverdeling: 

boomsoort stamtal/2000m² stamtal/ha 
Betu sp 64 320 
Carp betu 12 60 
Fagu sylv 1 5 
Pice abie 2 10 
Quer petr 24 120 
Quer robu 4 20 
Sorb aucu 3 15 
Eindtotaal 110 550 

• Diameter grote bomen 

Gemiddelde diameter:  

boomsoort gemiddelde diameter (cm) 
Betu sp 19,48 
Carp betu 17,93 
Fagu sylv 70,03 
Pice abie 17,98 
Quer petr 26,62 
Quer robu 33,50 
Sorb aucu 19,58 
Eindtotaal 21,81 

Gemiddelde diameter per boomsoort: 
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Diameterverdeling: 

• Grondvlak grote bomen 

Grondvlak per ha: 25,92 m² 

Grondvlakverdeling: 

boomsoort grondvlak (cm²/2000 m²) grondvlak (m²/ha) 
Betu sp 21759,66 10,88 
Carp betu 3479,60 1,74 
Fagu sylv 3851,55 1,93 
Pice abie 512,88 0,26 
Quer petr 17330,46 8,67 
Quer robu 3975,13 1,99 
Sorb aucu 931,24 0,47 
Eindtotaal 51840,53 25,92 

Gemiddeld grondvlak per boom: 471,28 cm² 

Diameter van boom met gemiddeld grondvlak: 24,50 cm 

 

• Soortensamenstelling grote bomen 

Soortensamenstelling naar stamtal (%)

Betu sp
57%

Fagu sylv
1%

Pice abie
2%

Quer petr
22%

Quer robu
4%

Carp betu
11%

Sorb aucu
3%

Soortensamenstelling naar grondvlak 
(%)

Betu sp
42%

Carp betu
7%

Quer petr
33%

Quer robu
8%

Sorb aucu
2%

Fagu sylv
7%

Pice abie
1%
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• Boomhoogtes 

transect boomsoort diameter (cm) hoogte (m) 
a Betu sp 17,83 21 
a Betu sp 26,74 20 
a Quer petr 50,29 23 
a Quer petr 66,85 22 
b Quer robu 34,70 20 
b Fagu sylv 70,03 31 
b Betu sp 39,79 28 
b Pice abie 19,74 20 

 

• Dood hout 

  
stamtal/2000 

m² stamtal/ha 
grondvlak 

(cm²/2000m²) grondvlak/ha (m²/ha) 
staand 3 15 250,59 0,13 
hangend     
liggend 1 5 53,79 0,03 
Totaal 4 20 304,38 0,15 

 

Kleine bomen (diameter <=8 cm, hoogte 0,5 m) ( steekproefoppervlakte: 2 x 4 x 100 m) 

• Stamtal kleine bomen 

Stamtal per ha: 238 (alle stammen apart geteld) 

Stamtalverdeling: 

boomsoort totaal/ha # individuen/ha # stoven/ha 
Betu sp 13 13 0 
Carp betu 38 38 0 
Ilex aqui 38 38 0 
Quer petr 75 75 0 
Sorb aucu 75 75 0 
Eindtotaal 238 238 0 
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• Soortensamenstelling kleine bomen 

 

Verjonging (zaailingen < 0,5 m) (steekproefoppervlakte:  2 x 4 x 4 m in telkens twee transecten per bestand) 

boomsoort # zaailingen aantal/ha 
Quer sp 32 5000 
Sorbu aucu 4 625 
Quer petr 1 156 
Carp betu 79 12344 
Eindtotaal 116 18125 

Bosgemeenschap 

transect bosgemeenschap   

2a 
Veldbies-Beukenbos met dominantie van Adelaarsvaren en plaatselijk 
facies met braam 

Luzulo-luzuloidis-
Fagetum 

2b 
Veldbies-Beukenbos met dominantie van Adelaarsvaren en plaatselijk 
facies met braam 

Luzulo-luzuloidis-
Fagetum 

 

Soortensamenstelling naar stamtal (%)

Betu sp
5% Carp betu

16%

Ilex aqui
16%

Quer petr
31%

Sorb aucu
32%
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Grote bomen (diameter > 8 cm), bestand 2 

Transect a 

Blok Soort 
Omtrek 

(cm) 
Diameter 

(cm) Boomnr  Blok Soort 
Omtrek 

(cm) 
Diameter 

(cm) Boomnr 
A Quer petr 101 32,15 1  F Betu sp 84 26,74 40 
 Quer petr 159 50,61 2   Betu sp 51 16,23 41 
 Betu sp 46 14,64 3   Betu sp 84 26,74 42 
 Betu sp 54 17,19 4   Betu sp 38 12,10 43 
 Betu sp 58 18,46 5   Betu sp 31 9,87 44 
 Betu sp 51 16,23 6   Betu sp 50 15,92 45 
 Betu sp 26 8,28 7   Betu sp 28 8,91 46 

B Betu sp 84 26,74 8   Betu sp 82 26,10 47 
 Betu sp 93 29,60 9   Betu sp 36 11,46 48 
 Betu sp 54 17,19 10   Quer petr 54 17,19 49 
 Betu sp 37 11,78 11   Quer petr 42 13,37 50 
 Quer petr 51 16,23 12   Quer petr 57 18,14 51 
 Quer petr 27 8,59 13   Quer petr 158 50,29 51 

C Betu sp 76 24,19 14   Quer petr 70 22,28 52 
 Betu sp 52 16,55 15  G Quer petr 132 42,02 53 
 Betu sp 61 19,42 16   Quer petr 210 66,85 54 
 Betu sp 32 10,19 17   Betu sp 37 11,78 55 
 Betu sp 70 22,28 18   Betu sp 34 10,82 56 
 Betu sp 51 16,23 19  H Quer petr 78 24,83 57 

D Quer robu 52 16,55 20   Quer petr 80 25,46 58 
 Quer petr 54 17,19 21   Quer petr 119 37,88 59 
 Quer petr 70 22,28 21   Betu sp 30 9,55 60 
 Betu sp 46 14,64 22   Betu sp 29 9,23 61 

E Betu sp 48 15,28 23       
 Betu sp 49 15,60 24       
 Betu sp 42 13,37 25       
 Betu sp 56 17,83 26       
 Betu sp 70 22,28 27       
 Betu sp 63 20,05 28       
 Betu sp 60 19,10 29       
 Betu sp 42 13,37 30       
 Betu sp 53 16,87 31       
 Betu sp 54 17,19 32       
 Betu sp 36 11,46 33       
 Betu sp 60 19,10 34       
 Betu sp 29 9,23 35       
 Betu sp 84 26,74 36       
 Betu sp 37 11,78 37       
 Betu sp 50 15,92 38       
 Quer petr 58 18,46 39       
 Quer petr 30 9,55 39       
 Quer petr 35 11,14 39       
  Quer petr 30 9,55 39       
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Bestand 2 , transect b 

Blok Soort 
Omtrek 

(cm) 
Diameter 

(cm) Boomnr 
A Quer robu 109 34,70 62 
 Sorb aucu 76,5 24,35 63 
 Sorb aucu 51 16,23 64 
 Betu sp 70 22,28 65 
 Betu sp 60 19,10 66 

B Carp betu 52 16,55 67 
 Carp betu 92 29,28 68 
 Betu sp 88 28,01 69 
 Sorb aucu 57 18,14 70 

C Carp betu 108 34,38 71 
 Carp betu 62 19,74 72 
 Carp betu 51 16,23 73 
 Betu sp 80 25,46 74 
 Betu sp 93 29,60 75 
 Betu sp 92 29,28 76 

D Betu sp 50 15,92 77 
 Betu sp 90 28,65 78 
 Quer petr 105 33,42 79 
 Carp betu 54 17,19 80 
 Carp betu 29 9,23 80 
 Carp betu 37 11,78 81 
 Carp betu 39 12,41 81 
 Carp betu 43 13,69 81 
 Carp betu 52 16,55 81 

E Betu sp 100 31,83 82 
 Betu sp 97 30,88 83 
 Betu sp 77 24,51 84 
 Betu sp 113 35,97 85 
 Betu sp 60 19,10 86 
 Betu sp 56 17,83 87 
 Betu sp 72 22,92 88 
 Betu sp 70 22,28 89 

F Fagu sylv 220 70,03 90 
 Betu sp 125 39,79 91 
 Betu sp 93 29,60 92 
 Quer petr 107 34,06 93 

G Carp betu 57 18,14 94 
 Betu sp 92 29,28 95 
 Quer robu 158 50,29 96 
 Quer petr 98 31,19 97 

H Quer robu 102 32,47 98 
 Pice abie 51 16,23 99 
 Pice abie 62 19,74 100 
  Quer petr 82 26,10 101 
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Kleine bomen (diameter <= 8 cm, hoogte > 0,5 m) 

Transect a      Transect b 

hok boomsoort totaal # # individuen # stoven  hok boomsoort totaal # # individuen # stoven 
1      1 Ilex aqui 1 1  
2      1 Sorb aucu 2 2  
3      2 Sorb aucu 1 1  
4 Quer petr 1 1   3 Sorb aucu 1 1  
5 Ilex aqui 1 1   4 Sorb aucu 1 1  
6      5 Sorb aucu 1 1  
7      6     
8 Quer petr 1 1   7     
9      8     

10      9     
11 Betu sp 1 1   10     
11 Quer petr 2 2   11     
12      12 Carp betu 1 1  
13      13 Carp betu 1 1  
14      14     
15      15     
16      16     
17 Quer petr 2 2   17     
18      18     
19      19     
20      20     
21      21     
22      22     
23      23     
24 Ilex aqui 1 1   24 Carp betu 1 1  
25          25         

 

Verjonging en dood hout 

Bestand 2  

• Verjonging 

Transect a      Transect b 

 transect a    transect b  
hok boomsoort aantal  hok boomsoort aantal 
5 Quer sp 19  5 Quer petr 1 
21 Sorbu aucu 3  21 Carp betu 79 
    21 Quer sp 13 
    21 Sorbu aucu 1 
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• Dood hout 

Transect a 

Blok Soort Diameter (cm) Lengte (m) Hoedanigheid 
C Quer petr 11,14085 5 staand 
E Betu sp 9,549297 4,5 staand 

Transect b 

Blok Soort Diameter (cm) Lengte (m) Hoedanigheid 
D Betu sp 8,276057 2,5 liggend 
E Betu sp 10,18592 4 staand 

 

Fytosociologie 

Bestand 2 , transect a 

Blok Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bedekkingsgraad 
A/H TOTAAL   
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam 2 
 Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes 2 
 Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 8 
 Deschampsia flexuosa Bochtige smele a1 
 Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes p1 
 Quercus petraea Wintereik p1 
 Prunus padus Vogelkers r1 
 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren r1 
 Frangula alnus Sporkehout r1 
    
C/H TOTAAL   
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam 3 
 Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes 4 
 Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 5+ 
 Deschampsia flexuosa Bochtige smele p2 
 Picea abies Fijnspar r1 
 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren r1 
 Ilex aquifolium Hulst r1 
  Quercus petraea Wintereik r1 
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Transect b 

Blok Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bedekkingsgraad 
A/H TOTAAL   
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam 8 
 Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 9 
 Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes a1 
 Deschampsia flexuosa Bochtige smele r1 
 Corylus avellana Hazelaar r1 
 Quercus petraea Wintereik r1 
    
C/H TOTAAL   
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam 3 
 Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 4 
 Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes r1 
 Carpinus betulus Haagbeuk r1 
 Fagus sylvatica Beuk r1 
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Bestandsbeschrijving 
 bosreservaat: Vrouwenbos bestand: 3 datum: 05/10/04 
 Standplaatsbeschrijving 
 Reliëf Bodemtype Toegankelijkheid Humustype 

 vlak Gba1x  goed   mull 
 zwak hellend (<10%)        slecht   moder 
 sterk hellend           mor 
 geaccidenteerd        

Algemene beschrijving 
 Bestandstypering :       
 Ontwikkelingsstadium Bedrijfsvorm Bedrijfssoort vóór aanwijzing bestandsvorm 

 jongwas  loofb.hooghout  kaalslag  gelijkvormig 
 dichtwas  naaldb.hooghout  femelslag  ongelijkvormi

g 
 staakhout  gemengd hoogh.  zoomslag  
 jong boomhout  middelhout  plenterslag  
 oud boomhout  hakhout  schermslag  
 ongelijkjarig    geen  

Hoofdbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voornaamste  gebreken 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit 
         takkigheid 
        waterlot 
Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Nevenbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voorn. gebreken Opvolg. hoofdb. 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm  ja 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren  mogelijk 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit  neen 
     hakhout    takkigheid   
        waterlot 
 Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Dood hout 
 Oppervlakkig dood hout  : 8 %    
 Oppervlakte open plekken : 5 %    

Bijzondere kenmerken + opmerkingen 
kleine delen naald ; dassenburcht en doline aanwezig 
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3.3.1.2.3 BESTAND 3 

Datum opname: 06/10/2004 

Grote bomen (diameter > 8 cm, steekproefoppervlakte transect: 2 x 10 x 100 m) 

Voor bestand 3 wordt de naaldhoutoppervlakte buiten beschouwing gelaten omdat dit een vertekend beeld zou geven. 
Bij de volledige datalijsten worden wel de gegevens van de proefvlakinventarisatie van dit perceel gegeven met een 
kleine verwerking. 

• Stamtal grote bomen 

Stamtal per ha: 335 (alle stammen apart) 

  310 (stoven als 1 geheel geteld) 

Stamtalverdeling: 

boomsoort stamtal/2000m² stamtal/ha 
Acer camp 1 5 
Acer pseu 8 40 
Betu sp 18 90 
Carp betu 15 75 
Cory avel 2 10 
Fagu sylv 2 10 
Frax exce 9 45 
Prun aviu 5 25 
Quer petr 6 30 
Quer robu 1 5 
Eindtotaal 67 335 

 

• Diameter grote bomen 

Gemiddelde diameter: 27,54 cm 

Gemiddelde diameter per boomsoort: 

boomsoort gemiddelde diameter (cm) 
Acer camp 10,82 
Acer pseu 20,25 
Betu sp 30,08 
Carp betu 19,80 
Cory avel 9,55 
Fagu sylv 52,68 
Frax exce 25,15 
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Prun aviu 31,64 
Quer petr 42,97 
Quer robu 66,85 
Eindtotaal 27,54 

 

Diameterverdeling: 

• Grondvlak grote bomen 

Grondvlak per ha: 25,36 m² 

Grondvlakverdeling: 

boomsoort grondvlak (cm²/2000 m²) grondvlak (m²/ha) 
Acer camp 91,99 0,05 
Acer pseu 2696,32 1,35 
Betu sp 14209,27 7,10 
Carp betu 5308,69 2,65 
Cory avel 143,24 0,07 
Fagu sylv 4703,43 2,35 
Frax exce 6539,76 3,27 
Prun aviu 4248,88 2,12 
Quer petr 9262,02 4,63 
Quer robu 3509,37 1,75 
Eindtotaal 50712,97 25,36 

Gemiddeld grondvlak per boom: 756,91 cm² 

Diameter van boom met gemiddeld grondvlak: 31,04 cm 

 

 

Diameterverdeling
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• Soortensamenstelling grote bomen 

 

 

 

 

 

 

• Boomhoogtes 

transect boomsoort diameter (cm) hoogte (m) 
a Fagu sylv 67,48 25 
a Frax exce 47,43 26 
a Quer robu 66,85 27 
a Frax exce 47,43 29 
b Quer petr 46,79 24 
b Betu sp 62,07 27 
b Quer petr 40,11 27 
b Quer petr 65,25 30 

• Dood hout 

 stamtal/2000 m² stamtal/ha grondvlak (cm²/2000m²) grondvlak/ha (m²/ha) 
staand 5 25 1257,72 0,63 

hangend    0,00 
liggend 2 10 1673,12 0,84 
Totaal 5 25 1257,72 1,47 

Kleine bomen (diameter <=8 cm, hoogte 0,5 m) ( steekproefoppervlakte: 2 x 4 x 100 m) 

• Stamtal kleine bomen 

Stamtal per ha: 2588 (alle stammen apart geteld) 

Stamtalverdeling: 

boomsoort totaal/ha # individuen/ha # stoven/ha 
Acer camp 25 25 0 
Acer pseu 663 663 0 
Cory avel 125 38 13 
Frax exce 1338 1338 0 
Samb nigr 425 263 50 

Soortensamenstelling naar stamtal (%)

Betu sp
28%

Carp betu
23%

Fagu sylv
3%

Frax exce
13%

Cory avel
3%

Acer pseu
12%

Quer robu
1%Quer petr

9%

Acer camp
1%

Prun aviu
7%

 Soortensamenstelling naar grondvlak  
(%) 

Betu sp 
29% 

Frax exce 
13% 

Prun aviu 
8% 

Quer petr 
19% 

Quer robu 
7% 

Acer pseu 
5% 

Carp betu 
10% Fagu sylv 

9% 

Acer camp 
<1% 

Cory avel 
<1% 
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Soortensamenstelling naar stamtal 
(alle loten)

Acer pseu
26%

Cory avel
5%

Frax exce
52%

Acer camp
1%

Sorb aucu
<1%

Samb nigr
16%

Sorb aucu 13 13 0 
Eindtotaal 2588 2338 63 

• Soortensamenstelling kleine bomen 

 

 

 

 

 

 

Verjonging (zaailingen < 0,5 m) (steekproefoppervlakte:  2 x 4 x 4 m in telkens twee transecten per bestand) 

boomsoort #zaailingen aantal/ha 
Frax exce 69 10781 
Acer pseu 25 3906 
Carp betu 2 313 
Ilex aqui 2 313 
Sorbu aucu 4 625 
Cory avel 1 156 
Eindtotaal 103 16094 

 

Bosgemeenschap 

bestan
d bosgemeenschap   
3a Parelgras-Beukenbos Melico-Fagetum 

3b 
Veldbies-Beukenbos met dominantie van Adelaarsvaren en plaatselijk 
facies met braam 

Luzulo-luzuloidis-
Fagetum 

Opmerking: transect 3b heeft  overeenkomst met Wintereiken-Beukenbos, maar bevat ook soorten van rijkere bodem 
(Ruige veldbies, Drienerfmuur, Boskortsteel, Hazelaar). Op basis van omliggende bestanden besluiten we tot een RG 
van Veldbies-Beukenbos, gedomineerd door Gewone braam en Adelaarsvaren. 

 

 

Soortensamenstelling naar stamtal 
(individuen en stoven)

Acer pseu
28%

Cory avel
2%

Frax exce
55%

Sorb aucu
1%

Acer camp
1%

Samb nigr
13%
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Grote bomen (diameter > 8 cm), bestand 3  

Transect a      Transect b 

Blok Soort Omtrek (cm) 
Diameter 

(cm) Boomnr  Blok Soort Omtrek (cm) 
Diameter 

(cm) Boomnr 
A Carp betu 53 16,87 1  A Quer petr 120 38,20 37 
 Carp betu 71 22,60 2   Quer petr 147 46,79 38 
 Carp betu 27 8,59 3  B Betu sp 77 24,51 39 
 Carp betu 38 12,10 4   Betu sp 66 21,01 39 
 Prun aviu 102 32,47 5   Betu sp 128 40,74 40 
 Prun aviu 114 36,29 6   Betu sp 60 19,10 41 

B Carp betu 57 18,14 7   Betu sp 114 36,29 42 
 Prun aviu 129 41,06 8   Betu sp 195 62,07 43 
 Fagu sylv 212 67,48 9  C Betu sp 85 27,06 44 

C Acer pseu 56 17,83 10   Betu sp 100 31,83 45 
 Acer pseu 57 18,14 10   Betu sp 108 34,38 46 
 Acer pseu 65 20,69 10  D Quer petr 126 40,11 47 

D Frax exce 114 36,29 11   Prun aviu 46 14,64 48 
 Frax exce 29 9,23 12  E Fagu sylv 119 37,88 49 
 Frax exce 31 9,87 13   Carp betu 88 28,01 50 
 Carp betu 65 20,69 14  F Betu sp 108 34,38 51 
 Acer pseu 70 22,28 15   Quer petr 104 33,10 52 

E Frax exce 149 47,43 16  G Betu sp 91 28,97 53 
 Frax exce 140 44,56 17   Betu sp 107 34,06 54 
 Frax exce 41 13,05 18   Betu sp 71 22,60 55 
 Frax exce 32 10,19 19   Betu sp 62 19,74 56 
 Frax exce 26 8,28 20  H Carp betu 94 29,92 57 
 Carp betu 82 26,10 21   Carp betu 120 38,20 58 

F Acer pseu 80 25,46 22   Betu sp 87 27,69 59 
 Prun aviu 106 33,74 23   Betu sp 86 27,37 60 

G Quer robu 210 66,85 24   Betu sp 56 17,83 61 
 Carp betu 46 14,64 25    Quer petr 205 65,25 62 
 Betu sp 100 31,83 26       
 Cory avel 30 9,55 27       
 Cory avel 30 9,55 27       

H Quer petr 108 34,38 28       
 Frax exce 149 47,43 29       
 Acer pseu 76 24,19 30       
 Acer pseu 71 22,60 31       
 Acer pseu 34 10,82 32       
 Carp betu 53 16,87 33       
 Carp betu 46 14,64 33       
 Carp betu 38 12,10 34       
 Carp betu 55 17,51 35       
  Acer camp 34 10,82 36       
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Data van halve  proefcirkel met straal 9 m in naaldhoutperceel 3c (perceel 3c komt overeen met perceel 11 op de 
bestanden kaart) 

Opp. Perceel 3c: 1,5501 ha 

Bestand Proefvlak Soort Omtrek Diameter Grondvlak cm² Grondvlak cm²/ha 
3 c Pice abie 38 12,10 114,91 9048,02 
3 c Pice abie 40 12,73 127,32 10025,51 
3 c Pice abie 37 11,78 108,94 8578,08 
3 c Pice abie 42 13,37 140,37 11053,12 
3 c Pice abie 20 6,37 31,83 2506,38 
3 c Pice abie 72 22,92 412,53 32482,65 
3 c Pice abie 25 7,96 49,74 3916,21 
3 c Pice abie 46 14,64 168,39 13258,73 
3 c Pice abie 29 9,23 66,92 5269,66 
3 c Pice abie 68 21,65 367,97 28973,72 
3 c Pice abie 22 7,00 38,52 3032,72 
3 c Pice abie 41 13,05 133,77 10533,05 
3 c Pice abie 46 14,64 168,39 13258,73 
3 c Pice abie 48 15,28 183,35 14436,73 
3 c Pice abie 19 6,05 28,73 2262,01 
3 c Pice abie 23 7,32 42,10 3314,68 
3 c Pice abie 52 16,55 215,18 16943,11 
3 c Pice abie 54 17,19 232,05 18271,49 
3 c Pice abie 58 18,46 267,70 21078,63 
3 c Pice abie 38 12,10 114,91 9048,02 
3 c Pice abie 40 12,73 127,32 10025,51 
3 c Pice abie 39 12,41 121,04 9530,50 
3 c Pice abie 49 15,60 191,07 15044,53 
3 c Pice abie 42 13,37 140,37 11053,12 
3 c Pice abie 53 16,87 223,53 17601,03 
3 c Pice abie 19 6,05 28,73 2262,01 
3 c Pice abie 43 13,69 147,14 11585,73 
3 c Pice abie 21 6,68 35,09 2763,28 
3 c Pice abie 32 10,19 81,49 6416,33 
3 c Pice abie 62 19,74 305,90 24086,28 
3 c Pice abie 21 6,68 35,09 2763,28 
3 c Pice abie 20 6,37 31,83 2506,38 
3 c Pice abie 28 8,91 62,39 4912,50 
3 c Pice abie 58 18,46 267,70 21078,63 
3 c Pice abie 46 14,64 168,39 13258,73 
3 c Pice abie 18,5 5,89 27,24 2144,52 
3 c Pice abie 42 13,37 140,37 11053,12 
3 c Pice abie 44 14,01 154,06 12130,86 
3 c Pice abie 50 15,92 198,94 15664,86 

 
Aantal stammen in bestand:  4760 
Stamtal/ha:    3071 
Reëel grondvlak (m²/bestandsopp.): 67,14 
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Grondvlak/ha (m²/ha):   43,31 
Gemiddelde diameter (cm):  12,61 
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Kleine bomen (diameter <= 8 cm, hoogte > 0,5 m) 

Transect a 

hok boomsoort totaal # # individuen # stoven  hok boomsoort totaal # 
# 

individuen # stoven 
1 Samb nigr 3 3   24 Acer pseu 7 7  
1 Acer camp 1 1   24 Samb nigr 3 3  
1 Acer pseu 3 3   24 Frax exce 3 3  
2 Acer pseu 3 3   24 Cory avel 1 1  
2 Frax exce 3 3   25 Frax exce 2 2  
3 Samb nigr 2 2   25 Acer pseu 8 8  
4           
5 Acer pseu 2 2    Transect b    
6           

7 Cory avel 7  1  hok boomsoort totaal # 
# 

individuen # stoven 
8 Samb nigr 4 1 1  1     
9 Frax exce 4 4   2     
10      3     
11      4     
12 Samb nigr 1 1   5     
13 Samb nigr 4 1 1  6     
13 Acer pseu 3 3   7     
13 Frax exce 7 7   8     
13 Cory avel 2 2   9 Sorb aucu 1 1  
14 Frax exce 17 17   10     
15 Frax exce 22 22   11     
16 Frax exce 12 12   12     
16 Acer pseu 8 8   13     
16 Samb nigr 1 1   14     
17 Frax exce 8 8   15     
17 Samb nigr 2 2   16     
18 Samb nigr 4 4   17     
18 Frax exce 5 5   18     
18 Acer pseu 2 2   19     
19 Frax exce 3 3   20     
19 Samb nigr 1 1   21     
19 Acer pseu 3 3   22     
19 Acer camp 1 1   23     
20 Samb nigr 8 1 2  24     
20 Acer pseu 4 4   25         
21 Samb nigr 1 1        
21 Acer pseu 5 5        
21 Frax exce 4 4        
22 Frax exce 9 9        
22 Acer pseu 2 2        
23 Frax exce 8 8        
23 Acer pseu 3 3         
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Verjonging en dood hout 

Bestand 3  

• Verjonging 

Transect a      Transect b 

 transect a    transect b  
hok boomsoort aantal  hok boomsoort aantal 
5 Frax exce 57  5 Acer pseu 5 
5 Acer pseu 12  5 Carp betu 1 
21 Frax exce 12  21 Ilex aqui 2 
21 Acer pseu 8  21 Sorbu aucu 4 
    21 Carp betu 1 
    21 Cory avel 1 

• Dood hout 

Transect a 

Blok Soort Diameter (cm) Lengte (m) Hoedanigheid 
D Acer pseu 10,19 6 staand 
H Prun aviu 18,78 8 staand 

Transect b 

Blok Soort Diameter (cm) Lengte (m) Hoedanigheid 
A Betu sp 22,28 5,5 staand 
A Sorb aucu 33,42 6 liggend 
F Betu sp 15,28 7 staand 
H Betu sp 20,37 5,5 staand 
H Sorb aucu 31,83 10 liggend 

 

Fytosociologie 

Bestand 3 , transect a 

Blok Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bedekkingsgraad 
A/H TOTAAL   
 Hedera helix Klimop 1 
 Ribes uva-crispa Kruisbes 1- 
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam 4 
 Circaea lutetiana Groot heksenkruid a1 
 Fraxinus excelsior Gewone es m4 
 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn m4 
 Acer campestre Spaanse aak p1 
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 Paris quadrifolia Eenbes p1 
 Adoxa moschatellina Muskuskruid p1 
 Alliaria petiolata Look-zonder-look p1 
 Urtica dioica Grote brandnetel p2 
 Sambucus nigra Gewone vlier r1 
 Galium aparine Kleefkruid r1 
 Arum maculatum Gevlekte aronskelk r1 
 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren r1 
 Carex sylvatica Boszegge r1 
 Athyrium filix-femina Wijfjesvaren r1 
 Geum urbanum Geel nagelkruid r1 

 
Polygonatum multiflorum Gewone 

salomonszegel 
r1 

 Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren r1 
    
C/H TOTAAL   
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam 2 
 Milium effusum Bosgierstgras 2 
 Urtica dioica Grote brandnetel 4 
 Circaea lutetiana Groot heksenkruid 7 
 Athyrium filix-femina Wijfjesvaren a2 
 Galium aparine Kleefkruid a2 
 Veronica montana Bosereprijs m1 
 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn m2 
 Fraxinus excelsior Gewone es m2 
 Stachys sylvatica Bosandoorn p1 
 Poa nemoralis Schaduwgras p1 
 Paris quadrifolia Eenbes p1 
 Ribes uva-crispa Kruisbes p2 
 Scrophularia nodosa Knopig helmkruid r1 
 Hypericum perforatum Sint-Janskruid r1 
 Acer campestre Spaanse aak r1 
 Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren r1 
 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren r1 
 Carex sylvatica Boszegge r1 
 Juncus effusus Pitrus r1 
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Bestand 3 , transect b 

Blok Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bedekkingsgraad 
A/H TOTAAL   
 Rubus fruticosus Gewone braam 6 
 Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 4 
 Acer platanoides Noorse esdoorn m1 
 Fraxinus excelsior Gewone es p1 
 Hedera helix Klimop m4 
 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren a2 
 Brachypodium sylvaticum Boskortsteel r1 
 Ilex aquifolium Hulst r1 
 Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes p1 
    
C/F Brachypodium sylvaticum Boskortsteel p1 
 Rubus fruticosus Gewone braam a4 
 Lolium perenne Engels raaigras a1 
 Moehringia trinervia Drienerfmuur p1 
 Fagus sylvatica Beuk p1 
 Hedera helix Klimop m1 
 Lonicera periclymenum Kamperfoelie m2 
 Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 9 
 Teucrium scorodinia Valse salie m1 
 Luzula pilosa Ruige veldbies m1 
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Bestandsbeschrijving 
 bosreservaat: Vrouwenbos bestand: 4 datum: 05/10/04 
 

1.1.1.1.1.2 Standplaatsbeschrijving 

 Reliëf Bodemtype Toegankelijkheid Humustype 
 vlak Gba1x  goed   mull 
 zwak hellend (<10%)        slecht   moder 
 sterk hellend           mor 
 geaccidenteerd        

Algemene beschrijving 
 Bestandstypering :       
 Ontwikkelingsstadium Bedrijfsvorm Bedrijfssoort vóór aanwijzing bestandsvorm 

 jongwas  loofb.hooghout  kaalslag  gelijkvormig 
 dichtwas  naaldb.hooghout  femelslag  ongelijkvormi

g 
 staakhout  gemengd hoogh.  zoomslag  
 jong boomhout  middelhout  plenterslag  
 oud boomhout  hakhout  schermslag  
 ongelijkjarig    geen  

Hoofdbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voornaamste  gebreken 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit 
         takkigheid 
        waterlot 
Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Nevenbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voorn. gebreken Opvolg. hoofdb. 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm  ja 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren  mogelijk 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit  neen 
     hakhout    takkigheid   
        waterlot 
 Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Dood hout 
 Oppervlakkig dood hout  : 10 %    
 Oppervlakte open plekken : 5 %    

Bijzondere kenmerken + opmerkingen 
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3.3.1.2.4 BESTAND 4 

Datum opname: 06/10/2004 

Grote bomen (diameter > 8 cm, steekproefoppervlakte transect: 2 x 10 x 100 m) 

• Stamtal grote bomen 

Stamtal per ha:  405 (alle stammen apart geteld) 

  380 (stoven als 1 geheel geteld) 

Stamtalverdeling: 

boomsoort stamtal/2000m² stamtal/ha 
Acer pseu 2 10 
Betu sp 32 160 
Carp betu 21 105 
Cory avel 1 5 
Fagu sylv 2 10 
Prun aviu 6 30 
Quer petr 14 70 
Quer robu 2 10 
Sorb aucu 1 5 
Eindtotaal 81 405 

 

• Diameter grote bomen 

Gemiddelde diameter: 27,96 cm 

Gemiddelde diameter per boomsoort: 

boomsoort gemiddelde diameter (cm) 
Acer pseu 19,26 
Betu sp 28,68 
Carp betu 19,75 
Cory avel 9,55 
Fagu sylv 20,37 
Prun aviu 36,71 
Quer petr 37,24 
Quer robu 36,13 
Sorb aucu 29,28 
Eindtotaal 27,96 
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Diameterverdeling: 

 

 

 

 

 

 

• Grondvlak grote bomen 

Grondvlak per ha: m² 

Grondvlakverdeling: 

boomsoort grondvlak (cm²/2000 m²) grondvlak (m²/ha) 
Acer pseu 761,16 0,38 
Betu sp 22594,83 11,30 
Carp betu 7681,22 3,84 
Cory avel 71,62 0,04 
Fagu sylv 703,46 0,35 
Prun aviu 6629,44 3,31 
Quer petr 16761,56 8,38 
Quer robu 2239,71 1,12 
Sorb aucu 673,54 0,34 
Eindtotaal 58116,54 29,06 

Gemiddeld grondvlak per boom: 717,49 cm² 

Diameter van boom met gemiddeld grondvlak: 30,22 cm 

• Soortensamenstelling grote bomen 
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Boomhoogtes 

transect boomsoort diameter (cm) hoogte (m) 
a Betu sp 29,60 26 
a Quer petr 41,38 23 
a Quer petr 35,01 25 
a Betu sp 30,24 22 
b Prun aviu 35,65 22 
b Prun aviu 49,34 27 
b Betu sp 43,61 30 
b Carp betu 32,79 25 

 

Dood hout 

 stamtal/2000 m² stamtal/ha grondvlak (cm²/2000m²) grondvlak/ha (m²/ha) 
staand 6 30 3725,34 1,86 

hangend    0,00 
liggend 6 30 2641,49 1,32 
Totaal 12 60 6366,83 3,18 

 

Kleine bomen (diameter <=8 cm, hoogte 0,5 m) ( steekproefoppervlakte: 2 x 4 x 100 m) 

• Stamtal kleine bomen 

Stamtal per ha: 1363 (alle stammen apart geteld) 

Stamtalverdeling: 

boomsoort totaal/ha # individuen/ha # stoven/ha 
Acer camp 13 13 0 
Acer pseu 963 1088 0 
Cory avel 113 13 13 
Frax exce 163 163 0 
Ilex aqui 25 25 0 
Samb nigr 25 25 0 
Sorb aucu 13 13 0 
Vibu opul 50 50 0 
Eindtotaal 1363 1388 13 
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• Soortensamenstelling kleine bomen 

 

 

 

 

 

 

 

Verjonging (zaailingen < 0,5 m) (steekproefoppervlakte:  2 x 4 x 4 m in telkens twee transecten per bestand) 

boomsoort # zaailingen aantal/ha 
Acer pseu 2 313 

 

Bosgemeenschap 

Bestand bosgemeenschap   

4a 
Veldbies-Beukenbos met dominantie van Adelaarsvaren en 
Grote veldbies Luzulo-luzuloidis-Fagetum 

4b Parelgras-Beukenbos Melico-Fagetum 

 

 

Soortensamenstelling naar stamtal 
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Grote bomen (diameter > 8 cm), bestand 4  

Transect a       Transect b (vervolg) 

Blok Soort Omtrek (cm) Diameter (cm) Boomnr  Blok Soort Omtrek (cm) 
Diameter 

(cm) Boomnr 
A Quer petr 182 57,93 1  C Carp betu 70 22,28 41 
 Quer petr 45 14,32 2   Carp betu 90 28,65 42 
 Betu sp 162 51,57 3   Carp betu 38 12,10 43 

B Betu sp 90 28,65 4   Betu sp 102 32,47 44 
 Betu sp 93 29,60 4   Betu sp 96 30,56 45 
 Betu sp 93 29,60 5   Betu sp 99 31,51 46 
 Betu sp 93 29,60 6  D Prun aviu 155 49,34 47 

C Quer petr 130 41,38 7   Carp betu 30 9,55 48 
 Quer petr 85 27,06 8   Carp betu 35 11,14 48 
 Quer petr 110 35,01 9   Carp betu 25 7,96 49 
 Quer petr 101 32,15 10   Betu sp 50 15,92 50 
 Betu sp 95 30,24 11  E Betu sp 95 30,24 51 

D Betu sp 92 29,28 12   Betu sp 61 19,42 52 
 Betu sp 97 30,88 13   Betu sp 63 20,05 53 

E Betu sp 115 36,61 14   Betu sp 50 15,92 54 
 Betu sp 95 30,24 15   Betu sp 75 23,87 55 
 Fagu sylv 82 26,10 16   Betu sp 67 21,33 56 

F Betu sp 54 17,19 17   Betu sp 74 23,55 57 
 Betu sp 98 31,19 18   Carp betu 30 9,55 58 
 Quer petr 147 46,79 19   Acer pseu 27 8,59 59 

G Quer petr 149 47,43 20  F Betu sp 147 46,79 60 
 Quer petr 94 29,92 21   Betu sp 87 27,69 61 
 Quer petr 73 23,24 22   Betu sp 137 43,61 62 
 Quer petr 90 28,65 23   Carp betu 86 27,37 63 
 Betu sp 77 24,51 24   Carp betu 34 10,82 64 

H Quer petr 141 44,88 25   Carp betu 85 27,06 65 
 Quer petr 126 40,11 26   Carp betu 81 25,78 66 
 Quer petr 165 52,52 27   Carp betu 69 21,96 67 
 Betu sp 79 25,15 28   Carp betu 26 8,28 68 
  Betu sp 68 21,65 29  G Betu sp 124 39,47 69 
       Quer robu 148 47,11 70 
 Transect b      Betu sp 38 12,10 71 

Blok Soort Omtrek (cm) Diameter (cm) Boomnr  H Quer robu 79 25,15 72 
A Fagu sylv 46 14,64 30   Prun aviu 121 38,52 73 
 Cory avel 30 9,55 31   Prun aviu 115 36,61 74 
 Acer pseu 94 29,92 32   Carp betu 35 11,14 75 
 Sorb aucu 92 29,28 33   Carp betu 86 27,37 76 
 Prun aviu 117 37,24 34   Carp betu 80 25,46 76 
 Prun aviu 112 35,65 35    Carp betu 103 32,79 76 

B Carp betu 92 29,28 36       
 Carp betu 93 29,60 36       
 Carp betu 32 10,19 37       
 Carp betu 83 26,42 38       
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 Prun aviu 72 22,92 39       
  Betu sp 117 37,24 40       

Kleine bomen (diameter <= 8 cm, hoogte > 0,5 m) 

Transect a      Transect b 

hok boomsoort totaal # # individuen # stoven  hok boomsoort totaal # 
# 

individuen # stoven 
1      1 Frax exce 7 7  
2      1 Cory avel 1 1  
3      1 Samb nigr 1 1  
4      1 Acer pseu 2 2  
5      2 Frax exce 3 3  
6      2 Samb nigr 1 1  
7      3 Acer pseu 1 1  
8 Ilex aqui 1 1   4 Acer pseu 3 3  
9      5 Acer pseu 3 3  

10      6 Acer pseu 3 3  
11      7 Acer pseu 1 1  
12      8 Acer pseu 3 3  
13      9 Vibu opul 4 4  
14      9 Acer camp 1 1  
15      9 Frax exce 1 1  
16      9 Acer pseu 2 2  
17      10 Acer pseu 14 14  
18      10 Frax exce 2 2  
19      10 Sorb aucu 1 1  
20 Acer pseu 1 1   11 Acer pseu 4 4  
21 Acer pseu 2 12   12 Acer pseu 5 5  
22      12 Ilex aqui 1 1  
23 Acer pseu 1 1   13 Acer pseu 2 2  
23 Cory avel 8  1  14     
24      15     
25 Acer pseu 1 1    16 Acer pseu 1 1  

      17 Acer pseu 3 3  
      18 Acer pseu 7 7  
      19 Acer pseu 3 3  
      20 Acer pseu 3 3  
      21     
      22     
      23 Acer pseu 1 1  
      24 Acer pseu 7 7  
      25 Acer pseu 4 4   
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Verjonging en dood hout 

Bestand 4  

• Verjonging 

Transect a      Transect b 

 transect a    transect b  
hok boomsoort aantal  hok boomsoort aantal 
5    5   
21 Acer pseu 2  21   

 

• Dood hout 

Transect a 

Blok Soort Diameter (cm) Lengte (m) Hoedanigheid 
A Betu sp 21,65 8 staand 
B Betu sp 25,15 4,5 staand 
C Betu sp 11,14 3 staand 
E Quer petr 56,02 8 staand 
G Betu sp 19,10 6,5 liggend 

Transect b 

Blok Soort Diameter (cm) Lengte (m) Hoedanigheid 
A Betu sp 12,73 4 liggend 
E Betu sp 12,73 9 liggend 
F Betu sp 35,97 11 liggend 
F Betu sp 15,28 2,5 staand 
G Betu sp 27,06 6 liggend 
H Prun aviu 12,10 2,5 staand 
H Betu sp 25,46 12 liggend 
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Fytosociologie 

Bestand 4 , transect a 

Blok Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 
Bedekkingsgra

ad 
A/H TOTAAL   
 Luzula sylvatica Grote veldbies 1 
 Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 1 
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam 4 
 Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 9 
 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn r1 
     
C/H TOTAAL    
 Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 1+ 
 Luzula sylvatica Grote veldbies 2 
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam 2 
 Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 9 
 Ilex aquifolium Hulst r1 
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Transect b 

Blok Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 
Bedekkingsgra

ad 
A/H TOTAAL   
 Ribes uva-crispa Kruisbes 6 
 Galium odoratum Lievevrouwbedstro 7 
 Hedera helix Klimop 8 
 Fraxinus excelsior Gewone es a1 
 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn a2 
 Viola arvensis Akkerviooltje a2 
 Adoxa moschatellina Muskuskruid a2 
 Paris quadrifolia Eenbes a2 
 Urtica dioica Grote brandnetel p1 
 Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes p1 
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam p4 
 Milium effusum Bosgierstgras r1 
 Ilex aquifolium Hulst r1 
 Galium aparine Kleefkruid r1 
 Geum urbanum Geel nagelkruid r1 
 Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel r1 
 Acer campestre Spaanse aak r1 
 Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren r1 
 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren r1 
 Luzula sylvatica Grote veldbies r1 
 Prunus avium Zoete kers (kriek) r1 
    
C/H TOTAAL   
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam 4 
 Hedera helix Klimop 5 
 Fraxinus excelsior Gewone es a1 
 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn m2 
 Luzula sylvatica Grote veldbies p1 
 Milium effusum Bosgierstgras p1 
 Mycelis muralis Muursla r1 
 Galium aparine Kleefkruid r1 
  Ilex aquifolium Hulst r1 
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33..33..22  FFAAUUNNIISSTTIISSCCHHEE  IINNVVEENNTTAARRIISS  

Inventarisatie van de fauna werd uitvoerig besproken in hoofdstuk 3.2.2.  

33..33..33  OOPPBBRREENNGGSSTTEENN  EENN  DDIIEENNSSTTEENN  

Het bos kent ongeveer 30 jaar een goed houtbeheer met een opbrengst van bijna € 175/ha. 

In het bos wordt het normale jachtbeheer, ree- en everzwijnschot toegepast vanaf hoogzitten.  De jaarlijkse 
vergoeding voor de instelling als bosreservaat (€ 223,1042) wordt hierdoor verminderd met € 49,5787 per 
hectare. 

Het bos is in principe niet toegankelijk. Maar door de verschillende wegen naast en door het bos, die niet 
afgesloten zijn, is het bos gemakkelijk toegankelijk voor o.a wandelaars en ruiters.  Op verschillende 
plaatsen is er tussen het bos een de aangrenzende percelen prikkeldraad aanwezig. 

 

44  BBEEHHEEEERRSSDDOOEELLSSTTEELLLLIINNGGEENN  

4.1 BOSFUNCTIES 

‘Het beheer in het bosreservaat is volledig afgestemd op een optimalisatie van de ecologische functie en de 
wetenschappelijke functie van het bos. Alle concrete beheersdaden zijn afgestemd op de realisatie van deze 
doelstelling. Hierbij wordt een objectieve afweging gemaakt tussen een absolute maximalisatie van de 
natuurwaarde en de biodiversiteit (ecologische functie) en de mogelijkheden voor studie van processen van 
spontane bosontwikkeling (wetenschappelijke functie)’. 

44..11..11  DDEE  EECCOOLLOOGGIISSCCHHEE  FFUUNNCCTTIIEE  

Het Vrouwenbos heeft een zeer hoge natuurwaarde: Zowel het Veldbies-Beukenbos als het Parelgras-
Beukenbos en de overgangen ertussen komen voor.  Goed ontwikkelde vormen van deze bostypes komen 
in Vlaanderen enkel in de Voerstreek voor.  Vooral het Parelgras-Beukenbos is bijzonder goed ontwikkeld, 
zowel qua kruidvegetatie als bosstructuur en boomsoortensamenstelling.  Het Veldbies-Beukenbos is minder 
sterk ontwikkeld, gezien de sterke verstoring in de boomlaag in het verleden.  In het noordelijke gedeelte van 
het bos werd de laatste dertig jaar niet meer ingegrepen.  Ook deze situatie is bijzonder zeldzaam in 
Vlaanderen.  Bovendien komen in het bos een aantal zeldzame soorten voor Vlaanderen voor: 
Lievevrouwebedstro, Heelkruid, Grote en Witte veldbies, … .   

Ook wat de fauna betreft komen er tal van zeldzaamheden voor: Middelste bonte specht, Taigaboomkruiper, 
Everzwijn, Grote bosmuis, Das, Hazelmuis, Vroedmeesterpad,… zijn in Vlaanderen quasi beperkt tot de 
Voerstreek. Er is bovendien een rijke bosgebonden ongewerveldenfauna aanwezig, met soorten die enkel in 
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oude boscomplexen gevonden worden. Enkele tot de verbeelding sprekende soorten zijn Lederloopkever, 
Lederboktor en Klein vliegend hert, naast tientallen minder opvallende houtbewonende soorten.  

Er dient gestreefd te worden naar een zo natuurlijk mogelijk bostype dat de Potentieel Natuurlijke Vegetatie 
zo goed mogelijk benaderd waar via spontane processen inheemse soorten bevoordeeld worden.  In dit 
kader dienen de agressieve verjongende uitheemse soorten verwijderd te worden.  

Er wordt verwacht dat een nulbeheer in het merendeel van het bos de populaties van diverse 
indicatorsoorten van oud en structuurrijk bos met grote hoeveelheden dood hout ten goede zal komen.    

44..11..22  DDEE  WWEETTEENNSSCCHHAAPPPPEELLIIJJKKEE  FFUUNNCCTTIIEE  

Bosreservaten hebben 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.  Het Vrouwenbos biedt interessante mogelijkheden voor specifiek onderzoek o.a. de spontane 
successie van pionierbos op basis van berk naar climaxvegetatie van het Luzulo-Fagetum. 

44..11..33  DDEE  SSCCHHEERRMMFFUUNNCCTTIIEE  

Bossen in het algemeen hebben een milieubeschermende functie (klimaat, water, bodem, lucht, visuele 
afscherming, geluid, patrimoniale schermfunctie). Alle bossen realiseren de meeste van deze 
schermfuncties tegelijk.  De meeste schermfuncties treden gewoonweg in werking door de aanwezigheid 
van het bos.  Het Vrouwenbos is een hellingsbos en vervult een schermfunctie naar erosie toe.  Verder 
bevat het bos sporen van vroegere mijnbouwactiviteiten (krijtwinning)  Het bos is dus ook van belang voor de 
bescherming van het cultuurhistorisch en archeologisch erfgoed (patrimoniale schermfunctie). 

4.2 BEHEERDOELSTELLINGEN 

In de bosreservaten zijn de doelstellingen opgesomd in het Bosdecreet van kracht.  Artikel 25 van het 
decreet bepaalt dat de bijzondere doelstellingen voor de bosreservaten, waar rekening mee  moet gehouden 
worden de volgende zijn: 

• behoud of herstel van de natuurlijke fauna en flora; 
• bevordering van de inheemse boomsoorten; 
• stimulering van de inheemse verjonging; 
• bevordering van de ongelijkjarigheid en de ongelijkvormigheid; 
• bevorderen van het ecologisch evenwicht. 
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44..22..11  VVOOOORR  DDEE  ZZOONNEESS  MMEETT  MMIINNIIMMUUMM--IINNTTEERRVVEENNTTIIEE  BBEEHHEEEERR  

4.2.1.1 ALGEMENE BEHEERDOELSTELLING 

Omwille van de jacht die in het bosreservaat nog steeds uitgeoefend wordt, zal het bos zal als gericht 
bosreservaat ingericht worden met over de overgrote oppervlakte een start-exotenbeheer, gevolgd door een 
minimum-interventiebeheer. In het merendeel van het reservaat wordt een niets-doen beheer vooropgesteld. 
De evolutie wordt er vrij gelaten, ook al mocht deze na een zekere tijd niet in de verwachte richting 
evolueren.  De gewenste richting waarin het bos op langere termijn zou dienen te evolueren is dit van een 
ongelijkjarig, ongelijkvormig bos met een standplaatseigen natuurlijke flora (inclusief boomsoorten) en fauna, 
waarin liefst de huidige interessante elementen behouden blijven.  Er wordt gestreefd naar een zo natuurlijk 
mogelijk bostype dat de Potentieel Natuurlijke Vegetatie zo goed mogelijk benaderd waar via spontane 
processen inheemse soorten bevoordeeld worden.  In dit kader worden agressieve verjongende uitheemse 
soorten via actieve ingrepen uit het bos geweerd. 

4.2.1.2 PRAKTISCHE UITWERKING VAN DE BEHEERDOELSTELLING 

In het merendeel van het bos wordt onmiddellijk een niets-doen beheer ingesteld met uitzondering van de 
agressief verjongende uitheemse soorten die via actieve ingrepen uit het bos geweerd worden. 

Er zal een inleidend beheer met een welomlijnd tijdsverloop plaatsvinden waarbij Lork, Fijnspar, 
Amerikaanse eik, Robinia, aangeplante krieken en Californische cypressen verwijderd worden.  Binnen het 
jaar na goedkeuring van het beheerplan bij ministerieel besluit, zal het inleidend beheer gestart worden.  
Daarna wordt overgegaan op nulbeheer. 

Er wordt geopteerd om de Lorken in naaldhoutbestanden 5, 7, 12 en 13 te exploiteren. 

Ook de Fijnsparren in de bestanden 5, 7, 12, en 13 worden gekapt.  Bestand 11 is een groter bestand met 
Fijnspar van 1,5 ha.  Dit volledige bestand wordt gekapt om nadien spontaan te laten verbossen. 

Moeilijk exploiteerbare bomen van Lork of Fijnspar worden omgezaagd en laat men liggen.  Naaldbomen 
met horsten van roofvogels dienen behouden te blijven, evenals oude, dikke lorken die geschikt zijn als 
nestboom. 

De grote Amerikaanse eiken (omtrek > 100 cm) in de bestanden 1 en 3 worden geringd.  Dit zijn slechts 
enkele exemplaren. Deze bomen worden op stam gedood en blijven nadien als dood hout staan.  Hierbij 
worden de grote bomen geringd dwz het plaatselijk ringvormig verwijderen van de schors met de zaag, bijl of 
frees zodat de boom afsterft.  Als vuistregel geldt dat de breedte van de ring 20-30 cm bedraagt voor eiken.  
Het afsterven van de bomen gebeurt het snelst wanneer het ringen in de zomer gebeurt.  Er wordt echter 
niet geringd in het broedseizoen.  De kleinere bomen of struiken van Amerikaanse eik worden geëlimineerd 
door middel van hak- en spuitmethode. De eerste maal zal plaatsvinden in de zomer wanneer ook de grote 
bomen geringd worden.  Nabehandeling dient de eerste 5 jaar te gebeuren.  Zaailingen worden manueel 
uitgerukt.  Er dient een controle uitgevoerd te worden om de 10 jaar om ervoor te zorgen dat de 
Amerikaanse eiken niet terug uitschieten.   
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Langsheen de kiezelweg tussen bestand 1 en bestand 2 staan enkele cypressen.  Deze worden gekapt.  Het 
hout en de takken wordt vervolgens afgevoerd. 

In bestand 3 zijn enkele krieken aangeplant die gekapt dienen te worden.  Het gaat om jonge exemplaren, 
niet autochtoon materiaal over een oppervlakte van enkele m². 

De aanwezige Robinia’s in bestand 4 zullen verwijderd door middel van de hak- en spuit methode. 

In de meest noordwestelijke hoek van het bosreservaat (in bestand 3) is een jonge essenaanplant aanwezig 
(aangeplant in 1993) met enkele oude hoogstamfruitbomen.  Dit bestand zal verder gedund worden. De 
hoogstamfruitbomen blijven staan.  Hierbij wordt eerst een zuivering doorgevoerd wanneer het bestand 20 
jaar oud is – d.i. in 2013.  Na de zuivering wordt er om de 3 jaar een dunning uitgevoerd. 

Tijdens de periode van inleidend beheer wordt eveneens het aanwezige vuilnis en de oude, niet meer 
gebruikte hoogzitten verwijderd.  In de randzone van bestand 4 is er een sluikstort aanwezig dat opgeruimd 
moet worden. 

Kaart 4.2.1 geeft een overzicht van de beheermaatregelen.  
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55    BBEEHHEEEERRRRIICCHHTTLLIIJJNNEENN  ((AALLLLEEEENN  GGEELLDDIIGG  VVOOOORR  ZZOONNEESS  MMEETT  GGEERRIICCHHTT  BBEEHHEEEERR))  

5.1 MAATREGELEN OM DE NATUURLIJKE FLORA EN FAUNA TE HERSTELLEN OF TE 
BEHOUDEN 

• verwijderen agressief verjongende uitheemse soorten: Fijnspar, Lork, Amerikaanse eik, Robinia, 
Californische cypressen, niet-autochtone krieken; 

• het voeren van slechts een minimum-interventiebeheer na een periode van inleidend beheer; 
• opruimen van vuilnis, sluikstort en hoogzitten; 
• ontwikkelen van een mantel-zoomvegetatie langsheen de bosrand. 

5.2 MAATREGELEN OM DE INHEEMSE BOOMSOORTEN  TE BEVORDEREN 
• verwijderen agressief verjongende uitheemse soorten: Fijnspar, Lork, Amerikaanse eik, Robinia, 

Californische cypressen, niet-autochtone krieken; 
• het voeren van slechts een minimum-interventiebeheer na een periode van inleidend beheer; 
• ontwikkelen van een mantel-zoomvegetatie langsheen de bosrand. 

5.3 MAATREGELEN OM DE NATUURLIJKE VERJONGING TE STIMULEREN 
• verwijderen agressief verjongende uitheemse soorten: Fijnspar, Lork, Amerikaanse eik, Robinia, 

Californische cypressen, niet-autochtone krieken; 
• het voeren van slechts een minimum-interventiebeheer na een periode van inleidend beheer; 
• ontwikkelen van een mantel-zoomvegetatie langsheen de bosrand. 

5.4 MAATREGELEN OM DE ONGELIJKJARIGHEID EN DE ONGELIJKVORMIGHEID TE 
BEVORDEREN 

De in de toekomst te verwachten natuurlijke evolutie zal de ongelijkvormigheid nog verder verhogen.  De 
natuurlijke successie wordt daartoe vrij gelaten, zonder bijzondere ingrepen te voorzien.   

5.5 MAATREGELEN OM HET ECOLOGISCH EVENWICHT TE BEVORDEREN 

De in de voorgaande rubrieken aangehaalde elementen zijn van die aard dat ze, naar alle verwachting, een 
bevordering van het ecologisch evenwicht gaan inhouden. 

5.6 BOSBOUWTECHNISCHE ASPECTEN VAN HET BEHEERPLAN: BEDRIJFSVORM, 
KAPBAARHEID, VERJONGINGSWIJZE, OMLOOPTIJD, BEHEERINDELING 

Bedrijfsvorm: blijft (van nature) hooghout. 

Kapbaarheid: na een periode van inleidend beheer waarbij Lork en Fijnspar gekapt worden, wordt er niet 
meer gekapt.  Bomen sterven af door ouderdom of calamiteit.  Uitzondering is de esssenaanplant in de 
noordwestelijke hoek van het bosreservaat welke verder gedund zal worden. 
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Verjongingswijze: natuurlijk. 

Omlooptijd:  voor de essenaanplant om de 3 jaar na een eerste zuivering met behoud van de hoogstammige 
fruitbomen. 

5.7 KAPREGELING 

Voorziene maatregelen: 

2007: kappen Lork (bestand 5, 7, 12, 13 en verspreide exemplaren in het ganse bosreservaat) met behoud 
van de bomen met horsten en oude, dikke lorken die als nestboom kunnen fungeren.  Moeilijk exploiteerbare 
bomen worden omgezaagd en laat men liggen. 

2007: kappen Fijnspar (bestand 5, 7, 11, 12, 13 en verspreide exemplaren in het ganse bosreservaat). 
Moeilijk exploiteerbare bomen worden omgezaagd en laat men liggen. 

2007: ringen Amerikaanse eik (bestand 1 en 3),  elimineren van de kleinere exemplaren dmv hak- en 
spuitmethode.  Uittrekken van de zaailingen. 

2007: kappen Californische cypressen (bestand 1). 

2007: kappen krieken (bestand 3) 

2007: verwijderen Robinia dmv hak- en spuitmethode (bestand 4). 

2007: opruimen sluikstort (bestand 4) en oude hoogzitten (bestand 1, 2, 3, 4) 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012: nabehandeling beheer Amerikaanse eiken (bestand 1 en 3). 

2022: monitoring beheer Amerikaanse eiken (bestand 1 en 3). 

2013: zuivering essenaanplant (bestand 3) met behoud hoogstammige fruitbomen. 

2016, 2019, 2022, 2025: dunning essenaanplant (bestand 3) met behoud hoogstammige fruitbomen. 

2007-2027: verwijderen vuilnis. 
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Tabel 5.7.1 : Overzicht werkzaamheden en maatregelen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KL: Kappen Lork 
KF: Kappen Fijnspar 
RA: Ringen Amerikaanse eik, elimineren kleine exemplaren dmv hak- en spuitmethode.  Uittrekken 
zaailingen 
KC: Kappen Californische cypressen 
KK: Kappen krieken 
VR: Verwijderen Robinia door middel van hak- en spuitmethode 
OS: Opruimen sluikstort 
OH: Opruimen hoogzitten 
NA: nabehandeling Amerikaanse eik 
MA: Monitoring Amerikaanse eik 
ZE: Zuivering essenaanplant 
DE: Dunning essenaanplant 
 

Xxx: Niets-doen-beheer met uitzondering van opruimen vuilnis 

bestand
O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 RA, KC, OH NA NA NA NA NA MA
2 OH
3 RA, KK, OH NA NA NA NA NA ZE DE DE MA, DE DE
4 VR, OS
5 KL, KF
7 KL, KF
11 KF
12 KL, KF
13 KL, KF

dienstjaar
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66  BBIIJJZZOONNDDEERREE  BBEEHHEEEERRRRIICCHHTTLLIIJJNNEENN  ((AALLLLEEEENN  GGEELLDDIIGG  VVOOOORR  ZZOONNEESS  MMEETT  GGEERRIICCHHTT  
BBEEHHEEEERR))  

6.1 BOSBOUWKUNDIGE WERKEN 

66..11..11  BBOOSSVVEERRJJOONNGGIINNGGSSPPRROOGGRRAAMMMMAA  

Enkel natuurlijke bosverjonging kan plaatsgrijpen. 

66..11..22  BBEE--  EENN  HHEERRBBEEBBOOSSSSIINNGGSSWWEERRKKEENN  

Er wordt geen bebossing of herbebossing uitgevoerd. 

66..11..33  OOMMVVOORRMMIINNGGEENN  

Niet van toepassing. 

66..11..44  BBOOSSBBEEHHAANNDDEELLIINNGGSS--  EENN  VVEERRPPLLEEGGIINNGGSSWWEERRKKEENN  

Volgende werken zijn in de kapregeling en de beheerrichtlijnen reeds weergegeven: 

KL: Kappen Lork in bestand 5, 7, 12 en 13 
KF: Kappen Fijnspar in bestend 5, 7, 11, 12 en 13 
RA: Ringen Amerikaanse eik, elimineren kleine exemplaren dmv hak- en spuitmethode.  Uittrekken 
zaailingen in bestand 1 en 3 
KC: Kappen Californische cypressen in bestand 1 
KK: Kappen krieken in bestand 3 
VR: Verwijderen Robinia door middel van hak- en spuitmethode in bestand 4 
NA: nabehandeling Amerikaanse eik in bestand 1 en3 
MA: Monitoring Amerikaanse eik in bestand 1 en 3 
ZE: Zuivering  en dunning essenaanplant in bestand 3 

66..11..55  WWEERRKKEENN  TTEERR  PPRREEVVEENNTTIIEE  VVAANN  BBOOSSBBRRAANNDDEENN  

Het risico op bosbrand is niet groot.  Er worden geen bijzondere maatregelen voorzien. 

66..11..66  AANNDDEERREE  

Niet van toepassing 
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6.2 WERKEN MET BETREKKING TOT DE FYTOSOCIOLOGISCHE, FAUNISTISCHE, 
BODEMKUNDIGE OF LANDSCHAPPELIJKE WAARDE 

Tal van geplande beheeringrepen leiden indirect tot een versterking van de fytosociologische, faunistische, 
bodemkundige of landschappelijke waarde. 

66..22..11  FFLLOORRAA  

Geen specifieke werkzaamheden die niet eerder vermeld werden. 

66..22..22  FFAAUUNNAA  

Geen specifieke werkzaamheden die niet eerder vermeld werden. 

66..22..33  BBOODDEEMM  

Geen specifieke werkzaamheden die niet eerder vermeld werden. 

66..22..44  LLAANNDDSSCCHHAAPP  

Geen specifieke werkzaamheden die niet eerder vermeld werden. 

66..22..55  AANNDDEERREE  

Geen specifieke werkzaamheden die niet eerder vermeld werden. 

6.3 UITZONDERLIJKE WERKEN, DIE EEN WIJZIGING VAN DE ECOLOGISCHE 
KENMERKEN TOT GEVOLG HEBBEN ZOALS VERNOEMD IN ARTIKEL 30 VAN HET 
BOSDECREET 

Bosreservaten hebben een zeer belangrijke ecologische functie: zij vormen  belangrijke locaties voor het 
behoud van zeldzame bostypes, processen en soorten.  Om deze maximaal te beschermen zijn een aantal 
handelingen opgenomen in artikel 30 van het bosdecreet, verboden in bosreservaten. 

Onverminderd de verbodsbepalingen opgenomen in wetten, decreten, reglementen en de ontheffingen 
opgenomen in het beheerplan, is het in bosreservaten verboden: 

1. planten of onderdelen van planten te verwijderen; 

2. opgravingen of extracties van materiaal uit de bodem of uit de ondergrond te verrichten; 

3. werkzaamheden uit te voeren die niet in het beheerplan zijn opgenomen en die van aard zijn wijzigingen 
aan te brengen in de mineralogische en paleontologische sites, de archeologische grondvesten, het 
landschap, het reliëf, de natuurlijke waterhuishouding, de bodemvruchtbaarheid, de zuiverheid en het regime 
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van de waterlopen, de vegetatie en de inheemse flora en fauna; 

4. dieren en planten te introduceren; 

5. vuur te maken behalve wanneer zulks nodig is als beheersmaatregel, als fytosanitaire maatregel bij wet 
verplicht of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment; 

6. bronnen, veen- of turflagen te wijzigen; 

8. sport te beoefenen; 

10. bestrijdingsmiddelen te gebruiken; 

11. meststoffen te gebruiken; 

12. keten, loodsen, tenten of andere constructies te plaatsen, zelfs als die slechts tijdelijk zijn. 

In functie van wetenschappelijk onderzoek staat dit beheerplan expliciet een ontheffing toe van deze 
verbodsbepalingen (met uitzondering van sport beoefenen) onder volgende voorwaarden :  

Elke vorm van wetenschappelijk onderzoek in de bosreservaten moet steeds aangevraagd worden bij het 
bosbeheer, dat samen met het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer de opportuniteit van het onderzoek 
beoordeelt en de verdere randvoorwaarden voor de uitvoering van het onderzoek vastlegt. 
Onderzoeksactiviteiten die onherstelbare schade toebrengen aan de intrinsieke waarde van het reservaat 
worden hierbij als niet opportuun beschouwd. In geval van twijfel kan de administratie het oordeel vragen 
van de adviescommissie, ook voor deze activiteiten waar geen expliciete machtiging van de commissie 
nodig is. 

Verder is een uitzondering op het gebruik van bestrijdingsmiddelen toegestaan in functie van de bestrijding 
van Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers en Robinia pseudoacacia.  Indien mechanische methodes 
(ringen, uittrekken) falen, kan overgegaan worden tot een behandeling met glyfosaat.  Volgende prioriteit  
geldt wat betreft aan te wenden methode: 

• 1. Hak- en spuitmethode 
• 2. Stobbebehandeling 
• 3. Bladbehandeling (enkel bij hoge uitzondering aan te wenden) 

Door onvoorziene omstandigheden kan het noodzakelijk zijn bepaalde beheerdaden uit te voeren die niet 
voorzien zijn in het beheerplan, of af te wijken van de voorziene timing.  In de gerichte reservaatsgedeelten 
kunnen deze afwijkingen enkel uitgevoerd worden na grondige motivering en uitdrukkelijke toestemming van 
de adviescommissie.  In de integrale reservaatsgedeelten wordt hierop geen uitzondering toegestaan: na 
een eventueel startbeheer wordt hier de status van integraal reservaat ingesteld.  Omwille van redenen van 
wetenschappelijk onderzoek is het absoluut noodzakelijk hierna onder geen beding nog in te grijpen, met 
uitzondering van het wegnemen van externe invloeden (verwijderen van zaailingen van Amerikaanse 
vogelkers en Amerikaanse eik). 
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6.4 UITZONDERLIJKE WERKEN, DIE EEN WIJZIGING VAN DE ECOLOGISCHE 
KENMERKING VOOR GEVOLG HEBBEN, ZOALS BEDOELD IN DE ARTIKELEN 30 EN 
97, EN WAARVOOR DE ADVIESCOMMISSIE VOOR BOSRESERVATEN MOET 
WORDEN GEHOORD 

Artikel 30 van het bosdecreet, vermeldt :  

Onverminderd de verbodsbepalingen opgenomen in wetten, decreten, reglementen en de ontheffingen 
opgenomen in het beheerplan, is het in de bosreservaten verboden: 

7. dieren te verdelgen, te verplaatsen of te vangen, hun jongen, eieren, nesten of schuilplaatsen te 
verstoren, tenzij een machtiging door het bosbeheer uitgereikt, de commissie gehoord 

9.  te jagen, tenzij daarvoor machtiging werd verleend door het Bosbeheer, na de adviescommissie gehoord 
te hebben; 

In functie van wetenschappelijk onderzoek kan het noodzakelijk zijn dieren te vangen (in functie van 
inventarisaties en monitoringactiviteiten). Hiertoe zal steeds de procedure worden gevolgd waarbij het 
Bosbeheer een machtiging uitreikt na de commissie gehoord te hebben. 

Indien op het ogenblik van een aanvraag geen vergadering van de commissie voorzien is, kan de 
goedkeuring van de adviescommissie ook worden bekomen via een schriftelijke procedure :  

• een voldoende gedocumenteerde aanvraag wordt overgemaakt aan de plaatselijke 
woudmeester 

• in overleg met het IBW gebeurt een eerste screening van het voorstel op zijn 
volledigheid en degelijkheid 

• indien voldoende onderbouwd wordt de aanvraag rondgestuurd aan de leden van de 
commissie die 14 dagen de tijd krijgen om schriftelijk te reageren 

• indien de meerderheid van de leden geen bezwaar uit tegen het onderzoek kan een 
machtiging worden afgeleverd. Indien het commissielid niet binnen de termijn reageert 
wordt dit beschouwd als een goedkeuring. 

 

6.5 RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT DE SOCIALE FUNCTIE (ARTIKEL 10) 

66..55..11  TTOOEEGGAANNKKEELLIIJJKKHHEEIIDD  

Doorheen het bosreservaat loopt de zogenaamde “Chemin du facteur” of voetweg 76 volgens de Atlas der 
buurtwegen.  Dit is een openbare weg en kan bijgevolg niet afgesloten worden.  Deze weg is een voetpad 
die de verbinding vormt tussen het dorp Veurs en de hoeve gelegen in het Vrouwenbos en verderop een 
hoeve gesitueerd ter hoogte van het toponiem “Kijs”. 

Voor het overige wordt het bosreservaat niet publiek toegankelijk gesteld, uitgezonderd tijdens het 
jachtseizoen daar de jacht nog steeds uitgeoefend wordt in het bosreservaat.  De kiezelweg tussen de 
bestanden 1 en 2 blijft wel toegankelijk voor de bewoners van de hoeve aan de rand van het Vrouwenbos 
daar het de enige toegangsweg is vanuit  Veurs-dorp naar de hoeve.   Aan de verschillende toegangen 



   125 

worden borden geplaatst met “Verboden toegang”. 

Verder is er in het noordelijke deel van het bosreservaat een sluipweg gemaakt omdat de oorspronkelijk 
weg, die naar de “Chemin du facteur” leidt, dichtgegroeid is.  De sluipweg begint ter hoogte van buurtweg 30 
en loopt tussen de naaldhoutbestanden 11 en 13.  De oorspronkelijke weg dient terug open gemaakt te 
worden.  Ter hoogte van de sluipweg wordt de afrastering terug hersteld en wordt een bord met “Verboden 
toegang” geplaatst. 

Kaart 6.5.1 geeft de toegankelijkheid en de locatie van de te plaatsen borden. 

66..55..22  SSPPEECCIIFFIIEEKKEE  MMAAAATTRREEGGEELLEENN  TTEERR  BBEESSCCHHEERRMMIINNGG  VVAANN  FFLLOORRAA,,  FFAAUUNNAA,,  BBOOSSVVEERRJJOONNGGIINNGG  MM..BB..TT..  DDEE  
BBOOSSRREECCRREEAATTIIEE  

Er is geen bosrecreatie toegestaan. 

66..55..33  RRIICCHHTTLLIIJJNNEENN  MM..BB..TT..  DDEE  JJAACCHHTT  

Jachtbeheer, ree- en everzwijnschot werden vroeger reeds toegepast en worden nog steeds verder gezet 
vanaf hoogzitten.  De jaarlijkse vergoeding voor de instelling als bosreservaat wordt verminderd met 
€49,5787/ha omdat de jacht nog steeds uitgeoefend wordt door de eigenaar.   

Jaarlijks worden verschillende paden gemaaid, geklepeld ten behoeve van de jacht.  In bepaalde delen van 
het reservaat is de dichtheid aan paden te groot in vergelijking met de oppervlakte waardoor schade aan de 
vegetatie toegebracht wordt.  Dit is vooral het geval ter hoogte van bestand 4 waar zeer veel van de Grote 
veldbies-vegetatie geklepeld wordt.  Verder is in bestand 1 is een oude hoogzit aanwezig vlakbij een grote 
dassenburcht.  Deze hoogzit is in de loop van 2005 ingestort en dient verwijderd te worden. Er dient een 
afsprakennota tussen de eigenaar en de adviescommissie opgesteld te worden met betrekking tot het 
jachtbeheer in de reservaatsgedeelten met ondermeer volgende voorwaarden: beperking van het aantal te 
klepelen paden, geen voederplaatsen, geen wildakkers en geen hoogzitten.   De paden die geklepeld 
worden in functie van de jacht dienen op kaart vastgelegd te worden met indicatie van het maaitijdstip. 

66..55..44  AANNDDEERREE  ((OO..AA..  HHEETT  GGEEBBRRUUIIKK  VVAANN  PPRRIIKKKKEELLDDRRAAAADD  AARRTTIIKKEELL  9977))  

Prikkeldraad zal in het bos niet worden aangebracht.  Het bos is op een aantal plaatsen omgeven door 
prikkeldraad ter omheining van o.a. de door vee begraasde weilanden.  Deze prikkeldraden bevinden zich 
buiten het bos en hoeven verder niet in aanmerking te worden genomen bij dit beheerplan. 

 

77  OOPPEENNBBAAAARRHHEEIIDD  VVAANN  HHEETT  BBEEHHEEEERRPPLLAANN  

Het beheerplan wordt opgemaakt voor een privé-bosreservaat en kan na toestemming van de eigenaar 
ingekeken worden op de houtvesterij Hasselt. 
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88  MMAAAATTRREEGGEELLEENN  IINN  DDEE  OONNMMIIDDDDEELLLLIIJJKKEE  OOMMGGEEVVIINNGG  VVAANN  HHEETT  BBOOSSRREESSEERRVVAAAATT  OOMM  
NNAADDEELLIIGGEE  BBEEÏÏNNVVLLOOEEDDIINNGG  VVAANN  BBUUIITTEENNAAFF  TTEE  SSTTOOPPPPEENN  ((AARRTTIIKKEELL  2299))  

8.1 AARD EN DOELSTELLING VAN DEZE MAATREGELEN 

Een bosreservaat is geen op zichzelf staand geheel en interacties met de omgeving kunnen hun invloed 
hebben op de evoluties binnen het reservaat.  Vandaar dat ook een aantal maatregelen buiten de 
reservaatsperimeter geformuleerd worden. 

Creëren van een mantel-zoomvegetatie langs de bosrand 

Voor vele ongewervelden (vlinders, zweefvliegen en andere bloembezoekende of struweelbewonende 
soorten) is de aanwezigheid van mantel-zoomvegetaties zeer belangrijk.  De ontwikkeling van een externe 
bosrand is mogelijk na aankoop van aangrenzende percelen ten noord-oosten van het bosreservaat. Deze 
percelen worden momenteel als akker, weiland en laagstamboomgaard gebruikt.  Na aankoop kan in het 
weiland spontane struweelontwikkeling plaatsvinden enerzijds door extensieve begrazing of anderzijds door 
de afrastering 10 meter terug in open veld te zetten.  Voor de ontwikkeling van een mantel-zoomvegetatie op 
de akker of laagstamboomgaard wordt best eerst de voedselrijke bovenlaag afgeplagd, waardoor 
pioniersoorten zich kunnen vestigen.  De rest van het perceel kan men tot weiland laten evolueren. 

Verder is de ontwikkeling van een mantel-zoomvegetatie mogelijk op de percelen ten noordwesten van het 
bosreservaat.  Het merendeel van deze percelen zijn eigendom van afdeling Natuur en werden recent als 
hoogstamboomgaard ingericht.  Deze percelen worden begraasd.  De ontwikkeling van een bosrand werd 
reeds voorzien door de afrastering een aantal meters terug in het weiland te zetten.  

Verbinding realiseren met Veursbos 

Ten zuidoosten van het bosreservaat bevindt zich een zeer waardevol klein bosje.  In dit bosje werden o.a. 
Bleke zege, Boszegge en Fraai hertshooi aangetroffen.  Er werd vastgesteld dat recent oude loofbomen 
gekapt werden en Fijnspar op deze plaats aangeplant werd.  Dit bosje dient men prioritair aan te kopen.  Het 
vormt een verbinding tussen het Vrouwenbos en het Veursbos. 

Terug openmaken gedeelte buurtweg 30 

Om de gecreëerde sluipweg in het bosreservaat terug af te sluiten dient men een gedeelte van de buurtweg 
30, die momenteel dichtgegroeid is, terug open te maken waardoor buurtweg 30 terug verbonden wordt met 
de “Chemin du facteur” of voetweg 76. 

Kaart 8.1.1 geeft de externe beheemaatregelen. 
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8.2 BEHEEROVEREENKOMSTEN 

Er zal nagegaan worden in hoeverre met aanpalende eigenaars kan afgesproken worden om bosmantel- en 
boszoomvegetaties te kunnen laten ontwikkelen op gronden van deze eigenaars.
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