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Het gedeelte van het Zoniënwoud-complex in dit beheerplan is uitsluitend gelegen op het 
Vlaams gewest. Het Vlaams gedeelte van het bos situeert zich op het grondgebied van de 
volgende gemeenten: Sint-Genesius-Rode, Hoeilaart, Overijse en Tervuren.  
 
Dit beheerplan omvat 3 bosdomeinen: 
 

1. Bosdomein ANB, dat verder opgedeeld wordt in het gedeelte ‘domeinbos 
Zoniënwoud’ en het gedeelte ‘bosreservaat Joseph Zwaenepoel’  

2. Bosdomein Koninklijke Schenking 
3. Bosdomein de Marnix 

 
 
Kaart 1.1: 1 Situatieplan 1/55.000 
 
Op een situatieplan wordt de hiërarchische indeling van bosdomein tot bosbestand 
weergegeven: 
 

1. Bosdomein 
2. Bosplaats 
3. Bosperceel 
4. Bosbestand 
5. Verjongingsgroepen uit de verjongingsgroepenkaart, nummering verwijst naar 

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

 
Het bosdomein ANB strekt zich uit over de vier gemeenten. De totale oppervlakte bedraagt 
2.559,05 ha. 
 
Het bosdomein van de Koninklijke Schenking is vooral gelegen op de gemeente Tervuren, 
deels ook op de gemeenten Hoeilaart (zgn. ‘Parmentier’) en Kraainem (zgn. ‘Vekedelle’). 
Een belangrijk deel van de eigendom Koninklijke Schenking wordt gevormd door het 
geografisch arboretum van Tervuren. Dat arboretum wordt echter niet gevat door dit 
beheerplan, er zal een afzonderlijk beheerplan voor worden opgemaakt. De totale 
oppervlakte in eigendom Koninklijke Schenking gevat door dit beheerplan bedraagt 253,14 
ha. 
 
Het bosdomein de Marnix is volledig gelegen in de gemeente Overijse. De totale oppervlakte 
bedraagt 108,34 ha. 
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De indiener van het beheerplan is  
 
 Ir. Patrick Huvenne 

Regiobeheerder Agentschap voor Natuur en Bos 
Beheerregio Groenendaal 
Duboislaan 14 
1560 Hoeilaart 

 
Contactpersoon voor het bosdomein Koninklijke Schenking is: 
 

Philippe Lens 
Afgevaardigd beheerder 
Brederodestraat 14 
1000 Brussel 

 
Contactpersoon voor het bosdomein de Marnix is: 
 
 Humbert de Marnix 

Kasteel de Marnix 3 
3090 Overijse 

 
 
Het domeinbos behoort tot de beheerregio Groenendaal van het Agentschap voor Natuur en 
Bos, waarbinnen bij opmaak beheerplan (2013) vier boswachters actief zijn. De indeling in 
boswachterijen wordt weergegeven op Kaart 1.1: 2 
 
Kaart 1.1:2 Boswachterij 
 
Beheerregio Groenendaal 

Ir. Patrick Huvenne, regiobeheerder 
Duboislaan 14 
1560 Hoeilaart 
Tel 02 658 24 60 
 

Voor de historische boswachterijen  
Park Van Tervuren 
Terschuren 
Den Epeler 
De Flos 

Boswachter Johan Bennekens 
GSM 0479 67 94 26 
 

Voor de historische boswachterijen  
Sint Michielsdelle 
Kerrenberg 
De Kwekerij 
Hazeberg (deel) 
Groenendaal (deel) 

Boswachter Dirk Raes 
GSM 0479 67 94 31 
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Voor de historische boswachterijen  
Swerte Dorens 
Zevenster 
Koude Delle 
Hazeberg (deel) 
Groenendaal (deel) 

Boswachter Erik Bartholomees 
GSM 0479 67 94 37 
 

Voor de gedeelten (buiten historische boswachterijen) 
Arboretum Groenendaal 
Koedal 
Smeyberg 

Boswachter Louis Van de Leest  
GSM 0479 67 94 30 

 
Het domein van de Koninklijke Schenking wordt beheerd door de regie Tervuren 
 

Ir. Patrick Huvenne, regisseur 
 
Wilfried Emmerechts, boswachter 
GSM 0475 97 47 00 
 
Marc Van Hummelen, boswachter 
GSM 0498 51 33 22 
 
Eikestraat 102/104 
3080 Tervuren 
Tel 02 307 56 60 

 
Het administratief toezicht op het beheer van het bosdomein de Marnix wordt uitgevoerd 
door de cel beleid van het Agentschap voor Natuur en Bos 
 

Celhoofd Maarten Vanden Eynde 
Ir. Bart Vander Aa, verantwoordelijke privébossen 
Diestsepoort 6 bus 75 
3000 Leuven 
016-66 63 00 
 
Beleidsadviseur Ann Moreau 
0479 67 94 06 

 
Het volledige boscomplex Zoniënwoud is nog ruimer, en strekt zich uit over de drie 
gewesten. De geplanimetreerde bosoppervlakte van dit geheel kan bepaald en ingedeeld 
worden als volgt (bron – structuurvisie voor het Zoniënwoud, 2008):  
 
Geplanimetreerde bosoppervlakte volgens eigenaar: 

- Vlaams Gewest 2.571 ha 
- Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.672 ha 
- Waals Gewest 274 ha 
- Koninklijke Schenking 380 ha 
- Fondation Solvay 235 ha 
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Geplanimetreerde bosoppervlakte volgens gewest: 
- Vlaanderen 2.951 ha 
- Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.672 ha 
- Wallonië 509 ha 

 
Geplanimetreerde bosoppervlakte volgens gemeente: 

- Hoeilaart 1.216 ha 
- Overijse 40 ha 
- Sint-Genesius-Rode 465 ha 
- Tervuren 1.230 ha 
- Oudergem 383 ha 
- Watermaal-Bosvoorde 757 ha 
- Sint-Pieters-Woluwe 67 ha 
- Sterrebeek 1 ha 
- Ukkel 507 ha 
- La Hulpe 493 ha 
- Waterloo 22 ha 

 

 
 
Naburige eigendommen: 

- Ter Kamerenbos 
- Park Tournay-Solvay 
- Hertoginnedal 
- Park van Woluwe 
- Rode Aarde 

 
Naburige private eigendommen: 

- Domein Ravenstein, Tervuren 
- Landbouwenclave langsheen Brassinelaan, Waterloo 
- Domein Banimmo-Dolce, Chaussée de Bruxelles 135, La Hulpe 
- Natuurreservaat agrée de Nysdam, La Hulpe 
- Janssens, La Hulpe 
- Gaillemarde, La Hulpe (Jadot, …) 
- Le domaine d’Argenteuil, Waterloo 

 
Tijdens de periode waarin dit beheerplan werd opgesteld zat het voormalige bestand 
Ketelheide 4a (8,71ha) in onverdeeldheid met een private eigenaar. Tijdens de finale fase 
van de opmaak van dit beheerplan, heeft de private eigenaar beslist om uit de 
onverdeeldheid te stappen. Dit houdt in dat bij de splitsing van bestand Ketelheide 4a 7/8 
van de oppervlakte eigendom wordt van het ANB en 1/8 van de private eigenaar. Door de 
laattijdige aankondiging, is beslist om het volledige bestand Ketelheide 4a niet meer op te 
nemen in dit beheerplan en de totale oppervlakte werd hieraan aangepast. Het was evenwel 
niet meer mogelijk om in dit korte tijdsbestek de berekeningen in hoofdstuk 4 en 5 nog aan te 
passen. Dit zou geen significante invloed mogen hebben op de cijfers, de oppervlakte van 
bestand Ketelheide 4a bedraagt slechts 0,3% van de totale oppervlakte van het ANB-
domeinbos. 
 
Op de kaarten wordt de recente aankoop Vlierbeekberg aan Smeyberg weergegeven. 
Echter, omdat deze aankoop te laat aan het patrimonium van ANB werd toegevoegd, was 
het onmogelijk deze oppervlakte nog mee op te nemen in alle berekeningen en de totale 
oppervlakte. Voor de volledigheid wordt Vlierbeekberg wel opgenomen in de kaartenbundel.  
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Zie Kaart 1.2:1 Kadaster overzicht aanduiding deelkaarten en 1.2: 2.1. tot 2.7 Kadastraal 
overzicht deelkaart  
 
De tabel geeft een overzicht van de eigendomstoestand van het volledige bosdomein weer, 
opgedeeld per gemeente en per artikel.  
 
Het ANB heeft 2.559 ha 05a 68ca in eigendom.  
 
Tabel 1: Overzicht oppervlakten per eigenaar en per gemeente 
Gemeente Eigenaar Oppervlakte (ha) 
Hoeilaart Agentschap voor Natuur en Bos 1.195,4445 
 Koninklijke Schenking 7,1630 
Sint-Genesius-Rode Agentschap voor Natuur en Bos 458,0794 
Tervuren Agentschap voor Natuur en Bos 785,4080 
 Koninklijke Schenking 357,1952 
Overijse Agentschap voor Natuur en Bos 120,1249 
 Familie de Marnix 108,3399 
Kraainem Koninklijke Schenking 11,3327 
 
Hieronder wordt een overzicht, per eigenaar en per gemeente, gegeven van alle kadastrale 
percelen die binnen het boscomplex Zoniënwoud vallen. 
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Tabel 2: Kadastraal overzicht ANB-domeinbos (Hoeilaart) 

GEMEENTE 
AF-
DELING KADGEM2 

SEC-
TIE 

GROND-
NR 

EXPO-
NENT MACHT 

BIS-
NR 

OPP 
(m²) 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 238 B 0 0 1,3760 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 239 A 0 0 0,3900 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 239 C 0 0 0,0080 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 239 B 0 0 0,0060 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 240 E 0 0 0,0510 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 240 D 0 0 0,0500 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 240 R 0 0 0,3480 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 240 S 0 0 0,0920 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 240 T 0 0 5,4711 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 240 C 0 0 1,6640 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 242 A 0 0 0,3300 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 243 _ 0 0 0,4570 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 264 Y 0 0 0,1616 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 265 B 0 0 0,0052 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 265 A 0 0 0,3065 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 511 R 0 0 0,0500 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 511 B 4 0 0,3020 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 522 A 5 0 1,9420 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1121 B 0 0 0,4040 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1122 B 0 0 0,2100 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1123 B 0 0 0,3650 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1124 _ 0 0 1,2250 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1125 _ 0 0 0,3180 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1126 _ 0 0 4,2020 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1127 B 0 0 0,5093 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1128 B 0 0 0,1906 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1129 _ 0 0 0,6470 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1132 A 0 0 2,6812 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1133 E 0 0 0,4932 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1133 D 0 0 0,4932 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1133 C 0 0 0,8636 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1135 H 0 0 1,1011 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1135 K 0 0 0,0204 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1135 F 0 0 0,0516 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1136 B 0 0 0,1403 
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HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1137 B 0 0 0,0040 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1139 D 0 0 0,2339 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1140 E 2 0 1,0704 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1140 N 2 0 0,0998 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1140 P 0 0 7,3085 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1140 M 2 0 0,0750 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1140 V 0 0 1,3945 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1140 T 2 0 0,2650 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1140 Z 0 0 2,2445 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1140 R 0 0 0,4100 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1140 G 2 0 1,1409 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1140 X 0 0 0,0479 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1140 W 0 0 0,3009 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1140 T 0 0 1,5250 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1140 C 2 0 0,0965 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1140 L 0 0 0,0135 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1140 B 2 0 0,5665 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1140 M 0 0 0,0750 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1140 S 2 0 0,5038 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1140 A 2 0 2,5067 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1140 F 2 0 0,0855 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1140 Y 0 0 0,2852 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1140 D 2 0 0,4315 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1140 H 2 0 4,0852 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1140 S 0 0 0,5038 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1140 V 2 0 0,1223 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1141 N 0 0 0,0719 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1141 H 0 0 0,0719 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1141 P 0 0 2,6239 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1141 M 0 0 0,1931 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1141 G 0 0 0,2464 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1143 Z 0 0 0,0701 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1143 T 0 0 0,7087 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1143 W 0 0 0,3811 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1143 V 0 0 1,3945 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1143 Y 0 0 1,2045 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1143 P 0 0 0,0857 
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HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1144 M 0 0 0,0563 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1144 L 0 0 0,0133 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1145 K 0 0 0,0018 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1145 H 0 0 0,4611 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1146 _ 0 0 0,6670 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1147 A 0 0 0,7502 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1148 _ 0 0 0,4400 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1149 _ 0 0 0,8390 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1150 _ 0 0 1,1180 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1151 _ 0 0 0,1920 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) B 1152 A 0 0 0,7836 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 1 _ 0 2 8,9550 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 1 A 0 0 8,4697 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 10 _ 0 0 7,0910 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 11 E 0 0 2,8907 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 11 A 0 0 16,4640 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 12 _ 0 0 0,5260 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 13 _ 0 0 7,3160 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 14 _ 0 0 7,8990 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 15 _ 0 0 7,5470 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 16 A 0 0 8,1851 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 17 C 0 0 71,1978 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 18 G 0 0 5,6269 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 18 C 0 0 0,6073 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 19 G 0 0 1,9613 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 19 C 0 0 3,3500 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 20 B 0 0 1,8530 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 20 F 0 0 7,9468 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 21 _ 0 0 1,3450 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 22 C 0 0 0,6448 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 22 B 0 0 0,3482 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 23 A 0 0 0,4850 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 24 C 0 0 0,0760 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 25 C 0 0 8,5367 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 26 B 0 0 1,6060 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 27 F 0 0 11,0111 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 28 _ 0 0 0,8030 
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HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 29 _ 0 0 16,7300 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 30 _ 0 0 5,3970 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 31 _ 0 0 34,1640 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 32 A 0 0 4,9373 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 33 _ 0 0 7,2220 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 34 A 0 0 1,4499 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 36 E 0 0 4,1265 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 36 G 0 0 0,0175 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 36 F 0 0 14,5900 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 37 E 0 0 1,6320 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 37 A 0 2 2,8821 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 38 A 0 0 0,3040 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 41 A 0 0 5,6750 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 42 B 0 0 0,8850 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 43 C 0 0 2,6468 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 44 C 0 0 0,3114 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 44 B 0 2 0,1602 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 45 E 0 0 32,2300 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 47 K 2 0 0,2161 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 47 T 2 0 39,7931 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 47 P 2 0 0,3138 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 47 V 2 0 1,3122 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 47 W 2 0 0,1347 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 47 D 2 0 0,0130 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 47 S 2 0 2,3332 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 47 L 2 0 0,2266 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 47 H 2 0 0,0156 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 47 N 2 0 0,0121 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 47 R 2 0 0,0046 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 47 E 2 0 0,0400 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 48 _ 0 0 29,4287 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 49 _ 0 0 65,3100 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 49 _ 0 2 28,0000 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 50 A 0 0 103,3910 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 73 C 0 0 0,2990 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 81 N 0 0 14,5617 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 82 A 0 0 8,1160 
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HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 83 _ 0 0 1,7630 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 86 D 0 0 1,8944 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 86 E 0 0 46,3626 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 87 _ 0 0 63,8510 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 88 _ 0 0 31,6650 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 89 _ 0 0 15,3650 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 90 _ 0 0 0,1040 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 91 E 0 0 0,0354 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 92 _ 0 0 0,3020 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 93 H 0 0 0,0538 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 93 G 0 0 204,6560 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 93 K 0 0 0,1570 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 94 _ 0 0 113,0650 

HOEILAART 1 
HOEILAART 
(HOEILAART 1) C 95 _ 0 0 29,8500 
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Tabel 3: Overzicht kadastrale percelen ANB-domeinbos (Overijse) 

GEMEEN-TE 
AF-
DELING KADGEM2 

SEC-
TIE 

GROND-
NR 

EXPO-
NENT MACHT 

BIS-
NR OPP (m²) 

OVERIJSE 1 
OVERIJSE 
(OVERIJSE 1) A 16 A 0 3 0,3124 

OVERIJSE 1 
OVERIJSE 
(OVERIJSE 1) B 117 E 0 0 0,0140 

OVERIJSE 1 
OVERIJSE 
(OVERIJSE 1) M 30 A 0 0 0,4222 

OVERIJSE 1 
OVERIJSE 
(OVERIJSE 1) M 187 A 0 0 7,1508 

OVERIJSE 1 
OVERIJSE 
(OVERIJSE 1) M 188 A 0 0 3,8355 

OVERIJSE 1 
OVERIJSE 
(OVERIJSE 1) M 197 B 0 0 8,8752 

OVERIJSE 1 
OVERIJSE 
(OVERIJSE 1) M 198 _ 0 0 0,6235 

OVERIJSE 1 
OVERIJSE 
(OVERIJSE 1) M 199 B 0 0 2,3944 

OVERIJSE 1 
OVERIJSE 
(OVERIJSE 1) M 652 _ 0 0 6,7880 

OVERIJSE 1 
OVERIJSE 
(OVERIJSE 1) M 653 B 0 0 0,0053 

OVERIJSE 1 
OVERIJSE 
(OVERIJSE 1) M 653 A 0 0 0,2403 

OVERIJSE 1 
OVERIJSE 
(OVERIJSE 1) M 654 _ 0 0 0,5680 

OVERIJSE 1 
OVERIJSE 
(OVERIJSE 1) M 655 A 0 0 9,6268 

OVERIJSE 1 
OVERIJSE 
(OVERIJSE 1) M 656 _ 0 0 1,8600 

OVERIJSE 1 
OVERIJSE 
(OVERIJSE 1) M 657 _ 0 0 7,6647 

OVERIJSE 1 
OVERIJSE 
(OVERIJSE 1) M 658 _ 0 0 0,2246 

OVERIJSE 1 
OVERIJSE 
(OVERIJSE 1) M 659 _ 0 0 0,1065 

OVERIJSE 1 
OVERIJSE 
(OVERIJSE 1) M 660 _ 0 0 0,8010 

OVERIJSE 1 
OVERIJSE 
(OVERIJSE 1) M 661 _ 0 0 0,5895 

OVERIJSE 1 
OVERIJSE 
(OVERIJSE 1) M 662 _ 0 0 1,8245 

OVERIJSE 1 
OVERIJSE 
(OVERIJSE 1) M 663 _ 0 0 0,4144 

OVERIJSE 1 
OVERIJSE 
(OVERIJSE 1) M 664 _ 0 0 0,0295 

OVERIJSE 1 
OVERIJSE 
(OVERIJSE 1) M 665 _ 0 0 15,8359 

OVERIJSE 1 
OVERIJSE 
(OVERIJSE 1) M 666 _ 0 0 0,7338 

OVERIJSE 1 
OVERIJSE 
(OVERIJSE 1) M 720 A 0 0 1,6594 

OVERIJSE 1 
OVERIJSE 
(OVERIJSE 1) N 25 E 0 0 2,8139 

OVERIJSE 1 
OVERIJSE 
(OVERIJSE 1) N 28 R 0 0 16,8832 

OVERIJSE 1 
OVERIJSE 
(OVERIJSE 1) N 29 F 0 0 3,6122 

OVERIJSE 1 
OVERIJSE 
(OVERIJSE 1) N 30 H 0 0 15,5027 
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Tabel 4: Overzicht kadastrale percelen ANB-domeinbos (Sint-Genesius-Rode) 

GEMEEN-TE 
AF-
DELING KADGEM2 

SEC-
TIE 

GROND-
NR 

EXPO-
NENT MACHT 

BIS-
NR OPP (m²) 

SINT-
GENESIUS-
RODE 2 

SINT-GENESIUS-RODE 
(SINT-GENESIUS-RODE 
2) G 4 K 0 0 31,8909 

SINT-
GENESIUS-
RODE 2 

SINT-GENESIUS-RODE 
(SINT-GENESIUS-RODE 
2) G 4 H 0 0 0,6291 

SINT-
GENESIUS-
RODE 2 

SINT-GENESIUS-RODE 
(SINT-GENESIUS-RODE 
2) G 5 B 0 0 0,0079 

SINT-
GENESIUS-
RODE 2 

SINT-GENESIUS-RODE 
(SINT-GENESIUS-RODE 
2) G 5 C 0 0 120,1481 

SINT-
GENESIUS-
RODE 2 

SINT-GENESIUS-RODE 
(SINT-GENESIUS-RODE 
2) G 6 H 0 0 139,8614 

SINT-
GENESIUS-
RODE 2 

SINT-GENESIUS-RODE 
(SINT-GENESIUS-RODE 
2) G 6 G 0 0 0,0035 

SINT-
GENESIUS-
RODE 2 

SINT-GENESIUS-RODE 
(SINT-GENESIUS-RODE 
2) G 6 D 0 0 0,0800 

SINT-
GENESIUS-
RODE 2 

SINT-GENESIUS-RODE 
(SINT-GENESIUS-RODE 
2) G 7 _ 0 0 164,6290 

SINT-
GENESIUS-
RODE 2 

SINT-GENESIUS-RODE 
(SINT-GENESIUS-RODE 
2) G 296 A 0 2 0,2140 

SINT-
GENESIUS-
RODE 2 

SINT-GENESIUS-RODE 
(SINT-GENESIUS-RODE 
2) G 301 A 0 2 0,0730 

SINT-
GENESIUS-
RODE 2 

SINT-GENESIUS-RODE 
(SINT-GENESIUS-RODE 
2) G 301 B 0 2 0,5425 
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GEMEEN-TE 
AF-
DELING KADGEM2 

SEC-
TIE 

GROND-
NR 

EXPO-
NENT MACHT 

BIS-
NR OPP (m²) 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) C 12 Y 0 0 31,8909 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) C 319 D 0 0 0,6291 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) C 365 B 0 0 0,0079 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) C 367 D 0 0 120,1481 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) C 367 E 0 0 139,8614 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) C 370 D 0 0 0,0035 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) C 372 B 0 0 0,0800 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) C 373 _ 0 0 164,6290 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) C 374 A 0 0 0,2140 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) C 378 _ 0 0 0,0730 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) C 379 _ 0 0 0,5425 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) C 380 _ 0 0 0,4575 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) C 381 _ 0 0 0,4222 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) C 382 _ 0 0 0,0310 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) C 383 _ 0 0 0,2340 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) C 384 A 0 0 0,2180 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) C 386 _ 0 0 0,1320 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) C 387 _ 0 0 0,6065 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) C 388 B 0 0 0,1810 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) C 393 B 0 0 0,2420 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) C 394 B 0 0 0,3180 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) C 396 B 0 0 0,0990 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) C 399 _ 0 2 0,1430 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) C 399 C 0 0 0,0140 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) C 400 C 0 0 0,0140 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) C 401 C 0 0 0,0220 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) C 402 B 0 0 0,0350 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) D 2 Z 8 0 0,0250 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) D 2 E 11 0 0,0240 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) D 3 E 3 0 0,3350 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) D 3 F 3 0 0,2600 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) D 4 A 0 0 0,4820 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) D 5 _ 0 0 0,1100 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) D 6 _ 0 0 0,1250 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) D 7 _ 0 0 0,1150 

TERVUREN 4 
DUISBURG 
(TERVUREN 4) D 8 _ 0 0 0,0480 
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TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 16 _ 0 0 0,3050 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 17 A 0 0 0,6300 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 17 B 0 0 1,0866 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 18 _ 0 0 0,3610 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 19 _ 0 0 53,6520 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 30 _ 0 0 0,4560 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 31 _ 0 0 12,3200 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 32 _ 0 0 0,3720 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 33 _ 0 0 7,0060 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 34 _ 0 0 1,2000 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 35 _ 0 0 34,6060 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 36 _ 0 0 0,2480 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 37 _ 0 0 2,7209 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 38 _ 0 0 0,0261 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 39 _ 0 0 3,7260 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 40 _ 0 0 1,0630 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 41 D 0 0 0,7930 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 41 C 0 0 7,8500 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 42 _ 0 0 7,6430 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 43 _ 0 0 4,5010 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 44 _ 0 0 2,0400 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 45 _ 0 0 0,4300 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 46 _ 0 0 2,8310 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 46 _ 0 2 1,2870 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 47 A 0 0 0,4980 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 48 _ 0 0 1,6760 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 49 M 0 0 2,1850 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 50 B 0 0 0,0070 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 51 B 0 0 2,6980 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 52 A 0 0 0,7650 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 53 A 0 0 1,3340 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 53 B 0 0 3,1300 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 54 B 0 0 3,2740 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 54 A 0 0 1,4070 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 55 A 0 0 1,4070 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 55 B 0 0 7,0885 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 56 D 0 0 7,0100 
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TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 56 B 0 0 15,0400 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 56 C 0 0 0,1870 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 56 E 0 0 0,0190 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 56 A 0 0 0,2835 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 57 A 0 0 1,0250 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 58 C 0 0 0,7300 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 58 D 0 0 1,6550 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 58 B 0 0 0,6350 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 58 A 0 0 1,3000 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 59 B 0 0 1,2150 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 59 C 0 0 0,7050 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 59 A 0 0 0,4050 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 60 A 0 0 0,9900 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 61 B 0 0 0,7450 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 61 A 0 0 0,4175 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 61 C 0 0 0,7900 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 61 D 0 0 0,2125 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 62 A 0 0 0,3100 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 63 C 0 0 0,8150 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 64 C 0 0 0,4330 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 65 B 0 0 1,5950 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 65 A 0 2 0,5150 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 66 A 0 0 1,1550 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 67 A 0 0 0,9350 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 68 A 0 0 0,8700 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 68 A 0 2 3,2000 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 69 A 0 0 2,3900 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 69 A 0 2 0,4500 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 69 B 0 0 1,5250 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 70 A 0 0 0,7300 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 71 A 0 0 0,0170 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 72 A 0 0 0,0800 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 72 B 0 0 0,2550 

TERVUREN 1 
TERVUREN 
(TERVUREN 1) E 73 B 0 0 0,9350 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) F 132 F 0 0 11,3100 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) H 34 _ 0 0 0,1480 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) H 35 _ 0 0 0,2030 
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TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) H 36 _ 0 0 0,0800 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) H 37 _ 0 0 0,2950 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) H 38 A 0 0 0,4800 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) H 39 _ 0 0 0,4680 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) H 40 _ 0 0 0,5550 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) H 41 A 0 0 0,8650 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) H 42 B 0 0 0,5800 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) H 42 A 0 0 2,1700 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 3 _ 0 0 0,2827 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 4 _ 0 0 5,8140 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 5 _ 0 0 7,2450 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 6 D 0 0 11,0330 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 6 G 0 0 12,1160 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 7 A 0 0 43,4900 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 8 _ 0 0 18,0750 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 9 B 0 0 29,2670 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 9 G 0 0 25,4490 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 9 D 0 0 0,0040 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 10 B 0 0 3,0340 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 10 A 0 0 24,2680 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 11 _ 0 0 10,0480 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 12 _ 0 0 14,3000 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 13 A 0 0 3,0819 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 14 F 0 0 10,4622 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 14 D 0 0 13,0300 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 15 A 0 0 3,0010 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 15 B 0 0 0,1080 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 16 _ 0 0 12,6737 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 17 A 0 0 5,1138 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 17 B 0 0 0,2370 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 18 A 0 0 28,7700 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 18 B 0 0 1,5730 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 19 A 0 0 21,7740 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 20 A 0 0 12,8698 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 21 A 0 0 6,4712 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 22 A 0 0 1,5990 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 23 A 0 0 2,5850 



28 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 23 B 0 0 5,4670 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 24 _ 0 0 12,9920 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 25 _ 0 0 9,6500 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 26 _ 0 0 7,5390 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 27 _ 0 0 0,1110 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 28 _ 0 0 34,9100 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 29 A 0 0 13,2298 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) I 30 _ 0 0 7,9207 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) K 135 D 0 0 8,6735 

TERVUREN 2 
TERVUREN 
(TERVUREN 2) K 135 C 0 0 11,0009 
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Tabel 5: Overzicht kadastrale percelen domein Koninklijke Schenking 
Gemeente Afdeling Artikel Sectie Nummer Aard Opp. (ha) Bosdomein Bestanden 

Hoeilaart   1807 C 037F bos 7,1630 KS Ticton 7a 

Kraainem   1867 C 065C3 bos 3,1130 KS Kapucijnen 4b 

Kraainem   1867 C 078F bos 8,2197 KS Kapucijnen 4b 

Tervuren 2 3140 F 105B bos 9,0880 KS Kapucijnen 2a 

Tervuren 2 3140 G 146 bos 2,9550 KS Kapucijnen 4c 

Tervuren 2 3140 G 105A boomkwekerij 0,4600 KS Kapucijnen 4d 

Tervuren 2 3140 G 112B boomkwekerij 3,4300 KS Kapucijnen 4d 

Tervuren 2 3140 G 114D boomkwekerij 0,1180 KS Kapucijnen 4d 

Tervuren 2 3140 G 115A boomkwekerij 0,2350 KS Kapucijnen 4d 

Tervuren 2 3140 G 116B weiland 0,4676 KS Kapucijnen 4d 

Tervuren 2 3140 G 142 bouwland 0,2460 KS Kapucijnen 4d 

Tervuren 2 3140 G 142B plein 0,2380 KS Kapucijnen 4d 

Tervuren 2 3140 G 142P plein 0,7700 KS Kapucijnen 4d 

Tervuren 2 3140 G 145B bos 12,1700 KS Kapucijnen 4b 

Tervuren 2 3140 G 145E bos 7,1375 KS Kapucijnen 4c 

Tervuren 2 3140 G 154 weg 1,4290 KS Kapucijnen 4c 

Tervuren 2 3140 H 001 bos 20,8680 KS Kapucijnen 3a,Arb 

Tervuren 2 3140 H 002 bos 9,2080 KS Kapucijnen 3a,3b,Arb 

Tervuren 2 3140 H 003E huis 0,0175 KS Kapucijnen Kwe 

Tervuren 2 3140 H 003F huis 0,4691 KS Kapucijnen Kwe 

Tervuren 2 3140 H 003G serre 0,0084 KS Kapucijnen Kwe 

Tervuren 2 3140 H 003H bos 23,2000 KS Kapucijnen 2a,2b,Arb,Kwe 

Tervuren 2 3140 H 004 bos 26,7650 KS Kapucijnen 2b,2c,Arb 

Tervuren 2 3140 H 005 bos 1,8230 KS Kapucijnen 3a,Arb 

Tervuren 2 3140 H 006 bos 2,1000 KS Kapucijnen 3c 

Tervuren 2 3140 H 007 bos 23,0140 KS Kapucijnen 3c 

Tervuren 2 3140 H 008 bos 17,9620 KS Kapucijnen 3b,3c 

Tervuren 2 3140 H 009 bos 25,6070 KS Kapucijnen 3b,3c 

Tervuren 2 3140 H 010 bos 27,5410 KS Kapucijnen 2c,2d 

Tervuren 2 3140 H 011 bos 16,7630 KS Kapucijnen 1b,1c 

Tervuren 2 3140 H 012 bos 6,6690 KS Kapucijnen 1b,1c 

Tervuren 2 3140 H 013 bos 6,9180 KS Kapucijnen 1b,1c, Arb 

Tervuren 2 3140 H 014 bos 88,9350 KS Kapucijnen 1a,Arb 

Tervuren 2 3140 H 032 bos 1,7530 KS Kapucijnen 4c 

Tervuren 2 3140 H 033 bos 8,9830 KS Kapucijnen 4c 

Tervuren 2 3140 I 001L bos 4,3528 KS Kapucijnen 4c 

Tervuren 2 3140 I 001M bos 0,9533 KS Kapucijnen 4a 

Tervuren 2 3140 I 002 bos 4,1780 KS Kapucijnen 4c 

Tervuren 2 3140 K 133M park 0,3630 KS Kapucijnen 1a 

          Totaal 375,6909     
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Een aantal van de kadastrale percelen is slechts gedeeltelijk opgenomen in het 
bosbeheerplan. Volgende terreinen zijn uitgesloten :  
 
Tabel 6: Niet opgenomen oppervlakte in beheerplan Koninklijke Schenking 

Omschrijving Deel van kadasterpercelen 
Oppervlakte 
(GIS) 

Bos Am. eik, in beheer door Royal Golf 
Club G 145B 1,47 
Kwekerij, boswachtershuizen H 003E, H 003F, H 003G 2,16 
Arboretum Nieuwe Wereld H 013, H014 72,26 
Arboretum Oude Wereld H 001, H 002, H 003G, H 004, H 005 46,66 
  Totaal 122,55 
 
Dit brengt de totale kadastrale oppervlakte, inbegrepen in het bosbeheerplan op :  
 
Totaal oppervlakte kadasterpercelen 375,69 
Niet inbegrepen terreinen -122,55 
Totaal 253,14 
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Tabel 7: Overzicht kadastrale percelen domein de Marnix 

Gemee
nte 

Afd
elin
g 

Sect
ie 

Num
mer 

Kadastral
e 
oppervlak
te 

Oppervlak
te bos Bestanden Eigenaars 

Overijse  C 188 2,7 1,392 33a(deel) Margueritte de Marnix  
Overijse  C 189/b 2,3164 0,5899 33a(deel) Margueritte de Marnix  
Overijse   18D 1,0636 1,0636 37a ECU nv  

Overijse   24B 1,7864 1,7864 24a (deel), 25a 
(deel) Guy de Marnix 

Overijse   24C 17,1492 17,1492 

10a(deel), 15a, 
18a, 19a (deel), 
20a, 21a (deel), 
22a, 24a (deel), 
25a (deel), 26a, 
27a, 27b 

Guy de Marnix 

Overijse   25B 2,1788 2,1788 10a (deel), 14a Guy de Marnix 

Overijse   
27 E 
7 2,1873 0,4076 28a (deel) Anne de Marnix 

Overijse   27A7 0,6303 0,6303 28a (deel) Myriam de Marnix 
Overijse   27B7 0,8655 0,8655 34a (deel) Humbert de Marnix 

Overijse   27C6 0,4391 0,4391 34a (deel), 35a 
(deel) 

Onverdeeldheid Anne de 
Marnix 

Overijse   27D7 1,4077 1,4077 34a (deel) Onverdeeldheid Anne de 
Marnix 

Overijse 1  27F6 3,2479 3,2479 34a (deel), 35a 
(deel) 

Thérèse & Marie de 
Lannoy 

Overijse   27F7 3,2375 0,5178 26a (deel), 34a 
(deel) Humbert de Marnix 

Overijse 1  27K6 3,593 0,761 23a (deel), 34a 
(deel) 

Thérèse & Marie de 
Lannoy 

Overijse 1  27L6 0,3035 0,0821 34a (deel) Thérèse & Marie de 
Lannoy 

Overijse   27M6 4,1713 1,02 34a (deel) ECU nv  

Overijse   27W6 5,5006 4,7695 28a (deel), 29a 
(deel), 30a (deel) Humbert de Marnix 

Overijse   27Y6 9,2538 5,0671 28a (deel), 29a 
(deel), 30a (deel) Humbert de Marnix 

Overijse  N 28A2 11,5406 11,5406 2a, 3a, 4a, 5a nv. Sint Jacobsberg 

Overijse   28S 7,9204 7,9204 
10a (deel), 10b, 
11a, 12a, 13a, 
17a 

Guy de Marnix 

Overijse   28T 2,6908 2,6908 10a(deel) nv. Sint Jacobsberg 
Overijse   28V 8,2752 8,2752 6a, 7a(deel) nv. Sint Jacobsberg 

Overijse 1  28W 13,6078 13,6078 7a(deel), 8a, 9a, 
23a(deel) 

Thérèse & Marie de 
Lannoy 

Overijse   28X 0,2625 0,2625 23a (deel) Thérèse & Marie de 
Lannoy 

Overijse   27X6 2,6621 2,6621 28a (deel) Myriam de Marnix 
Overijse   28Y 0,0865 0,0865 23a (deel) ECU nv  
Overijse   28Z 6,1363 6,1363 1a, 1b Edmond d'Hoogvorst 
Overijse   8B 2,3418 2,3418 31a, 32a (deel) Guy de Marnix 

Overijse   8H 6,3434 6 32a (deel), 36a 
(deel) Guy de Marnix 

Overijse   8L 3,4125 2,0673 32a (deel), 38a 
(deel) 

Guy de Marnix VG Marie 
de Marnix de sainte 
Aldegonde 

Overijse   27Z6 0,1975 0,1175 28a (deel) Myriam de Marnix 
Overijse   27S6 1,2556 1,2556 38a (deel) ECU nv 
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De totale kadastrale oppervlakte van het domein familie de Marnix is 108,34ha. 

 
 

 
Het bosdomein ANB is in volledige eigendom van het Vlaams gewest. Het eigendomsrecht 
van het Vlaams Gewest wordt uitgeoefend door het Agentschap voor Natuur en Bos en 
wordt beheerd door het regiokantoor Groenendaal. Uitzondering is de spoorwegtaluds langs 
spoorlijn L161. 
 
Voor dit domeinbos werden volgende zakelijke of persoonlijke rechten verleend. 
 

 
Het laatste gebruiksrecht in het Zoniënwoud was volgens Wittamer een recht op brandhout 
en houtskool ten gunste van de familie d’Arenberg. Dit recht werd nooit door enig document 
gestaafd en de oorsprong ervan is onbekend. Bij overlevering bepaald in oude maten en 
sortimenten, werd dit gebruiksrecht in 1830 bij onderling akkoord tussen eigenaar en 
rechthebbenden op 95 stère brandhout per jaar vastgesteld. Bij wet van 5 oktober 1899 werd 
dit recht door de staat afgekocht voor de som van 28.697 BEF. Zodoende is het Zoniënwoud 
sedert de twintigste eeuw vrij van enig gebruiksrecht. 
 
Art. 51 van het Bosdecreet van 13.06.90 bepaalt dat in openbare bossen geen 
gebruiksrechten kunnen worden verleend behoudens machtiging van de Vlaamse regering. 
 

 
 Vlaktedreef, Dronkemansweg en IJseweg zijn wegen die beheerd worden door de 

gemeente Tervuren, resp. Overijse (zuidelijke helft van Dronkemansweg) 
 Afwatering Sint-Genesius-Rode + waterleiding Vivaqua 
 Gasleiding aan de Ravensteindreef (Fluxys) 
 Riolering van de gemeente Overijse door Smeyberg en natte graslanden in de ‘beemden 

van Groenendaal’ 
 Glasvezelkabel langsheen Duboislaan en door St. Michielsdreef (Telenet) 
 Elektrische leiding langsheen Duboislaan (Eandis) 
 Elektrische leiding tussen kasteel Groenendaal en site Rijksstation (Eandis)  
 Elektrische leiding aan Groenendaalse steenweg (Eandis) 
 GSM-zendmast naast Ring 0 ter hoogte van voormalige Renbaan Groenendaal 

(Proximus) 
 Hubert De Rijcke heeft als beheerder van de gebruiksrechten aangesteld van ongeveer 

de helft van de bosplaats Smeyberg tot het jaar 2026 
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Alle bosplaatsen genoemd voor het bosdomein Koninklijke Schenking zijn in volledige 
eigendom van het Beheer van de Koninklijke Schenking en worden beheerd door de Regie 
Tervuren van de Koninklijke Schenking. 
 

 
Verrassingsweg: op de sectie vanaf de Vlaktedreef tot het woonhuis van dhr.  Jan 
Houwelijckx berust een doorgangsrecht ten voordele van de bewoner. 

 

 
Het bosdomein de Marnix is eigendom van 10 verschillende eigenaars. 
De eigenaars van het domein zijn: 
 

1) Edmond van der Linden d’Hoogvorst  
Rue Bois des Conins 15 
1470 Bousval 

2) Thérèse & Marie de Lannoy  
Lotharingenlaan 41 
1150 Brussel 

3) Onverdeeldheid Anne de Marnix  
vertegenwoordigd door Paul de Lannoy 
Kasteelhoekstraat 1 
1820 Perk 

4) Guy de Marnix  
Legerlaan 89 
1040 Etterbeek 

5) Guy de Marnix vruchtgebruik Marie de Marnix de Saint Aldegonde  
6) Humbert de Marnix  

Kasteel de Marnix 3 
3090 Overijse 

7) Margueritte de Marnix  
Square Josephine Charlotte 14 
1200 Brussel 

8) Myriam de Marnix  
Kasteeldreef 3 
9771 Kruishoutem 

9) ECU nv  
Lotharingenlaan 41 
1150 Brussel 

10) Sint-Jacobsberg nv  
Congresstraat 11 
1000 Brussel 
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Het gebied wordt doorsneden door een aantal belangrijke verkeerswegen. 
Gewestwegen van bovenlokaal belang zijn: E411, R0, Waterloosesteenweg, 
Terhulpsesteenweg, Tervurensesteenweg 
 
De overige wegen zijn van lokaal belang: Duboislaan, Vlaktedreef, Rijkunstdreef en 
Kapucijnenpoortdreef. De Duboislaan, Rijkunstdreef en Kapucijnenpoortdreef zijn in 
eigendom en beheer van het ANB. De Vlaktedreef is beheer bij de gemeente Tervuren. 
 
De buurtwegen: zie kaart 1.4: 1.1. & 1.2 Statuut van de wegen 
 

 
Verrassingsweg, eerste sectie vanaf Eikestraat: openbare weg in eigendom van de 
gemeente Tervuren 
 
Hertedreef, eerste sectie vanaf Ringlaan: openbare weg in eigendom van de gemeente 
Tervuren 
 

 
Zie kaart 1.4.:2.1 & 2.2. statuut van de waterlopen 
 
De waterscheiding tussen Zenne en Dijle loopt door het bos. De volgende beken ontspringen 
in het bos en behoren tot een volgend bekken: 
 
 het bekken van de Dijle: de Voer (niet geklasseerd), de IJse (3e categorie) de Argentine 
 het bekken van de Zenne: de Woluwe, de Vuilbeek, de beek van het Rood Klooster 

 
Op het Vlaams gedeelte hebben de waterlopen volgende categorie: 
 de Voer (niet geklasseerd) 
 de IJse (3e categorie)  

 

 
Tussen de bestanden 27a, 27b en 31a stroomt een gracht die watervoerend is bij hevige 
regen. Ze is 2 tot 3 m breed.  
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Spoorlijn L161 doorkruist op grondgebied van het Vlaams gewest het Zoniënwoud. De 
spoorwegtaluds liggen binnen het Zoniënwoud van aan kilometeraanduiding 14,000 (kruising 
Bundersdreef) tot aan de kruising met de Leopold II Laan over een afstand van ca. 1.350 m, 
hetzij 2.700 m lopende taluds. Bij de verbreding van de spoorlijn naar drie sporen was 
rooiing van het bos noodzakelijk, dit niet alleen direct in functie van de uitbreiding van het 
platform doch ook in functie van de veiligheid van het spoorwegdomein. 
 
Op voorwaarde van een akkoord neemt ANB het beheer waar van de terreinen in eigendom 
van INFRABEL, die gelegen zijn langsheen de spoorweglijn L 161, ter hoogte van het 
Zoniënwoud (gedeelte op Vlaams gewest). 
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Kaart1.5.1.: 1.1. & 1.2. Gewestplan 
 
De ruimtelijke bestemming van een gebied is vastgelegd in het Gewestplan en een 
Ruimtelijke Uitvoeringsplan ( RUP N275). Op Vlaams grondgebied zijn grote delen van het 
Zoniënwoud aangeduid als aaneengesloten bosgebied met landschappelijk waardevol 
karakter. Overige delen zijn bestemd als natuurgebied en parkgebied (park van Tervuren). 
 

 
Figuur 1: Verordening grafisch plan uit het gewestelijk RUP Schakelpunt R0 - Oost te 
Hoeilaart 
 
Enkel in de gemeente Hoeilaart is nog een APA van kracht. Dit APA heeft echter geen 
impact op de groene bestemmingen. De stedenbouwkundige voorschriften van de APA zijn 
identiek aan het gewestplan. 
 
 
Bosdomein de Marnix 
De belangrijkste bestemmingen van het bosdomein zijn bosgebied (77%) en natuurgebied 
(21%). Onderstaande tabel geeft de bestemming volgens het gewestplan weer. 
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Bestemming Gewestplan Percentage 
agrarische gebieden 0,88 
bosgebieden 77,2 
natuurgebied 20,93 
parkgebieden 0,98 

 

 

 
KAART 1.5.2: 1 Ven 
KAART 5.11.3 Bosuitbreidingen en natuurverbindingen 
 
De grote eenheid natuur in het Zoniënwoud is 1.552 ha groot en ligt in het zuidelijk gedeelte.  
 
Natuurverbindingsgebieden worden aangeduid door de provincies binnen de provinciale 
ruimtelijke structuurplannen. In en rond het gebied zijn verschillende verbindingsgebieden 
aangeduid (Adriaens et al. 2007):  
 
 Onderlinge natuurverbinding met en naar Dijle van versnipperde bossen (Weeberg en 

Tersaartbos naar Zoet Water (Dijle); Ganspoel naar Margijsbos (Dijle);Vogelzang-Bos 
van Laurensart naar Dijle; Sint-Agatha-Rodebos (Laan) naar Vetsaart en Lange Heide 

 Onderlinge verbinding tussen complex van Kapucijnenbos en bossen IJse en Laan 
(Marnixbos, Kaalheide, Koningsberg, Stokkembos, Breembos, Mommaartshof) 

 Onderlinge verbinding tussen complex van Zoniënwoud en bossen IJse (Koningsberg) en 
Laan (Tempeliersbos- Bilandebos) 

 Onderlinge verbinding tussen grote en kleine boscomplexen 
 Verbinding van de Voer tussen Dijle en Park van Tervuren – Kapucijnenbos 
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Kaart 1.6.1.: 1 Ligging in internationale beschermingszones 
 
Het volledige ANB-bosdomein met uitzondering van het Park van Tervuren, Smeyberg en 
Koedal, is aangeduid als habitatrichtlijngebied. Voor deze speciale beschermingszone is een 
IHD-rapport opgesteld. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de habitats en soorten 
waarvoor instandhoudingsdoelstellingen werden geformuleerd voor dit gebied. 
 
 

Het volledige domein van de KS, met uitzondering van bestanden 4a, 4b en 4d, is aangeduid 
als habitatrichtlijngebied. 

Het noordelijke deel van het bosdomein de Marnix is aangeduid als habitatrichtlijngebied.  
Meer bepaald de bestanden 1a, 1b, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 10a, 10b, 11a, 12a, 13a, 14a, 
15a, 16a, 17a, 18a, 19a, 20a, 21a, 22a, 23a (deel), 24a, 25a, 26a, 27a, 27b, 28a, 29a, 30a, 
31a, 32a, 34a (deel) en 36b (deel). 
 
De tabel hieronder geeft de samengevatte weergave van de gewestelijke 
instandhoudingsdoelstellingen van toepassing in het Zoniënwoud. In hoofdstuk 4.2 wordt de 
volledige tabel met oppervlakteanalyse weergegeven. 
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Tabel 8: Samengevatte weergave van de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen van 
toepassing in het Zoniënwoud 
Habitats Relatief 

belang van 
dit SBZ-H 

Areaal Oppervlakte Kwaliteit 
leefgebied 

3150 - Van nature eutrofe 
meren met vegetatie van het 
type Magnopotamion of 
Hydrocharition 

Volgens 
G_IHD 
kennislacune  
Volgens S-
IHD  
 

= ↑ ↑ 

6210 - Droge half-natuurlijke 
graslanden en struikvormende 
facies op 
kalkhoudende bodems 
(Festuco Brometalia) 

Volgens 
G_IHD niet 
vermeld  
Volgens S-
IHD  

= ↑ ↑ 

6230 - Soortenrijke heischrale 
graslanden op arme bodems 
van berggebieden (en van 
submontane gebieden in het 
binnenland van Europa) 

  ↑ ↑ = 

6430 - Voedselrijke 
zoomvormende ruigten van het 
laagland, en van de montane 
en alpiene zones 

Volgens 
G_IHD 
kennislacune  
Volgens S-
IHD  
 

= ↑ ↑ 

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

  = ↑ = 

9120 - Atlantische 
zuurminnende beukenbossen 
met Ilex en soms ook Taxus in 
de ondergroei (Quercion robori-
petraeae of Ilici-Fagenion) 

 = ↑ ↑ 

9130 - Beukenbossen van het 
type Asperulo-Fagetum 

   = ↑ ↑ 

9160 - Subatlantische en 
Midden-Europese 
wintereikenbossen of eiken-
haagbeukbossen behorend tot 
het Carpinion-betuli 

 = ↑ ↑ 

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

 = ↑ ↑ 
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Soort Relatief 
belang 
van dit 
SBZ-H 

Areaal Populatie Kwaliteit 
leefgebied 

Bittervoorn - Rhodeus sericeus 
amarus 

 = = = 

Bosvleermuis - Nyctalus leisleri  = = ↑ 
Ingekorven vleermuis - Myotis 
emarginatus 

  = = ↑ 

Kamsalamander - Triturus cristatus   ↑ ↑ ↑ 
Laatvlieger - Eptesicus serotinus Kennis 

lacune 
= = ↑ 

Mopsvleermuis - Barbastella 
barbastellus 

 = ↑ ↑ 

Vliegend hert - Lucanus cervus  = ↑ = 
Bechstein’s vleermuis - Myotis 
bechsteini 

 = ↑ ↑ 

Ruige dwergvleermuis / Gewone 
dwergvleermuis / Kleine 
dwergvleermuis - Pipistrellus 
species 

Kennis 
lacune 

= = ↑ 

Vale vleermuis - Myotis myotis  = = ↑ 
Vroedmeesterpad - Alytes 
obstetricans 

 = = ↑ 

Rosse vleermuis - Nyctalus noctula Kennis 
lacune 

= = ↑ 

 
(‘=’ behoud van de huidige situatie of ‘↑’ verbetering) en het belang van het gebied voor de 
realisatie ervan (‘’ essentieel, ‘’ zeer belangrijk of ‘’ belangrijk). 
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Twee relictzones en drie ankerplaatsen beslaan het beheerplangebied (zie kaarten 
Landschapsatlas noord en zuid: 1.2.6.:2.1 & 2) 
 
Tabel 9: Relictzones en ankerplaatsen 

Code Naam 
R20026 Zoniënwoud - Bos de Marnix 
R20027 Park van Tervuren en Tervurenlaan 
A20037 Zoniënwoud N.O., Kapucijnenbos, Bos de Marnix en Arboretum van 

Tervuren 
A20034 Zoniënwoud tussen Hoeilaart en Sint-Genesius-Rode 
A20038 Dorpskom Tervuren en Warandepark 

 
Deze relictzones en ankerplaatsen worden gekenmerkt door zowel wetenschappelijke, 
historische, esthetische en sociaal-culturele waarden. Onderstaande tekst geeft een 
opsomming weer van de waardevolle elementen die het Zoniënwoud bevat en een overzicht 
van de knelpunten en beleidswenselijkheden uit de landschapsatlas. 
 

 
Het Zoniënwoud is een restant van het Kolenbos. Samen met haar uitgestrektheid biedt die 
'permanentie' dit bos biologisch hoge potentiële waarde. Het Zoniënwoud wordt gekenmerkt 
door een waardevolle fauna en flora. 
 
Geomorfologisch is het eveneens van grote waarde omdat hier de bossen op het löess-
plateau nooit gerooid werden waardoor de oorspronkelijke geomorfologie bewaard bleef. Het 
grillige reliëf werd door de ijstijden gevormd. 
 
Het geografisch arboretum van Tervuren is van grote wetenschappelijke waarde aangezien 
het fytogeografische inzichten kan verschaffen. Ook kan de acclimatisatie van exotische 
boomsoorten bestudeerd worden. 
  

 
Aanwezigheid van Karolingische smeltovens 
Restanten van voormalige Kloosters (o.a. Kapucijnenbos) 
Priorij van Groenendaal 
Kapel O.L.V. van Welriekende 
Arboretum van Tervuren (*)(studie van de geschiedenis der wetenschappen) 
 

 
Hoge eeuwenoude beuken en eiken vormen een "natuurlijke gotische kathedraal". 
Het park van Tervuren heeft gezien zijn schaal en ontwerpkwaliteit een hoge esthetische 
waarde. 
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Geografisch arboretum voorbeeld van landschappelijke parkaanleg 
Prachtige dreven 
 

 
Een groot "permanent" bos in de onmiddellijke omgeving van de hoofdstad met een rijk 
cultureel verleden en een educatieve waarde dat in het arboretum van Groenendaal en het 
Bosmuseum Jan van Ruusbroeck onderstreept wordt. 
Het woud strekt zich uit over de drie gewesten.  
Het arboretum van Tervuren is, in tegenstelling tot de meeste arboreta, geografisch 
geordend. 
Bosmuseum Jan van Ruusbroeck 
 

 
Een aantal grote verkeersaders doorsnijden het woud 
Verspreide bebouwing in de omgeving van de Kapel van Welriekende 
De monocultuur van beuken en de overdruk door recreanten vormt een bedreiging voor het 
voortbestaan van het woud. 
 

 
Een op elkaar afgesteld beleid van de drie gewesten.  
Het doorbreken van de monocultuur van de beuk om de biodiversiteit te verhogen. 
 

 
Mogelijk nog niet geheel onderzocht voor de KS. Vermeldenswaardig zijn in elke geval, 
naast het arboretum, de Koninklijke wandeling, de site van het Kapucijnenklooster en het 
drevenstelsel waaronder in eerste instantie de Kapucijnendreef. 

 
Eén relictzone en één ankerplaats beslaan het bosdomein de Marnix (zie kaarten). 
 
Tabel 10: Relictzones en ankerplaatsen domein de Marnix 

Code Naam 
R20026 Zoniënwoud - Bos de Marnix 
A20037 Zoniënwoud N.O., Kapucijnenbos, Bos de Marnix en Arboretum van Tervuren 

 
Het bosdomein de Marnix wordt specifiek vermeld omwille van zijn wetenschappelijke en 
esthetische waarde. 
 

 
Relicten van heidevegetatie die een floristische waarde hebben. 
 

Voorbeeld van landschappelijke parkaanleg met dankzij het reliëf een hoge 
belevingswaarde. 
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Kaart 1.6.2.: 1.1 & 1.2  Landschapsatlas  
 
Onderstaande tekst geeft een opsomming van de puntrelicten die zijn opgenomen in de 
Landschapsatlas. Er komen geen lijnrelicten voor binnen het beheerplangebied. 
 
Tabel 11: Lijn- en puntrelicten 

Code Naam Bestand 
P20594 O.L.V. van Welriekende kapel Welriekende I 1 
P20591 Restant priorijkerk Priorij 1a 
P20587 Overblijfsel van aartshertogelijke 

stoeterij 
Groenendaal III 1 

P20592 Voormalige priorijhoeve Arboretum 1a 
P20590 Kasteel van Groenendaal Priorij 1a 
P20588 Schone Eik Zwaenepoel 1a 
P20654 Pastorij van Jezus-Eik Buiten bhp 
P20589 Sint-Korneliuskapel Groenendaal VIII 3 
P20611 Kasteel van Marnix Domein de Marnix 34a 

 

 
KAART 1.6.2: 2.1 & 2.2 Beschermde landschappen, stads- en dorpsgezichten  
 
Het Zoniënwoud kent twee beschermde landschappen die onder een beschermingsbesluit 
vallen: ‘Het Zoniënwoud en het Kapucijnenbos’ en ‘Het Park van Tervuren met omgeving’. 
Hieronder worden de belangrijkste beperkingen uit deze beschermingsbesluiten 
weergegeven: 

 
 
Beschermingsbesluit 0426: Zoniënwoud en Kapucijnenbos 
 
Artikel 2: Behoudens voorafgaand akkoord, overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 der 
wet van 7 augustus 1931, en onverminderd alle andere verbodsbepalingen voorzien bij het 
Boswetboek of bij de koninklijke besluiten betreffende de stedenbouw, waarbij de 
bevoegdheden van het Bestuur Waters en Bossen integraal behouden blijven, dienen 
volgende beperkingen nageleefd, met het oog op de behartiging van het nationaal belang: 

1. Nieuwe gebouwen op te richten, of aan de bestaande gebouwen andere dan 
wijzigingen voor onderhoud aan te brengen, terwijl dit verbod niet slaat op de 
schuilplaats voor de werklieden en de bergplaats voor materieel, noch op de 
gebouwen welke dienen voor de waterbedeling door de Brusselse Maatschappij voor 
Watervoorziening. De plannen voor deze gebouwen dienen vooraf ter advies 
voorgelegd aan de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen en 
aan het bevoegde college van Burgemeester en Schepenen; 

2. Nieuwe wegen aan te leggen, andere dan die nodig voor de bosontginning; 
3. Steengroeven te openen of grondwerken uit te voeren die het uitzicht van het terrein 

zouden kunnen wijzigen, behoudens het wegnemen in het bos van materieel 
bestemd voor het onderhoud van de wegen; 

4. Palen te planten voor het overbrengen van elektrische energie of voor andere 
installatie; 

5. Reclame of publiciteit te maken, onder om het even welke vorm; 
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6. De aard der beboste terreinen te veranderen, de vorm der vijvers te wijzigen, afval te 
storten of gelijkaardige overblijfselen te laten bestaan of om het even wat doen 
waardoor het uitzicht van het landschap kan worden gewijzigd; 

 
 
Beschermingsbesluit 1161: Park Van Tervuren met omgeving (zie 0745) (definitief gewijzigd 
bij MB van 10/06/2010, BSB 15/07/2010) 
 
Artikel 2: Wat betreft de rangschikking als landschap, worden voor de behartiging van het 
nationaal belang, de volgende beperkingen aan de rechten van de eigenaars gesteld: 
behoudens toelating verleend, overeenkomstig de bepalingen van het artikel 6 der wet van 7 
augustus 1931, is het verboden: 

1. Nieuwe constructies op te richten; 
2. De bestaande gebouwen te slopen, te verbouwen en de ordonnantie of het uitzicht 

ervan te wijzigen; 
3. De beplantingen te wijzigen, de bestaande bomen meer dan normaal te snoeien en 

het struikgewas te kappen of uit te roeien; 
4. Reclamepanelen, of gelijk welke publiciteit aan te brengen; 
5. Lucht- en grondgeleidingen te plaatsen; 
6. Vijvers of grachten te dempen; 
7. De wegenis te verharden; 
8. De natuurlijke configuraties van het terrein te wijzigen door allerhande werken en 

allerhande mogelijke activiteiten of ingrepen; 
 
 

 

https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/4.03/24104/102.1/
https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/4.03/24104/102.1/
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Door zijn specifieke en rijke geschiedenis, bevat het Zoniënwoud een groot aantal 
(cultuur)historische relicten. Een deel daarvan is als monument beschermd. In de 
onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de beschermde monumenten, nadien 
volgt een tabel met de cultuurhistorische relicten die niet beschermd zijn, maar aandacht 
verdienen in het beheer. Verder zijn er nog tal van kleine cultuurhistorische relicten, 
gedenkstenen, oorlogsrelicten, houten wegfunderingen, divers archeologisch erfgoed (vb. 
laagoven-relicten), die niet individueel in kaart worden gebracht maar uiteraard het nodige 
respect verdienen waar ze aanwezig zijn.  
 
De beschermde monumenten met grijze achtergrond bevinden zich binnen het bosdomein of 
staan ermee in directe relatie, maar zijn géén eigendom van de bosbeheerders, zij worden 
daarom verderop in het beheerplan niet opgenomen. 
 
Tabel 12: Lijst van beschermde monumenten binnen het bosdomein 
(bron: online databank beschermd onroerend erfgoed) 
 
Naam Beschermings

besluit 
Inventarisnummer Kadasterpercelen Bestand 

 
restanten van 
bak- en 
natuurstenen 
ommuring vml 
priorij van 
Groenendaal  
 

 
Besluit 3351  
 
M.B. houdende 
bescherming als 
monument, 
stads- en 
dorpsgezicht 
van 1 okt 1998 

 
4.01/23033/115.1 / 
OB001266 

1 Hoeilaart 1133_D_000_00 B 

1 Hoeilaart 1140_S_000_00 B 

1 Hoeilaart 1143_T_000_00 B 

1 Hoeilaart 1143_V_000_00 B 

1 Hoeilaart 1143_W_000_00 B 
 

Arboretum 
Groenenda
al 430 a 

 
ondergrondse 
relicten vml 
priorij van 
Groenendaal  
 

 
Besluit 3351  
 
M.B. houdende 
bescherming als 
monument, 
stads- en 
dorpsgezicht 
van 1 okt 1998 

 
4.01/23033/112.1 / 
OB001265 

1 Hoeilaart 1143_X_000_00 B 
 

Priorij 1a; 
Vallei 
Groenenda
al 3a 

 
wagenhuis 
met 
personeelsver
blijf vml priorij 
van 
Groenendaal; 
bekend als 
‘kasteel 
Groenendaal’  
 

 
Besluit 3351  
 
M.B. houdende 
bescherming als 
monument, 
stads- en 
dorpsgezicht 
van 1 okt 1998 

 
4.01/23033/110.1 / 
OB001263 

1 Hoeilaart 1145_G_000_00 B 
 

Priorij 1a 

priorijhoeve 
met bakhuis 

Besluit 3351  
 
M.B. houdende 
bescherming als 
monument, 
stads- en 
dorpsgezicht 
van 1 okt 1998 

4.01/23033/111.1 / 
OB001264 

1 Hoeilaart 1137_B_000_00 B 

1 Hoeilaart 1139_D_000_00 B 
 

Priorij 1a 
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kloosterkerk 
vml priorij van 
Groenendaal 

Besluit 3351  
 
M.B. houdende 
bescherming als 
monument, 
stads- en 
dorpsgezicht 
van 1 okt 1998 

4.01/23033/109.1 / 
OB001262 

1 Hoeilaart 1144_M_000_00 B 
 

Priorij 1a 

boswachters 
woning 

Besluit 3351  
 
M.B. houdende 
bescherming als 
monument, 
stads- en 
dorpsgezicht 
van 1 okt 1998 

4.01/23033/113.1 / 
OB001267 

1 Hoeilaart 1144_L_000_00 B 
 

Priorij 1a 

(opsomming 
straten:) Park 
Van Tervuren 
(ook te 
Duisburg) 

Besluit 4306 
 
M.B. houdende 
bescherming als 
monument, 
stads- en 
dorpsgezicht 
van 14 jul 2004 

4.01/24104/127.1 / 
OB001555 

Zie art. 1 van het besluit Bosplaats 
Park Van 
Tervuren 

Spaans Huis Besluit 2567 
M.B. houdende 
bescherming als 
monument, 
stads- en 
dorpsgezicht 
van 26 okt 1993 

4.01/24104/125.1 / 
OB001119 

1 Tervuren 0051_B_000_00 E 
 

Spaans 
Huis 1a 

NMVB-
tramstation 
met 
afsluithekken;  
Bekend als 
‘Station 
Groenendaal’ 

Besluit 3179 
M.B. houdende 
bescherming als 
monument, 
stads- en 
dorpsgezicht 
van 24 apr 1997 

4.01/23033/108.1 / 
OB001197 

1 Hoeilaart 0324_M_003_00 B 

    

    

    

    
 

 

Onze-Lieve-
Vrouwekerk 
en pastorie 
van Jezus-Eik  
 

Besluit 0115 
Besluit  van de 
Secretaris-
generaal van het 
ministerie van 
Openbaar 
Onderwijs van 
14 apr 1944 

4.01/23062/121.1 / 
OB000673 

1 Overijse 0040_B_000_00 A 

1 Overijse 0041_B_000_00 A 
 

 

Koloniënpaleis 
(decoratief 
houtwerk 
zuidertoren); 
bekend als: 
‘hobé-gebinte’  

Besluit 1721 
K.B. van 23 april 
1981 

4.01/24104/122.1 / 
OB000835     

 

 

Koninklijk 
Museum Voor 
Midden Afrika 
(exterieur en 
interieur 
zonder zolders 
en kelders) 

Besluit 2094 
M.B. houdende 
bescherming als 
monument, 
stads- en 
dorpsgezicht 
van 23 okt 1985 

4.01/24104/123.1 / 
OB000836 

1 Tervuren 0055_B_000_00 C 
 

 

 
  

https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/besluit/id/3179/
https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/besluit/id/3179/
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Tabel 13: Lijst van beschermde landschappen binnen het bosdomein 
(bron: online databank beschermd onroerend erfgoed) 
Naam Beschermingsbesluit Inventarisnummer Bestand 
 
Zoniënwoud en 
Kapucijnenbos 
 

 
Besluit 0426 
 
K.B. van 2 dec 1959 

 
4.03/20000/102.1 / 
OB000380+OB000742+
OB000820 

Gehele bosdomein, 
met uitzondering van 
bosplaats Park Van 
Tervuren 

 
Park van Tervuren met 
omgeving 
 

 
Besluit 1161 
 
K.B. van 16 feb 1978; 
gewijzigd M.B. 10 juni 
2010 

 
4.03/24104/102.1 / 
OB000827 

Bosplaats Park van 
Tervuren 

Oostelijke ingang Park Van 
Tervuren  

 
Besluit 0745  
 
K.B. van 23 apr 1974 
 

 
4.03/24104/105.1 / 
OB000822 

Vijvers Tervuren 1b 

 
Naast deze beschermde relicten omvat het woud verder tal van specifieke cultuurhistorische 
elementen: 
  

 Wegen met houten funderingen 
 Koninklijke loge renbaan Groenendaal en bookmakerslokaal 
 Conciërgewoning oefenrenbaan Groenendaal 
 Proefstation van Waters & Bossen 
 Overige Boswachterswoningen met historisch karakter: Middenhut, Swerte Dorens, 

Zevenster, Kwekerij 
 Bij de meeste van deze boswachterswoningen behoort een hoogstamfruitboomgaard 
 Hof Termunt 
 Kapel OLV Welriekende 
 Sint Corneliuskapel 
 Kapel van de Koningin 
 Stoeterij Albrecht en Isabelle 
 ‘Versterking’ aan de Bundersdreef, genaamd ‘Schanske’ 
 Begrenzing (grensstenen) priorij Groenendaal 
 De vroegere terrastuinen van de priorij 
 Diverse herdenkingsstenen 
 Kleinere infrastructuurelementen met een historisch karakter, zoals duikers 

opgebouwd in Brabantse zandsteen 
 Bijzondere bomen: Schone Eik / Eik De Bruyn; Schone Beuk/ Beuk Visart 
 Binnen de eigendom van de Koninklijke Schenking bevinden zich de site van het 

Kapucijnenklooster en een monument opgericht bij de 50e verjaardag van de 
oprichting van de schenking (bank van Leopold II) 

 
Zie kaart 2.1.1.:1.1. Cultuurhistorische elementen Noord 
Zie kaart 2.1.1.:1.2. Cultuurhistorische elementen Zuid 
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Het Zoniënwoud is gelegen in 3 gewesten (Vlaams gewest, Brussels gewest en Waals 
gewest). Bijgevolg wordt dit bos door 3 verschillende entiteiten beheerd. De ‘structuurvisie 
Zoniënwoud’ is een gemeenschappelijk project van de drie gewestelijke terreinbeheerders, 
met actieve medewerking van het beheer van de Koninklijke Schenking: Agentschap voor 
Natuur en Bos / Vlaams Gewest, Leefmilieu Brussel - Afdeling Natuur Water en Bos / 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Division Nature, Eau en Forêts /Région Wallonne) en 
heeft als bedoeling een overkoepelende visie uit te werken voor het gehele bos. Dit maakt 
het mogelijk rond recreatie, ecologie, … afspraken te maken over de gewestgrenzen heen. 
 
Belangrijke uitgewerkte thema’s van de structuurvisie zijn:  
 Recreatie: o.a. toegankelijkheid van de paden, de parkeerproblematiek 
 Ecologie: vrijwaren van ecologische hoofdstructuur  
 Ecologie: verbindingen met omliggende natuur- en bosgebieden 
 Ecologische barrières  

Voor het Zoniënwoud gebeurt de afstemming van recreatie tussen de verschillende 
gewesten op niveau van de structuurvisie. Er is regelmatig overleg tussen de beheerders 
van de drie gewesten.  
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De beschrijving van de historiek is gebaseerd op de tekst uit het vorige beheerplan 
Vandevelde 1992 en werd aangevuld met heel wat bijkomende literatuurgegevens. Er 
bestaat ook een grondig uitgewerkt historisch luik in het basisrapport voor het bosreservaat 
Kersselaerspleyn (Baeté et al. 2002).  
 
Kaart 2.1.1: 1.1 & 1.2 Cultuurhistorische elementen 
 
Na de laatste ijstijd, waarbij de rand van de ijskap door het midden van Nederland liep, werd 
het toendralandschap geleidelijk vervangen door een gemengd loofbos, waarin zowel de eik 
als de beuk een belangrijke rol spelen.  

 
 
De eerste gedocumenteerde versterkte nederzetting is teruggevonden in Watermaal-
Bosvoorde (rond 2.200 voor Chr.). Het was een vestigingsplaats van een stam van de 
Michelbergscultuur. Ze leefden van het woud: de opbrengsten van jacht en visvangst en het 
verzamelen van vruchten. Hun menu werd aangevuld met de opbrengsten van primitieve 
landbouwtechnieken en het kweken van vee. Vermoedelijk dateren de zeer primitieve 
ijzerontginningen in de omgeving van Groenendaal reeds van 800 tot 57 voor Chr. (Pierron 
1905).   

 
 
Tijdens de Romeinse periode zijn de eerste vermeldingen over het Zoniënwoud vaag. 
Aanvankelijk heeft men het over één immens bosmassief “Arduenna Sylva” dat zich zou 
uitgestrekt hebben van de Champagnestreek tot aan de Schelde en de monding van Maas 
en Rijn.  
 
Tijdens deze periode werd het woud enkel ontgonnen aan de rand en vanaf de Romeinse 
heirbanen (Bavai naar Keulen op de noordelijke oever van Samber en Maas). Het bos 
leverde toen grote hoeveelheden houtskool, vandaar dat de Romeinse auteur Sulpicus 
Alexander het in de 4e eeuw “Carbonaria Sylva” heeft genoemd.   
 

 
 
Met de Frankische invallen veranderde het gebruik van het woud. De Frankische stammen 
vestigden zich midden in de bossen en begonnen daar een meer intensieve bosontginning 
ten voordele van de landbouw. De kolonisatie komt vandaag nog tot uiting in de plaats- en 
dorpsnamen met Germaanse oorsprong: St-Genesius-Rode en Waterloo.  
 
De versnippering van het Kolenwoud in de buurt van Brussel ging steeds verder. Vanaf de 8e 
eeuw neemt het huidige Zoniënwoud de vorm aan van een aparte bosentiteit. De Karolingers 
beschermden het bos als hun jachtgebied. De eerste verordeningen i.v.m. het bos, uit de tijd 
van Karel de Grote (768-814), hebben alle betrekking op de jacht, zonder dat er sprake is 
van enig bosbeheer. 
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Rond het jaar 1.000 wordt het “Zoniënwoud” nog vermeld als een voor iedereen toegankelijk 
bos, waar weliswaar reeds bepaalde gebruiksrechten bestaan en waar eik en beuk als 
belangrijke boomsoorten worden aanzien. 
 

 
 
Op het einde van de 12e eeuw komt het Zoniënwoud definitief in het bezit van de hertogen 
van Brabant. Ze beschouwen het als hun eigendom en laten het bos overgaan op hun 
nakomelingen tot aan het einde van het Ancien Régime. Het heeft dan een oppervlakte van 
ongeveer 12.000 ha. Ze zullen het boscomplex beschermen als hun geliefkoosd 
jachtdomein. Geleidelijk aan wordt er een eigen administratie uitgebouwd om het domein te 
beheren (D’Hondt 1983).  
 
Dat dit eigendomsrecht erkend werd, bevestigen de inspanningen voor beheer en bewaking 
waarmee de administratie van het hertogelijk bosdomein vanaf de 13e eeuw geregeld wordt: 
 De Woudmeester, hertogelijk ambtenaar, wordt belast met het bosbeheer en de 

vervolging van bosmisdrijven, hierin bijgestaan door een korps van boswachters en 
andere ambtenaren met speciale taken; 

 Er wordt een rechtbank van “woudrecht” opgericht, waarvan de Woudmeester voorzitter 
is, en welke eerst zetelt te Woluwe, later te Brussel; 

 Het geldende bosrecht wordt gebundeld in een “Cuerboeck van Soniën”, waarvan de 
eerste versie in 1371 door woudmeester Jan Clutinc werd opgesteld. Latere versies van 
dit Keurboek zijn deze onder Filips de Goede (1460) en onder Filips II (1564), telkens 
uitgebreid en aangepast. Het Keurboek behandelt bosbescherming, houtaflevering, 
kolenbranderij, oogst van bosvruchten, beweiding en bepaalt de strafmaat bij diefstal en 
beschadiging tot aan de Franse Tijd. Het bevat evenwel geen aanwijzingen omtrent het 
eigenlijke bosbeheer. Een belangrijke plaats wordt in het Keurboek ingenomen door 
gedetailleerde voorschriften betreffende beweiding. Dit wijst erop dat de bevolkingsdruk 
reeds aanzienlijk was, en dat het weide- en drijfrecht een belangrijke bron van inkomsten 
betekende voor de Hertog. Men kan daaruit ook afleiden dat bosbeweiding in die tijd een 
belangrijke rol speelde in de rurale economie. Het belang van de financiële aspecten van 
het bosbezit wordt bevestigd door het feit dat Filips de Stoute in 1335 het bosbeheer 
onder toezicht van het pas opgerichte Rekenhof plaatste. 

 
Tijdens de 14e eeuw werden er verscheidene kloosters gesticht in het Zoniënwoud: de priorij 
van Groenendaal in 1343 (Jan III), de priorij van het Rood Klooster in 1359 (Johanna van 
Brabant), Terkameren en het klooster van Zevenbronnen in 1380. Deze kloosters oefenden 
bepaalde activiteiten uit: o.a. landbouw, visteelt en beweiding van dieren in het bos.  
 
Daarnaast waren er nog belangrijke menselijke activiteiten in het bos: de houtskoolproductie 
en de ontginning voor zand, zandsteen en leem (Pierron 1905, d’Alviella 1930, Gulinck 
1949). De houtskoolproductie was strikt gereglementeerd door de laatste editie van het 
Keurboek. De productie is gestopt op het einde van de 18e eeuw (Everaert 1978). 
 
De ontginning van de groeven heeft geduurd tot het einde van de 19e eeuw. Zand, 
kalkzandsteen en ijzerzandsteen waren de belangrijkste delfstoffen (Pierron 1905). 
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Het multifunctioneel bosgebruik voor jacht, constructiehout en hakhoutsortimenten, 
vruchtenproductie en beweiding betekent dat de bestandsstructuur tijdens de Middeleeuwen 
veel minder gesloten was dan nu het geval is. De eerste maatregelen voor bosbehoud, 
uitgevaardigd door Antoon van Bourgondië in 1410, laten zelfs een dreigende overexploitatie 
vermoeden. Er werd door de hertog een paardenfokkerij (harras) opgericht in het bos en na 
zijn dood terug afgebroken. Ze bevond zich waarschijnlijk ten NW van Groenendaal (Stevens 
& Van der Swaelmen 1914). Het gaat om dezelfde zone van “bosreservaat Zwaenepoel” die 
als “Harras” aangeduid wordt. 
 
Ongeveer 100 jaar later, tijdens de eerste helft van de 16e eeuw, wordt door Keizer Karel een 
reeks maatregelen genomen waaruit blijkt dat het veelzijdig bosgebruik reeds een 
aanzienlijke bedreiging voor het voortbestaan van het bos vormde en dat de beteugeling van 
bosmisdrijven veel te wensen overliet: 
 Van 1521 tot 1531 wordt de oppervlakte van het domein volledig opgemeten, waaruit een 

totale uitgestrektheid van 8.257 bunders of 10.382 ha blijkt1. Bovendien werd het 
Zoniënwoud van 1523 tot 1566 volledig afgepaald. In deze totale oppervlakte waren 
echter uitgestrekte braakliggende gebieden zonder bosbedekking begrepen; 

 De landmeters werden naast de afbakening van het bos ook belast met opmetingen van 
het bos: ze deelden het bos in klassen en in kappen en maakten ramingen van de 
houtopbrengst; 

 Er wordt een systeem van regelmatige en geordende kappingen ingevoerd, waarbij de 
jaarkap maximaal  op 100 bunders (ca. 125 ha) en de bedrijfstijd op 80 jaar worden 
vastgelegd (volgens d’ Alviella, d’Hondt, Maziers: 100 bunders ca. 137 ha gekapt met 
een rotatietijd van 80 jaar cfr. d’Alviella). Als bedrijfssoort wordt een ijle schermslag met 
overstaanders vooropgesteld, in latere eeuwen bekend als “Tire et Aire”. Daarbij werden 
de jaarkappen verdeeld in houwen, met als kapeenheid een rechthoekige strook van 10 
tot 30 ha groot. In deze strook werd een kaalslag uitgevoerd met behoud voor een 
tweede  bedrijfstijd van een aantal eiken en beuken van goede kwaliteit, als zaaddragers 
en leveranciers van zwaar zaaghout. Na natuurlijke bezaaiing van deze “edele” 
boomsoorten in een opkomend onderhout van pionierboomsoorten zoals boswilg, abeel, 
berk en misschien ook lijsterbes werden deze laatste progressief verwijderd en werden in 
het hooghout sporadisch laagdunningen uitgevoerd; 
Vanaf de Bourgondische periode, toen het tire-et-aire-systeem en de kapcycli werden 
ontwikkeld zijn Beuken altijd een dominante en kenmerkende boomsoort in het 
Zoniënwoud geweest. De bosbestanden van toen zullen ongetwijfeld een stuk meer 
gemengd geweest zijn dan nu, zeker in de fase kort na de kapping.  

 De beweiding, gezien als de meest ernstige bedreiging voor de bosverjonging en 
bijgevolg voor het bosbehoud, wordt in 1547 gereglementeerd. 

 

 
 
Tijdens de godsdienstoorlogen, vanaf de tweede helft van de 16e eeuw wordt een duidelijke 
toename van de druk op het bos vastgesteld. De godsdienstonlusten, de algemene 
instabiliteit in de Zuidelijke Nederlanden, stijgende kosten voor oorlogsvoering en hofhouding 
hadden maar al te vaak voor gevolg dat buitengewone kappingen werden uitgevoerd.  
 
Door een gebrek aan controle kon er weinig worden opgetreden tegen misbruiken. 
Religieuze gemeenschappen en omwonende dorpsbewoners oefenden rechten uit, die hun 
nooit verleend waren: zoals houtwinning, ontginning van strooisel en beweiding.  

                                                
1 De in het Zoniënwoud gebruikte bunder beslaat 1,2575 ha 
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Na een korte periode van relatieve rust onder Albrecht en Isabella (1598-1621) is tijdens de 
17e eeuw de constante geldnood van de heersers opnieuw de oorzaak van steeds 
weerkerende buitengewone kappingen, tot 200 bunders (252 ha) per jaar i.p.v. de 100 
voorziene.  
 
In 1666 stellen de beheerders dan ook vast dat in het bos nog zeer weinig waardevolle 
bomen kunnen worden geëxploiteerd en dat “minderwaardige” houtsoorten zoals els, berk, 
wilde appel, mispel, abeel er overvloedig aanwezig zijn. Herhaalde plunderingen en 
verwoestingen tijdens de successieoorlogen hebben ervoor gezorgd dat, door gebrek aan 
een effectief bosbeheer en door het toenemend houtverbruik voor huizenbouw en 
verwarming, het Zoniënwoud op het einde van de 17e eeuw het aspect van een verarmd en 
overkapt woud heeft.  
 

 
 
Tijdens het Oostenrijks regime verbeterde de toestand en de productiviteit van het bos: 

 Zo werd particulier bosbezit dat min of meer ingesloten was in het Zoniënwoud, terug 
aangekocht (Maziers 1987)  

 Vanaf 1721 startte de aanleg van beplante dreven in opdracht van Karel VI 
 Vanaf 1731 werd begonnen met systematische grootschalige herbebossingen 
 Vanaf 1736 werden boomkwekerijen aangelegd om de bebossingen te kunnen 

bevoorraden van voldoende en kwalitatief plantsoen 
 In 1736 werd het eerste naaldhout aangeplant op de armste bodems   
 Een groot aantal nieuwe rechte wegen (oa. Waversesteenweg, 

Tervuursesteenweg,…) werd aangelegd 
 Aarden paden of wegen bedekt met rottons (houten blokken) werden geplaveid  

(onder het bewind van Maria-Theresia)  
 Het huidige systematische wegennet werd tijdens de 18e eeuw aangelegd. (Anoniem 

plan van Brussel, 1785. Gravure). De stad Brussel was aangewezen op het bos voor 
brandhout en timmerhout. Het hout werd de stad binnen gebracht via de Naamse 
poort.  

 
Ondanks de grote inspanningen voor herbeplanting, telt het Zoniënwoud in 1773 nog 1.730 
bunders onbeboste grond (20,86%) en 302 bunders heidevlakte (3,64%) op een totale 
oppervlakte van 8.290 bunders (volgens het plan van Laurain uit 1638).  
 
Van 1770 tot 1780 werd het bosbeheer heringericht. Het Zoniënwoud werd daarbij ingedeeld 
in drie reeksen waarvan het beheer respectievelijk werd toevertrouwd aan de Rentmeester 
van Brabant (of de Ontvanger der Domeinen), aan de Woudmeester en aan de Stadhouder-
Woudmeester, met de bedoeling door een zekere rivaliteit de werkzaamheden te stimuleren. 
Voor het toezicht werden vier inspecteurs aangesteld samen met 19 boswachters, sommigen 
te voet en anderen te paard, elk verantwoordelijk voor het hun toegewezen kanton. 

 
 
De laatste jaren van het Oostenrijks tijdvak waren voor het Zoniënwoud bijzonder gunstig. 
Onder impuls van Charles-Théodore de l’Escaille, stadhouder – woudmeester, begon men 
het bos weer te beplanten.  
 
In 1785 werd de Junta van het woud opgericht om onder meer moeilijkheden op te lossen 
die bij het beheer gerezen waren naar aanleiding van meningsverschillen onder de 
woudofficieren in verband met de bosbouwmethoden.  
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In de “Algemene maatregelen voor het Zoniënwoud” zijn maatregelen terug te vinden op vlak 
van aanplantingen, uitdunningen en windvellingen.  
Bij de planning en de uitvoering van de herbebossingen traden twee verschillende 
opvattingen op de voorgrond: 
 Enerzijds was er de toenmalige Stadhouder-Woudmeester J.-Ch. de l’Escaille, die zich 

opwierp als een verdediger van het traditionele bosbeheer afgeleid van de natuurlijke 
dynamiek van het bos, voorstander van het systeem van natuurlijke verjonging en 
discipel van Duhamel du Monceau. Volgens de l’Escaille kon de regeneratie van het 
woud bekomen worden door het effectief beteugelen van bosmisbruiken die de 
natuurlijke verjonging tegenwerkten, zoals beweiding, illegale kappingen, en overmatige 
gebruiksrechten; 

 
 Lijnrecht hiertegenover stonden de opvattingen van de in 1787 tot directeur van de 

aanplantingen benoemde J. Zinner, voormalig beheerder van de Koninklijke Oranjerie en 
medevernieuwer van het park van Brussel. Hij staat onder de stadhouder-woudmeester. 
Zinner stelde voor de uitgestrekte kaalvlakten methodisch en zeer zorgvuldig te 
herbeplanten met jonge beuken, afkomstig uit kwekerijen en daarbij alle aanwezige 
natuurlijke vegetatie te vernietigen. 

 
Dikwijls heeft men deze tweestrijd beschreven als een persoonlijk conflict tussen de 
Stadhouder-Woudmeester en de Directeur der Kwekerijen en Aanplantingen. Het lijkt echter 
meer waarschijnlijk dat dit meningsverschil te interpreteren is als een uitvloeisel van de 
gekende maatschappelijke discussies tijdens de periode der Aufklärung. Bijgevolg werd de 
zienswijze van Zinner, eerder tuinbouwkundig dan bosbouwkundig geïnspireerd en met 
cartesiaanse rechtlijnigheid uitgevoerd, grotendeels door de hogere overheid bijgetreden. De 
uitgestrekte beplantingen in vierkantsverband, eerst bedoeld als herbebossing van open 
plekken, werden later opgenomen als verjongingstechniek in het Tire et Aire-systeem.  
 
Op het einde van het Ancien Régime werd een bouwprogramma uitgewerkt voor de huizen 
van de boswachters, zodat de bewaking van het bos verbeterd kon worden.  
 

 
 
Onder het Franse regime kon Zinner zijn werk verder zetten als onder-inspecteur, zodat over 
grote oppervlakten homogene en gelijkjarige beukenbestanden met een zeker monotoon 
karakter konden ontstaan. Zijn opvattingen over bosverjonging hadden zo’n grote invloed op 
de latere generaties bosbeheerders dat ze bijna een eeuw lang onaantastbaar bleven en aan 
het Zoniënwoud in honderd jaar tijd, van 1790 tot 1890, het karakter van een homogeen 
beukenbos gaven. 
 
In 1795 komt er een einde aan de eeuwenoude instellingen van het Ancien Régime. Onze 
gewesten werden ingelijfd bij Frankrijk. Tot dan toe was het woud een onafhankelijke 
gerechtelijke en bestuurlijke eenheid gebleven, onder rechtstreeks toezicht van de 
Administratie der Domeinen. Het Frans bewind kent Zoniën het statuut van nationaal 
eigendom toe. Het domein wordt administratief ingedeeld bij de omringende gemeenten, die 
elk een bepaalde oppervlakte van het woud onder hun verantwoordelijkheid krijgen. Deze 
administratieve opsplitsing werd later in de Hollandse periode door Willem I bekrachtigd en 
ligt aan de basis van de huidige verdeling van het bosdomein over de drie gewesten. 
 
Het beheer van het Zoniënwoud werd georganiseerd vanuit één gecentraliseerde structuur 
voor heel Frankrijk. Het beheer van het Zoniënwoud komt in handen van ambtenaren van de 
Franse bosadministratie (24ème Conservation des Eaux et Forêts), die opdracht geven tot 
belangrijke buitengewone kappingen ter ondersteuning van de Franse oorlogseconomie. Er 
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worden houtkappingen uitgevoerd in functie van de artillerie en de scheepsbouw in Calais en 
Boulogne. Het Keurboek wordt afgeschaft en vervangen door de Ordonnantie van Colbert uit 
1669, de toen geldende Franse bosregeling.  
 
Tijdens de Boerenkrijg wordt het Zoniënwoud een schuilplaats voor gewapende benden of 
“brigands”, die o.l.v. Charles de Loupoigne het Franse regime bestrijden. In die algemene 
malaise is het niet verwonderlijk dat de illegale kappingen een sterk verbreide gewoonte 
worden, onder meer in de hand gewerkt door het feit dat de boswachters bij de Franse inval 
zijn ontwapend.  
 
Ondanks voorzorgsmaatregelen worden talrijke fouten bij het beheer begaan: onvoldoende 
toezicht, rooiingen zonder herbeplanting, verwaarlozing van wegen en van dunningen. 
Na een orkaan in 1800 wordt overgegaan tot herbebossingsactiviteiten. Vermeldenswaard is 
de wil van de Franse administratie om, in tegenstelling tot de heersende voorkeur voor de 
beuk, ten westen van Groenendaal een beplanting van ongeveer 100 ha jonge eiken te 
verwezenlijken, die thans nog te zien is (huidig gebied “De Kwekerij”). Deze beplanting zou 
haar ontstaan danken aan een gebaar ter compensatie voor de enorme hoeveelheden in 
Zoniën gekapt eikenhout2 dat werd getransporteerd naar de scheepswerven van Boulogne 
en Calais. 
 
Joachim Zinner is gestorven in Brussel op 2 juni 1814 (voor de slag van Waterloo), maar de 
verjongingsmethode Zinner zou nog met grote nauwkeurigheid gevolgd worden tot 1860. 
 
Bij de val van het Franse keizerrijk in 1815, had het Zoniënwoud nog steeds een oppervlakte 
van 12.385 ha bijna even uitgestrekt als op het einde van de middeleeuwen (Everaert 1981). 

 
 
In 1815 betekent de slag van Waterloo, die uitgevochten wordt aan de zuidelijke rand van 
het Zoniënwoud, het einde van het Frans Bewind. Het Zoniënwoud wordt door de diensten 
van het Domein beheerd. Het bos vertoont nog vele kale plekken door de Franse 
houtkappingen.  
 
Het daaropvolgend Congres van Wenen (1815) herenigt de Zuidelijke en Noordelijke 
Nederlanden. Koning Willem I van Oranje bekomt daarbij het beheer over de ca. 80.000 ha 
openbare domeinen, hoofdzakelijk bossen, waarvan de helft der opbrengsten hem als civiele 
lijst worden toegestaan. Het Zoniënwoud wordt terug eigendom van de vorst. 
 
Na enkele jaren van voorbeeldig beheer, waarbij herbebossingswerken worden uitgevoerd, 
volgt een lange periode van algemene reductie van het bosareaal, welke slechts eindigt kort 
voor het begin van de twintigste eeuw. 
 
De zogenaamde “dotatiewet” van 26 augustus 1822 gaf aan Willem I de volledige eigendom 
van een aantal der aanzienlijkste staatsdomeinen in het Waalse landgedeelte, en de vorst 
maakte deze onmiddellijk te gelde.  
 
Bij Koninklijk Besluit van 28 augustus 1822 werd de “Algemene Nederlandsche Maatschappij 
ter Begunstiging van de Volksvlijt” opgericht en deze maatschappij werd belast met de 
“uitbating” van de domeinen die nog aan de Koning toebehoorden, waaronder het 
Zoniënwoud. De opbrengsten werden voor een deel als rente aan Willem I overgedragen 
(tegen een rente van 500.000 gulden) en de overige bedragen in een “Caisse 
d’Amortissement de l’Etat” gestort. De Sociéte Générale kreeg als taak de industrialisatie 
van de Zuidelijke Nederlanden te bewerkstelligen. 
                                                
2 Volgens de bedrijfsregeling van 1906 ging het “d’après les anciens gardes” om 22.000 stammen 
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Teneinde de aanhoudende slechte toestand van de overheidsfinanciën te saneren, werd 
door de Wet van 27 december 1822 een “Syndicat d’Amortissement” opgericht, belast met 
het beheer van de staatsdomeinen, maar eveneens gemachtigd voor het vervreemden van 
deze domeinen tot een bedrag van 1.750.000 gulden3.  
 
Een verdere wet van 5 juni 1824 gaf aan het “Syndicat” de volledige beschikking over alle 
domeinen waarvan het tot dan toe slechts het beheer had waargenomen. Dit betekende het 
einde van het merendeel der staatsbossen. 
 
Het bos was toen privébezit en bijgevolg aan grondbelasting onderworpen. Het woud werd 
opgedeeld tussen de omliggende gemeenten (1825) om te bepalen welk aandeel zij elk 
kregen van die belasting (Maziers 1987).  

 
 

 
Vooral in de periode 1831-1842 heeft de Société Générale grote delen van het woud 
ontgonnen en verkaveld. De opbrengsten dienden om industrialisatieprojecten te financieren.  
Bij de omzetting tot landbouwgrond speelde de suikerbietenteelt een belangrijke rol. Zo werd 
in 1836 ten voordele van de suikerbietenteelt 63 bunders bos verkocht in het bos te 
Revelingen/Sint-Anna te St-Genesius-Rode en Waterloo.  
 
Bovendien verkocht de maatschappij hele bosdomeinen aan kapitaalkrachtige adel of 
industriëlen (o.a. Solvay-domein, de Marnixbossen). Er werd zowel verkocht aan kleine 
kopers als aan grote kopers: de voorzitter van de Senaat, baron de Stassart, 120 bunders; 
burggraaf de Spoelbergh, een honderdtal bunders; de familie de Meeus, 228 bunders; Graaf 
de Béthune, 341 bunders, later eigendom van Solvay; ten slotte Leopold I: 41 bunders in 
1834 en 392 ha in 1842 (Maziers, mond. mededeling).   
 
Een belangrijk element volgens Zwaenepoel (mondelinge mededeling) is de economische 
waarde bij de verkoop van bospercelen door de Generale Maatschappij. De "Zinner" 
bestanden werden niet verkocht. Die beukenbestanden waren toen 30 jaar en jonger en 
economisch noch financieel interessant, waardoor ze bleven staan. De jonge 
beukenbestanden maakten later de kern uit van het teruggekochte domein. De oude en 
rijkere bestanden van de tire-et-aire (Bijvoorbeeld: domein Revelingen in Sint-Genesius-
Rode) verdwenen wel met de verkoop omdat ze financieel interessant waren om te kappen. 
Op die manier werd de beukendominantie bestendigd in het latere Zoniënwoud.  

                                                
3 Een rapport van de Société générale aan Willem I dd. 28.12.1828 toont aan dat het lot van het 
Zoniënwoud aan heel wat discussies werd onderworpen, ondermeer betreffende volgende punten: 

 Het ontbossen en in cultuur brengen van 3.718 bunders, om toe te geven aan de 
bevolkingsdruk vanuit de dorpen in en om het bos; 

 Toen reeds optredende problemen met monocultuur van de beuk in hooghoutvorm, zowel wat 
de sanitaire toestand als de uniformiteit van de houtproductie betreft; 

 Het vervangen van beuk door beter aangepaste houtsoorten en de noodzaak tot het inrichten 
van een effectief beheer in alle Koninklijke domeinen; 

 Het gebrek aan binnenlandse kopers welke een dergelijk domein zouden kunnen verwerven 
om het verder als bos te beheren; 

 Het ontbossen van potentiële landbouwgronden te verbinden aan de verplichte bebossing van 
gelijke oppervlakten heidegebieden. 

Blijkbaar was de hierop volgende ontbossing in Zoniën geen “Hollandse plundering” of “Fait saillant du 
régime hollandais”, maar eerder een politieke keuze voor de weg van de kleinste weerstand om 
gelijktijdig sociale vrede en gezondere openbare financiën realiseren. 
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Het bos wordt tijdens het beheer van de “Société Générale” onderverdeeld in reeksen en 
kantons (Deroy, 1834). Het bosbeheer bestaat uit “Tire et Aire”. In 1832-33 werd de nieuwe 
steenweg van Waterloo naar Mechelen, de Steenweg op St.-Jansberg of in de volksmond de 
‘route van de Bank’, aangelegd. Deze weg doorsnijdt het bos in een NO-ZW, en zou aan het 
einde van de twintigste eeuw worden ingericht als Ring rond Brussel (R0).  

 
Op enkele jaren tijd werd de oppervlakte van het Zoniënwoud herleid van ca. 12.000 tot 
ongeveer 4.500 ha. Eén derde van het Zoniënwoud mocht niet worden verkocht, omdat dit 
deel in het bezit van de Société moest blijven als garantie voor de interesten die ze aan de 
staat verschuldigd was (Maziers 1986, 1994). Onder druk van de publieke opinie, die 
hiervoor eveneens kan rekenen op de uitgesproken wens van de eerste Belgische Koning 
Leopold I, verwerft de Staat in 1842 het overblijvende deel van het Zoniënwoud (4.386 ha) 
van de “Société générale” voor de som van 8.100.000 gulden. Deze oppervlakte stemt 
overeen met een derde van de oorspronkelijke bosoppervlakte, conform de voormelde 
verplichting tot het aanhouden van een interest-garantie.  
 

 
 
Leopold I kocht in Tervuren 41 bunders bos in 1834 en 392 ha in 1842 (Maziers 1986). Een 
gedeelte van dit domein werd in 1852 aan graaf de Marnix, grootmaarschalk van het hof, 
afgestaan. Het zijn de huidige Marnixbossen. Het Kasteel de Marnix (chateau d’Eyser) werd 
geconstrueerd in 1875 volgens de plannen van architect Goevaert in Vlaamse renaissance 
stijl.  
 
Tijdens de tweede helft van de 19e eeuw wordt het duidelijk dat het bos moet wijken voor de 
economische ontwikkeling van het jonge België en dat het als staatsdomein steeds meer 
recreatieve functies voor de hoofdstad gaat vervullen: 
 In 1848 wordt over een lengte van 4 km ca. 13 ha bos onteigend en kaalgeslagen voor 

de aanleg van de spoorweg naar Namen en de aanleg van het station van Groenendaal; 
 In 1861 geeft de Staat het Terkamerenbos (het vroegere gebied “Vleurgat”, 107 ha groot) 

in erfpacht aan de stad Brussel die dit deel van het bos vervolgens als park inricht; 
 In 1875 worden 27 ha van de reeks Boendaal op lange termijn verhuurd voor de aanleg 

van de renbaan te Bosvoorde, later uitgebreid tot 30 ha; 
 Vanaf 1876 worden in het bos de eerste waterwinningen ten behoeve van de stad 

Brussel aangelegd; 
 In 1888 worden 45 ha aan het bosbeheer onttrokken en verpacht voor de aanleg van de 

renbaan van Groenendaal, dit contract werd in 1983 nog voor 27 jaar opgevolgd door 
een huurcontract; 

 In 1890 begint de aanleg van het systematisch Arboretum te Groenendaal; 
 In 1895 worden de niet beboste afhankelijkheden van de pachthoeve te Groenendaal 

verhuurd als “oefenrenbaan”, deze werden in 1983 voor 27 jaar verhuurd; 
 In 1892 worden 3,3 ha onteigend om de spooraansluiting van de renbaan van 

Groenendaal mogelijk te maken, deze oppervlakte werd gedeeltelijk opnieuw 
overgedragen in 1986; 

 Van 1895 tot 1897 worden een aantal onteigeningen doorgevoerd voor de aanleg van de 
Tervuursesteenweg, aangelegd ter gelegenheid van de Tentoonstelling van 1897; 

 In 1902 verhuurt het Bestuur van Waters en Bossen een oppervlakte van 16 ha voor het 
Sanatorium van La Hulpe, het latere “Instituut Dr. Derscheid”. 

 
Het wekt dan ook geen verwondering dat de aandacht van het Brussels publiek, nu als 
recreanten in het bos aanwezig, zich meer en meer op het doen en laten van het bosbeheer 
gaat richten, wat zich uit in toenemende protesten tegen de gebruikelijke kaalslagen over 
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relatief grote oppervlakten. In die periode is het ontstaan van de vrienden van het 
Zoniënwoud te situeren. Deze vereniging werd op 26 oktober 1909 gesticht in het restaurant 
te Rood Klooster. 
 

 
 
Op 11 mei 1870 wordt houtvester Wittamer door de Minister van Financiën belast met het 
opstellen van een bedrijfsregeling voor het Zoniënwoud. In 1876 stelt Wittamer zijn ontwerp 
de eerste maal voor aan een speciale commissie. Het bevat de eerste echte reeksindeling 
en stelt voor “Tire et Aire” met herplanting te vervangen door natuurlijke verjonging onder 
schermslag, met hogere rendabiliteit als voornaamste argument. De beuk blijft daarbij de 
belangrijkste boomsoort, aangezien hij bewezen heeft op de Brabantse leembodems tot een 
hoge kwaliteitsproductie in staat te zijn.  
Bemerk dat de bedrijfsregeling van Wittamer (1886) nog steeds dezelfde verhoudingen 
voorziet voor verjonging als onder Zinner (75% beuk, 25% andere soorten, vooral eik). 
Na 5 jaar discussie en talloze terreinbezoeken van houtvester en bedrijfsregelingscommissie 
wordt het plan niet goedgekeurd vanwege de nogal uitgebreide kappingen, korte 
verjongingsperiode, onregelmatige zaadjaren en twijfel aan de economische haalbaarheid. 
 
Toch wordt vanaf 1886 het gebruik van “Tire et Aire” afgeremd, onder verdere druk van het 
publiek. Later wordt zelfs getracht de exploitaties voor de wandelaars te verbergen door het 
op stam laten van zogenaamde “Rideaux d’abri et d’agrément (zie Figuur 7)” langs de 
hoofdwegen en de voornaamste dreven. 
 
Herwerkte bedrijfsregelingsvoorstellen worden in 1886 (Wittamer & Vanderheyden) en in 
1900 (Crahay & Vanderheyden) ingediend, waarbij de inbreng van andere boomsoorten dan 
beuk ( 20% eik, 5% es, lork en olm) wordt voorgesteld.  
 
Verder wordt ook de creatie van enkele “artistieke reeksen”, te behandelen in plentervorm, in 
het vooruitzicht gesteld. Een beheerkaart (Carte particulière de la foret domaniale de 
soignes) uit 1894 vermeldt naast drie “artistieke reeksen” (Groenendaal, Oudergem en 
Tervuren) twee gewone reeksen (Ravenstein en Zevenster), één hakhoutreeks (Rood 
Klooster) en één naaldhoutreeks (verspreide bestanden).  
 
In 1906 wordt in het Zoniënwoud de laatste kaalslag uitgevoerd. Het bedrijfsregelingsvoorstel 
Crahay van dat jaar – dat nooit goedgekeurd werd maar niettemin toegepast - schrijft voor de 
“artistieke reeksen” met groepen plentering, en de gewone reeksen met dunning en 
natuurlijke verjonging te behandelen. Dit voorstel verdeelt de beukenbestanden in drie 
leeftijdsgroepen volgens plantdatum (1e groep, vóór 1815 / 2e groep, 1815-1860 / 3e groep, 
na 1860), teneinde een specifieke behandeling te kunnen afstemmen op de 
ouderdomstoestand. De grote lijnen en perceelsindelingen van dit laatste beheerplan liggen 
tot vandaag nog grotendeels aan de grondslag van het bosbeheer van het Zoniënwoud. 
 
In 1900 schonk koning Leopold II het Kapucijnenbos (300 ha) aan de Belgische staat. In 
1902 werd het arboretum van Tervuren aangelegd onder leiding van Ch. Bommer.  
 
Tijdens de eerste wereldoorlog verplicht de Duitse bezetting het Bosbeheer 40.000 m³ hout 
uit het Zoniënwoud af te leveren. 
  
Op basis van de perceelsindelingen en leeftijdsgroepen van 1906 werden in 1920 door Dir. 
Gen. Crahay volledig uitgewerkte exploitatietabellen goedgekeurd waarvan de grondslagen 
tot 1983 gevolgd werden. Het bos werd daarbij in twee houtvesterijen verdeeld, gescheiden 
door de spoorweg van Brussel naar Namen. De houtvesterij Tervuren (later “Brussel II”) 
bevat de reeksen Welriekende, Tamboer, Rood Klooster, Ravenstein en Tervuren. De 
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houtvesterij Groenendaal (later “Brussel I”) bevat de reeksen St.-Hubertus, Grote Hut, Ticton, 
Groenendaal, Dennenbos Lauwers, Kwekerij en Boendaal. Binnen elke reeks wordt het 
beukenhooghout (80% van de oppervlakte) per leeftijdsgroep in 8 kappen ingedeeld, 
waarmee de omloop op acht jaar vastgelegd wordt. Ter vervanging van de niet 
verwezenlijkte artistieke reeksen wordt in 1925 het “Canton pittoresque” of het 
“Schilderachtig kanton” ingesteld over 39 ha in de derde groep van de reeks van 
Groenendaal. De afwijkende behandeling van dit kanton is gericht op het bekomen van 
allerhande schilderachtige boomvormen en van een sterk afwisselend bosbeeld. Dit zou 
moeten contrasteren met het ruim verspreid, monotoon en artificieel aandoend, hoog 
opgeschoten beukenbos dat de kunstenaars weinig inspiratie biedt. 
 
In 1922 wordt het beboste deel van het Park van Tervuren, tot dan toe beheerd door het 
Ministerie van Openbare Werken en Industrie, overgedragen aan het Bestuur van Waters en 
Bossen. Het Park wordt als zesde reeks toegevoegd aan de houtvesterij Tervuren. 
 
Gedurende de jaren ’20 en ’30 wordt echter duidelijk dat de erfenis van Zinner niet met de 
methode van Wittamer kan bestendigd worden. Al worden door Van Den Brande nog zeer 
hoge aanwassen gemeten (zie verder sub 5: Bosbedrijf), toch zorgt de toenemende 
veroudering van de beukenbestanden, waarvan het grootste deel tot de eerste leeftijdsgroep 
behoort, voor problemen bij de bestandsverjonging. De keuze voor natuurlijke verjonging 
werpt weinig vruchten af en een algemene veroudering van het bos zet zich sluipend verder. 
Daarbij komt een discussie omtrent de verjongingstechnieken op gang die in toenemende 
mate buiten het bosbeheer gevoerd wordt. Dit wordt nog in de hand gewerkt door de 
irrationele afkeer voor boomvellingen bij het hoofdstedelijk natuurminnend publiek wat zich 
vertaalt in toenemende pressie op het Bosbeheer. Niettegenstaande houtvester Colleaux op 
zeer kundige wijze het volledige Park van Tervuren in enkele decennia kon verjongen, 
bestond er bij het Bosbeheer geen eensgezindheid over de bosbehandeling in het 
Zoniënwoud. Er ontstond een kloof tussen beide houtvesterijen die vandaag nog duidelijk 
zichtbaar is in de bestandsopbouw. In de houtvesterij Tervuren werd op een dynamische 
manier de verjonging ingezet door het gebruik van zgn. “verjongingsmethode met 
progressieve kappingen met plenterkarakter”, uitgewerkt door Colleaux. In de houtvesterij 
Groenendaal bleef de behandeling meer conservatief en beperkte men zich tot dunningen en 
(te) kleine beplantingen. 
 
Gedurende de tweede wereldoorlog veroorzaakt de orkaan van 13 november 1940 een 
windworp van 25.000 m³ hout. Bij de bevrijding in 1944 veroorzaken ontploffingen in 
munitiedepots op verscheidene plaatsen ernstige schade aan de bosbestanden. Tenslotte 
dient het Zoniënwoud aan de geallieerden nog 38.000 m³ hout te leveren, o.m. voor de 
constructie van bruggen over de Rijn. Al deze onvoorziene kappingen lieten echter toe na de 
oorlog de bosverjonging met vernieuwd elan verder te zetten. 
 
Na 1950 wordt de bedrijfsregeling van Crahay door Misson en Lienard herwerkt, met nadruk 
op een vastlegging van de te volgen verjongingstechniek. Men kan echter geen 
eensgezindheid bereiken en geen van de voorstellen wordt ooit goedgekeurd. Het grote 
discussiepunt blijft de verjongingstechniek en het ritme waarmee de verjonging moet worden 
doorgevoerd. Bijgevolg blijft de vermelde tweespalt tussen de houtvesterijen Brussel I en II 
bestaan. 
 
Bij het KB van 2 december 1959 wordt het Zoniënwoud omwille van zijn historische, 
wetenschappelijke en esthetische waarde als landschap gerangschikt. Die wettelijke 
bescherming kan evenwel niet verhinderen dat vanaf de jaren ’60 de natuurlijkheid van het 
boscomplex voortdurend meer terrein verliest. Vooral door de feitelijke opdeling in aparte 
blokken als gevolg van de verbredingen van de bestaande doorgangswegen tot echte 
snelwegen. Daarnaast is de praktisch voltooide omcirkeling door de voortschrijdende 
urbanisatie en de steeds toenemende recreatiedruk die uitgaat van een als maar mobielere 
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bevolking, een aanslag op het boscomplex. Midden in het bos ligt nu een 
autowegenkruispunt en blijven nog slechts op twee plaatsen open veldranden over. 
 
Krachtens art. 6, $ 1, III, 4° van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot Hervorming van 
de Instellingen (B.S. van 15.08.1980), gewijzigd door de wetten van 8 augustus 1988 (B.S. 
van 13.08.1988), 12 januari 1989 (B.S. van 14.01.1989) en 16 januari 1989 (B.S. van 
17.01.1989), zijn de “bossen” een gewestelijke bevoegdheid geworden. Als gevolg hiervan 
werd het Bestuur van Waters en Bossen in 1983 geregionaliseerd en het Bosbeheer in 
Zoniën per Gewest georganiseerd. De houtvesterijen Brussel I en II werden opgeheven en 
voor het deel van het Zoniënwoud dat op het grondgebied van de gemeenten Tervuren, 
Hoeilaart, St.-Genesius-Rode en Overijse ligt, werd het beheer toegewezen aan een nieuw 
opgerichte houtvesterij Groenendaal, met kantoor te Jezus-Eik. 
 
In 2006 werd ANB opgericht en de houtvesterij werd vervangen door beheerregio 
Groenendaal. De beheerregio verhuisde vanaf 2009 ook naar Groenendaal.  
 

 
 
In het volgende onderdeel wordt de geschiedenis van het Park van Tervuren besproken. Zo 
worden de verschillende eigenaars van het park aangehaald en wordt er een beeld 
geschetst hoe het park, de bebouwing en de groene structuren doorheen de tijd evolueren. 

 
 de studie voor het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren tot het 

‘moderniseren, restaureren en aanpassen aan de 21e eeuw van de infrastructuur en 
zijn omgeving’, 18.07.2008 en 30.03.2010 

 de teksten horende bij de bescherming van monumenten en landschappen betreffende 
het Park van Tervuren, opgesteld door Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, 
monumenten & landschappen, afdeling ROHM Vlaams-Brabant (nu Onroerend 
Erfgoed). 
 

Onderstaande Figuur 2 toont de historische gelaagdheid en eigendomstoestand van het 
Park van Tervuren. De geschiedenis kan samengevat worden in 4 verschillende periodes, 
met elk hun voornaamste eigenaars; 
 

 de periode vóór 1600, waarbij de Hertogen van Brabant als voornaamste eigenaars 
gelden 

 de periode tussen 1600 en 1800, waarbij de Aartshertogen Albrecht & Isabelle en 
Karel van Lorreinen in hoofdzaak de eigenaars zijn 

 de 19e eeuw, met Prins Willem van Oranje en vanaf 1830 de Belgische Staat als 
eigenaars 

 de 20e eeuw, met de Belgische Staat (later Regie der Gebouwen) als eigenaar. 
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Figuur 2: Bouwhistorisch syntheseplan (KMMA Tervuren, 2010) 
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De periode voorafgaand aan de 17e eeuw wordt hoofdzakelijk gekenmerkt als de periode van 
de Hertogen van Brabant. Zoals op onderstaande Figuur 3 te zien is, omvat de eigendom 
van de Hertogen, de rood gekleurde zone, op dat moment slechts een klein gedeelte van het 
park zoals we het nu kennen. 
 

 
Figuur 3: Eigendomssituatie vóór 1600 

 
 
De oorsprong van het Park van Tervuren grijpt terug tot 1190 toen Hertog van Brabant 
Hendrik I op de oostelijke punt van de landtong gevormd door de samenvloeiing van 
Maalbeek en Voer, zie Figuur 4, een gebouw liet optrekken dat volledig met water (de 
Borgvijver of huidige Kasteelvijver) werd omringd. De Hertogen van Brabant kiezen deze 
locatie als buitenverblijf en jachtdomein omwille van de ligging tussen Brussel en Leuven en 
de aanwezigheid van het Zoniënwoud als jachtareaal. Tot 1430 werd de residentie 
regelmatig bewoond, versterkt, uitgebreid en omgevormd tot een prestigieus jachtslot. 
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Figuur 4: Historische kaart, J. Van Werden, 1659 
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Deze periode kenmerkt zich in hoofdzaak door 2 periodes van eigenaars, namelijk 

 1599-1633 Aartshertogen Albrecht en Isabella 
 1740-1780 Karel van Lorreinen 

 
Zoals op onderstaande Figuur 5 te zien is, wordt het domein in deze periode, voornamelijk 
onder Karel van Lorreinen, gevoelig uitgebreid met de oranje gekleurde zone. 
 

 
Figuur 5: Uitbreiding tussen 1600 en 1800 
 

 
 
Onder deze Aartshertogen ten tijde van de Spaanse overheersing (1599-1621) werd de 
feodale burcht vanaf 1610 door hofarchitect Wenceslas Cobergher omgevormd tot een 
aantrekkelijk buitenverblijf. Hierbij bleven de oude hoektorens en de gotische zaal bewaard, 
terwijl de disparate middeleeuwse volumes werden vervangen door langgerekte 
renaissancistische vleugels met hoge kruisvensters, dakkapellen en overdekte galerijen.  
Het resultaat is een waardig jachtslot met de Warande als jachtdomein met dreven in een 
dambordpatroon. Maar bij deze verbouwingen blijft het niet. Naast het creëren van een 
‘motte’ in de vijver en geometrisch aangelegde siertuinen, werd ook de Sint-Hubertuskapel 
opgericht (1616-1617) en rond de Warande een bakstenen muur van maar liefst 7 km lengte 
gebouwd met 10 toegangspoorten (1625-1632), zie Figuur 6. De Leuvensepoort, een van de 
vijf nog overblijvende poorten, dateert van 1627. 



67 

 

Figuur 6: Ommuurd jachtdomein ‘Warande, bouwmeester Wenceslas Cobergher (1642)4 
 

 
Figuur 7: Het kasteel van Tervuren, Jan Brueghel, 1621 (Prado, Madrid) (De Vilder, 2000) 

                                                
4 Bron: ‘Kaart van het oostelijk gedeelte van het Zoniënbos’, opgemaakt in 1642-1643, naar aanleiding van een 
rechtszaak tussen de parochies Tervuren en Overijse, over het bedevaartsoord Jezus Eik (handschrift) - 
Gemeentelijk Museum Tervuren, Hof van Melijn, Tervuren 
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Figuur 8: Tekening van de Sint-Hubertuskapel, G. Van der Hecht (Motte V. 1996) 
 

 
Figuur 9: Sanderus, Kasteel van Tervuren, 1659 (Archief Heemkundige Kring Sint-Hubertus, 
Tervuren)5 
 

                                                
5 Bron: ‘Chorographia sacra Brabantiae…’ - Archief Heemkundige Kring Sint Hubertus, Tervuren 
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In 1725 werd hofarchitect Jean-André Anneessens belast met de opdracht tot het volledige 
herstel van het dan zwaar verwaarloosde kasteel, later verder gezet door architect J. Faulte. 
Het kasteel werd onder Karel van Lorreinen, Gouverneur-Generaal van de Nederlanden voor 
het Oostenrijks regime, naar de geest van de tijd opengetrokken tot een luchtige 18e eeuwse 
zomerresidentie. Overige elementen die werden toegevoegd waren o.a. een ruime 
orangerie, een botanische tuin, een zijderups- en een fazantenkwekerij. 
 

 
Figuur 10: Anoniem ingekleurd manuscriptplan van de Warande van Tervuren, ca. 1760-
1770 (Wenen, Hof van Melijn) 
 
Rond 1750 werd onder Karel van Lorreinen gestart met de bouw van het Hoefijzer, een 
indrukwekkend stallen- en dienstbodencomplex, tezelfdertijd opgevat als nieuwe 
monumentale kasteeltoegang in de as van de Kasteelstraat. Na de wereldtentoonstelling van 
1897 werd het Hoefijzer gebruikt als manege voor de gendarmerie. Nu en sinds geruime tijd 
is er de Panquinkazerne in ondergebracht. 
 
Landschapsarchitect Charles Zinner († 1765) legt in het park, zie Figuur 10, o.a. de 
Zevenster aan, de lusttuinen ten zuiden van de huidige Kasteelvijver, de moestuinen ten 
noordwesten van het domein, de Badvijver en de Kanaalvijver. De Warande wordt naar het 
oosten uitgebreid met het Hertenpark. Tussen 1755 en 1760 werden de Manufacturen 
(Figuur 11) gebouwd op de oostelijke oever van de Gordaelvijver, met als functie de 
artistieke en experimentele creatie van porselein, zijde, katoen, behang, boeken, … 
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Figuur 11: Manufacturen van Karel van Lorreinen (KMMA Tervuren, 2008 
 
Op de Ferrariskaart (zie kaart 2.1.3: 3. Ferraris) zijn o.a. volgende ingrepen onder Karel van 
Lorreinen zichtbaar: 
 

 de oostvleugel van het kasteel door architecten Jean André Anneessens en Jean 
Faulte (1750) 

 de bouw van het Hoefijzer ten westen van het kasteel (1750-1753) 
 de Manufacturen aan de Gordaelmolen door Jean Faulte (1756-1760) 
 de kanaalvijver om met gondel naar de Manufacturen te varen 
 de heraanleg van het park met Zevenster, waarbij enkel ten noorden van de vijvers 

het oude dambordpatroon behouden blijft 
 de lusttuin met terrassen, perken, waterpartijen en fonteinen, met beelden uit 

Brusselse Warande aan de zuidzijde 
 

Na de dood van Karel van Lorreinen († 1780) ligt het park er met zijn vijvers verwilderd bij. 
Jozef II laat in 1782 vrijwel alle realisaties van zijn ‘spilzieke’ oom met de grond gelijkmaken 
en verkoopt de materialen om de schulden van Karel van Lorreinen te drukken. Slechts 
enkele gebouwen en constructies, waaronder het Hoefijzer, ontsnapten aan de 
slopingswoede. 
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Kaart 17 – Vandermaelenkaart 
Kaart 18 – Historische topokaart 1867-1875 
Kaart 19 – Historische topokaart 1879-1947 
 
De 19e eeuw kan in twee verschillende periodes ingedeeld worden, met als kantelpunt het 
ontstaan van België in 1830. De uitbreidingen van het park worden op Figuur 12 in het groen 
weergegeven. 

 1815-1830 Hollandse periode 
 1830-… Onafhankelijkheid België 

 

 
Figuur 12: Uitbreiding in de 19e eeuw 

 
Tijdens deze periode verviel het voormalig hertogelijk domein van Tervuren aan kroonprins 
Willem-Frederik van Oranje. Hij laat tussen 1817 en 1823 op de noordwestrand van de 
Warande, op de locatie van het huidige Koloniënpaleis, een fraai, italianiserend 
jachtpaviljoen optrekken naar ontwerp van hofarchitect Charles Van der Straeten en Tilman-
François Suys (Figuur 13 en Figuur 14). Hiertoe was de Warande uitgebreid met het 
westelijk deel van het Lokkaertsveld. Ten oosten van het kasteel werd een siertuin “â 
l’italienne” aangelegd en de nog bewaarde 8 m. diepe ijskelder (ca. 1817) gegraven. 
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Figuur 13: Het jachtpaviljoen van Willem Frederik Prins van Oranje, 1853 - Oost- en 
zuidgevel (Gemeentelijk museum Hof van Melijn, Tervuren) 
 

 
Figuur 14: Georges Hunt, tekening van de noordgevel, 1825 (Wijnants M, 1997) 
 
Het ‘drevenpark’ werd aangelegd na de voltooiing van het jachtpaviljoen (locatie: zie cirkel op 
Figuur 15). De bakstenen warandemuur van 1625 wordt deels afgebroken. De oude weg van 
Tervuren naar Leuven, die dwars over het terrein loopt, wordt verlegd, waardoor deze de 
gekende sterke bocht maakt van 90°. Omstreeks het midden van de 19e eeuw wordt deze 
weg verlegd tot de locatie van de vandaag gekende Leuvensesteenweg. Het ‘drevenpark’ en 
de hertekende weg zijn duidelijk te zien op de Vandermaelenkaart (kaart 2.1.3: 4.1 Kaart 
Vandermaelen noord). Ter hoogte van het museum en de Franse tuin zijn op deze kaart nog 
geen wijzigingen zichtbaar. 
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Figuur 15: P.C.Popp, Atlas Cadastral de Belgique, ± 1860 (Archief onroerend erfgoed 
Vlaams-Brabant, Leuven) 
 
De perken en plantsoenen tussen de wandelpaden worden beplant. Uit de verschillende 
historische tekeningen die van het paviljoen en zijn omgeving bewaard zijn, is af te leiden dat 
het grote cirkelvormige plantsoen uit gras bestond, de ovale perken een lage begroeiing 
kennen en de randzone relatief dicht begroeid was met hoogstambomen en dichte 
onderbegroeiing. Hierdoor kregen de wandelpaden het karakter van dreven door een bos, 
vandaar de naam drevenpark. Aan de oostzijde bleef het terrein begrensd door een oude en 
bestaande weg, de Jodenstraat, die niet evenwijdig is aan het drevenpark. 
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Figuur 16: Detail van het jachtpaviljoen, Kadastrale kaart P.C.Popp, 1860 (KMMA Tervuren, 
2010) 
 
Het basispatroon van het drevenpark is een vierkant met het paviljoen als centrum, zie 
Figuur 16. Met uitzondering van de zuidzijde heeft elke parkzijde twee parallelle dreven, die 
telkens uit twee naast elkaar gelegen paden met tussenliggende grasstrook bestaan. Aan de 
oost- en de westzijde van het paviljoen (de secundaire as) is er telkens een ovaal plantsoen 
met ringweg; aan de noordzijde (de hoofdas) een groot cirkelvormig plantsoen met brede 
ringweg voor koetsen. Dit was de hoofdinkom van het paviljoen, geflankeerd door twee 
wachtgebouwtjes aan de nieuwe steenweg en verlengd met artificiële zichtas aan de 
overzijde ervan. Aan de noordzijde van het paviljoen bevindt zich ook de statietrap. Aan de 
zuidzijde wordt het bestaande kwadrantenbos doorboord met een flauw hellende ‘pelouse’ 
tot tegen het water van de kasteelvijver en verschillende kronkelende wandelpaden. 
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In 1830 wordt België onafhankelijk waardoor de Warande in het bezit kwam van de 
Belgische Staat, om enkele decennia later bij wet van 22 maart 1853 te worden toegewezen 
aan hertog van Brabant en troonopvolger, de latere Leopold II. Het jachtpaviljoen wordt door 
zijn zus Charlotte, Keizerin van Mexico, bewoond. Onder Leopold II werd de Warande door 
enkele gerichte aankopen verder uitgebreid, ten eerste in 1865 met een 2,5 ha grote strook, 
om ten westen van het kasteel een ongeveer 1 km lange dreef aan te leggen die doorliep tot 
aan het kruispunt met de Brusselsesteenweg, in feite de aanzet van de latere Tervurenlaan. 
Later volgden onder meer de aankoop van het resterende gedeelte van het Lokkaertsveld 
waar zich nu het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika bevindt. Op de historische topokaart 
van 1867-1875 zijn geen wijzigingen t.o.v. de Vandermaelenkaart merkbaar, al is de 
recentere kaart wel gedetailleerder. 
 
In 1879 brandde het jachtpaviljoen volledig uit en zou het om ongekende redenen nooit 
worden hersteld om pas in 1896 gesloopt te worden. Vanaf dat ogenblik investeert Leopold II 
in het domein van Tervuren om er een park voor de Brusselaars van te maken. In 1880 
wordt het domein Ravenstein, het huidige golfterrein, aangekocht, net als de aankoop van 
alle percelen van het Lokkaertsveld. Vanaf 1885 vindt de aankoop plaats van de percelen 
van ‘Congo Vrijstaat’. Tussen 1881 tot 1883 gebeuren er herstellingswerken in het 
parkdomein. 
 

 
Figuur 17: Voorstel tuinaanleg architect Fl. Claes, 1883 (KMMA Tervuren, 2010) 
 
Door zijn veelvuldige bezoeken aan het domein besefte Leopold II de mogelijkheden van het 
domein voor de realisatie van één van zijn dromen: een representatie van de (toekomstige) 
Belgische kolonie. Architect Fl. Claes ontwierp hiervoor in 1883 een tuin in Franse stijl voor 
het Lokkaertsveld en de Koninklijke Moestuin (Figuur 17), waarvan enkel het ontwerp voor 
de Moestuin werd uitgevoerd. Daarnaast was Leopold II ook verantwoordelijk voor de 
opgegraven dolmen op de kruising van de Zevenster en voor het graven van de 
Vossemvijver tussen 1885 en 1887 (Figuur 18 en Figuur 19). Het initieel plan was van de 
Fransman Delabarrière, maar zijn plannen werden na diens vertrek in licht gewijzigde vorm 
gerealiseerd door de Brusselse stadsambtenaar en architect Edouard Keilig. 
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Figuur 18: Deel van Ontwerp voor inplanting van het tracé van de monorail, F.B. Behr, 1895 
(KMMA Tervuren, 2008) 
 

 
Figuur 19: Plan met ontwerp van de Vossemvijver 
 
In 1893 maakt de Franse tuinarchitect Elie Lainé een eerste ontwerp (Figuur 20 en Figuur 
21) voor de transformatie van een deel van het koninklijk park in de context van een 
tentoonstelling over het in 1885 als Belgische kolonie ingelijfde Kongo. Het ontwerp voorziet 
een nieuw koninklijk paleis op de plaats van het afgebrande paviljoen, een Frans aangelegde 
paleistuin op het Lockaertsveld met centraal een waterbassin en een terrastuin naar de 
kanaalvijvers die een nieuwe as in het geheel definieert. Helemaal in het oosten, op het 
terrein van het huidige CAPA en de Britisch School, wordt het tentoonstellingsterrein 
ingepland. Opvallend is de aanwezigheid van een Paleis voor Congolese tentoonstellingen 
dat al het plan van het huidige Koloniënpaleis toont. Blijkbaar beslist men om het geplande 
gebouw, ontworpen door de Franse architect Albert Philippe Aldrophe in 1896, te laten 
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uitvoeren door de Belgische architect Ernest Acker op de plaats van het ruïneuze 
jachtpaviljoen. 
 

 
Figuur 20: Ontwerpvoorstel voor de Franse tuin door E. Lainé, 1893 (KMMA Tervuren, 2010) 
 

 
Figuur 21: Perspectief van de Franse tuin in het Park van Tervuren, E. Lainé, 1893 
(Balthazar H., 1990) 
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Doorslaggevend voor de verdere evolutie en het voortbestaan van de Warande was het feit 
dat op aansporing van Leopold II de wereldtentoonstelling van 1897 gelijktijdig plaatsvond in 
Brussel én in Tervuren. Hier zou een volwaardige afdeling de rijkdommen en de 
toekomstmogelijkheden van de Onafhankelijke Kongostaat onder de publieke aandacht 
brengen. Om de koloniale tentoonstelling aantrekkelijk en bereikbaar te maken, werd 
Tervuren door een brede, 12 km lange boomrijke laan, geflankeerd door een eveneens voor 
de gelegenheid aangelegde tramlijn, met de hoofdstad verbonden. Op het eindpunt van deze 
laan, de huidige Tervurenlaan, ter plaatse van het voordien volledig gesloopte paviljoen, 
verrees in 1897 met het Koloniënpaleis een stijlvol neoclassicistisch Louis XVI- paviljoen, 
voorzien van twee vleugels in staal en glas. Het geheel werd omkaderd door de 
zogenaamde Franse tuinen met indrukwekkende zichtassen, bassin, spiegelvijver, 
trappartijen en beelden naar ontwerp van de opvolger van Keilig, de Franse 
landschapsarchitect Elie Lainé in 1896. Het algemeen plan, zie Figuur 22, omvat tevens de 
nooit gerealiseerde / verdwenen paviljoenen, hallen, velodroom en hippodroom, beide 
gelegen ten oosten van de Franse tuin. 

 
Figuur 22: Algemeen plan van de koloniale wereldtentoonstelling in Tervuren, 1897 (KMMA 
Tervuren, 2010) 
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De Franse tuin, uitgevoerd in 1897, is ontworpen met twee assen, zie Figuur 23: een as in 
het verlengde van de Tervurenlaan en een as loodrecht hierop, die elkaar kruisen ter hoogte 
van de spiegelvijver. De tuin is duidelijk ontworpen om een centraalpunt te bieden aan een 
totaalplan voor een koloniale site met gebouwen voor diverse functies. De opzet van het plan 
is symmetrisch maar het terrein (hellend naar het noordwesten) noopt tot een aantal 
aanpassingen ten opzichte van de noord-zuid as. De langgerekte parterres aan de oostzijde 
die de overgang maken naar de koloniale tentoonstelling zijn er nooit gekomen. Hier werd in 
1897 de hippodroom en erachter de velodroom voorzien. De verschillen ten opzichte van de 
noord-zuid symmetrieas concentreren zich in beide zones aan weerszijden van de 
spiegelvijver. Aan de westzijde zijn er drie trappenpartijen om het hoogteverschil in de 
richting van het Koloniënpaleis te overwinnen. De trappenpartij in de noordwestelijke hoek 
van het bassin werd bij de bouw van het museum verplaatst. Het plantsoen dat als talud is 
uitgewerkt aan weerszijden van het bassin is daarom aan de westzijde groter dan aan de 
oostzijde. 
 

 
Figuur 23: Franse tuin volgens Lainé, 1897 (KMMA Tervuren, 2010) 
 
De historische foto’s van het park tonen een in navolging van het erg rigide plan een strak 
symmetrische beplanting met getrimde heesters. Bovendien wordt het park voorzien van 
beelden, bloemvazen en banken in hout en staal. Opvallend is ook de duidelijke begrenzing 
van de Franse tuin ten opzichte van het warandebos door hoogstammen, die echter volledig 
afwezig is aan de oostzijde, het terrein dat voorzien is om de wereldschool te bouwen. 
 
Op de historische topografische kaart uit 1879-1947 zijn de Franse tuin en de Spiegelkom te 
zien. In het bosgebied ten zuiden van het Koloniënpaleis zien we een rond grasplein 
opduiken. Op de volgende topografische kaart (kaart 2.1.3: 8.1 Historische topokaarten 
1924-1933 noord) is dit grasplein echter vervangen door het langwerpige grasplein zoals we 
het nu kennen. 
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De Tervurenlaan, met een breedte van 88 meter zoals bepaald door de koning, wordt 
inclusief tramstation en spoorwegstation in 6 stukken aangelegd als verbinding met het 
Jubelpark waar de Wereldtentoonstelling plaats vindt. Op de plaats van het huidige Stanley-
paviljoen, langs de Leuvensesteenweg werd de startplaats van de monorail voorzien. 

 

Historische foto’s van de Tervurenlaan, omstreeks 1900 

  

Figuur 24: Historische foto n° 1 (Archief 
KMMA, Tervuren) 
 

Figuur 25: Historische foto n° 2 
(Balthazar H., 2010) 

  

Figuur 26: Historische foto n° 3 
(Balthazar H., 1990) 

Figuur 27: Historische foto n° 4 (Motte 
V., 1996) 
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Kaart 20 – Historische topokaart 1924-1933 
 
In de afgelopen eeuw blijft het domein in handen van de Belgische Staat. De uitbreidingen 
van het park worden op Figuur 28 in blauwe tinten weergegeven. Het betreft de realisatie 
van het nieuwe museum, aanpassingen aan het Koloniënpaleis en de realisaties op de site 
van het CAPA-gebouw. 
 

 
Figuur 28: Uitbreiding in de 20e eeuw 
 
Wegens het grote succes kreeg de tentoonstelling in het Koloniënpaleis sinds 1898 een 
permanent karakter als museum. De beschikbare ruimte bleek echter snel ontoereikend, 
zodat Leopold II bij decreet van 3 december 1902 besliste tot de bouw van een nieuw 
museum waarin ook de overzeese gebieden Japan en China aan bod zouden komen. De 
Franse architect Charles Girault kreeg de opdracht een prestigieus concept uit te werken dat 
heel het Lokkaertsveld langs de Leuvensesteenweg, met inbegrip van de site van het 
Koloniënpaleis, zou omvatten. Naast een museum voorzag het ambitieuze project 
ondermeer in een internationaal congrescentrum en een wereldschool. Girault werkt van 
1902 tot 1910, zelfs na de dood van Leopold II, aan het project. De realisatie van het 
museumgebouw start in 1904, terwijl het congrescentrum, dat de plaats van het 
Koloniënpaleis diende in te nemen, niet werd gerealiseerd en de werken aan de 
wereldschool, gestart in 1909, werden stilgelegd door koning Albert I. 
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Figuur 29: Project voor Congomuseum en Overzeese musea, Charles Girault, 1903 (Ranieri 
L., 1973) 
 

 
Figuur 30: Opmetingsplan Park van Tervuren voor nieuw museumgebouw, Fabry, kapitein-
commandant, 1903 (KMMA Tervuren, 2010) 
 
De initiële maar ongerealiseerde ambitie van Leopold II was om de site van de 
wereldtentoonstelling uit te bouwen tot een cité coloniale. De aanwezige Franse tuin vormt 
hierbij de schakel tussen een nieuw congrespaleis, een museumgebouw en een 
wereldschool. 
 
Wanneer tussen 1904 en 1909 het museum wordt opgetrokken ten noorden van de 
spiegelvijver affirmeert het gebouw de noord-zuid symmetrieas. De aanpassingen die Girault 
aan de noordzijde van het park van Elie Lainé moet uitvoeren verstevigen de symmetrie; in 
het verlengde van de twee nieuwe buitentrappenpartijen aan weerszijden van het museum, 
wil Girault nieuwe paden door het plan trekken. Omdat het talud aan de westzijde echter 
groter is dan aan de oostzijde, ontstaan aan de westzijde drie noord-zuid gerichte paden en 
aan oostzijde slechts twee. Hierdoor blijft de lichte asymmetrie van de tuin ten opzichte van 
het museum bestaan. 
 
De historische topografische kaart uit 1924-1933 toont enkele nieuwe elementen waarvan 
het belangrijkste de bouw van het museum en de daarmee verloren symmetrie van de 
Franse tuin is. Daarnaast zien we ook bruggen over de Kanaalvijver op de kaart verschijnen. 
 
Girault had in zijn basisplan ook voorzien om het Koloniënpaleis door een groter 
congrescentrum in de meer adequate Belle Epoque stijl te vervangen. Door het behoud van 
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het Koloniënpaleis was hij echter ook niet in staat om de nooit vormgegeven zone tussen het 
drevenpark en de Franse tuin op te lossen. Omdat de wereldschool nooit is afgewerkt, is ook 
de parkaanleg op de plek van de hippodroom vandaag erg verwilderd. 
 

 
Figuur 31: Definitief aanlegplan van Charles Girault voor het koninklijk domein van Tervuren 
(KMMA Tervuren, 2010) 
 

 
Figuur 32: Heraanleg van de Franse tuin rond het museumgebouw, Girault, 1908 (KMMA 
Tervuren, 2010) 
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Figuur 33: Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en de Franse tuin omstreeks 1920 (Archief 
KMMA, Tervuren) 
 

 
Figuur 34: Luchtfoto van het museumgebouw en de Franse tuin, 1955 (Tijdschrift Congo-
Tervuren, 1995) 
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Vanaf 1957 wordt een moderniseringsfase ingezet. De funderingen van de wereldschool 
worden gesloopt, waarna de bouw van het Centre d’Acceuil du Personel Africain (CAPA) in 
het kader van de Expo ’58 in Brussel plaatsvindt. Tevens wordt het museum intern verbouwd 
en de presentatie gemoderniseerd. Het Koloniënpaleis ondergaat ook een verbouwing aan 
de zuidvleugel voor kantoren en labo’s, in 1960 is de noordvleugel aan de beurt. 
 

 
Figuur 35: Sloop van de fundamenten van de Wereldschool voor de bouw van het CAPA 
gebouw, 1957 (Archief KMMA, Tervuren) 
 

 
Figuur 36: Bouw van het CAPA gebouw, 1957 (Leloup G., 2006) 
 
In 1992 wijzigde de eigendomstoestand van het Park van Tervuren. Het noordelijke gedeelte 
(museum, Franse tuin, drevenpark, bos en noordelijke vijvers tot aan de Rijkunstdreef) werd 
eigendom van de Belgische Staat en werd vanaf dan beheerd door de Regie der Gebouwen. 
Het gedeelte ten zuiden van de Rijkunstdreef (Zevenster, zuidelijke vijvers, Vossemvijver) 
kwam in handen van het Vlaamse Gewest en werd vanaf dan beheerd door Waters en 
Bossen, het huidige Agentschap voor Natuur en Bos. 
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De bedoeling is de verschillende bosbeelden en beheervormen die relevant zijn te 
beschrijven en zo volledig mogelijk weer te geven. Er wordt gebruik gemaakt van 
archiefmateriaal bestaande uit historische kaarten, oude bedrijfsregelingen en bestaande 
literatuur. 
 
Aangezien de bosbeelden en het bosbeheer in het Kapucijnenbos duidelijk verschillend is 
van het domeinbos, worden deze twee gebieden apart besproken 

 
 
De evolutie van de leeftijdsopbouw van het domeinbos Zoniënwoud is na te gaan door het 
vergelijken van de bestandsgegevens van François (1842), Wittamer (1876), Crahay (1915), 
Lejeune (1975), Van de Velde (1991), en de verjongingsgroepenkaart (2010). 
 

 
 
Het ‘klassieke’ beeld van het Zoniënwoud als homogeen gelijkjarig beukenbos werd in 
belangrijke mate bepaald door de bosbouwkundige keuze die tijdens het Oosterijkse bewind 
werd gemaakt. Zonder afbreuk te doen aan het feit dat ook voordien de beuk al een 
belangrijke rol speelde, zijn het wel in belangrijke mate deze (en navolgende) aanplantingen 
die tot in de twintigste eeuw het beeld bepaalden.  
 
Grote vagues (open zones die al meer dan 15 tot 20 jaar niet meer herbebost waren) werden 
beplant met Beuk in een dicht vierkantsverband. Deze techniek werd later overgenomen als 
verjongingstechniek in het Tire et Aire-systeem.  
 
De kap bestond uit een kaalslag waarbij de grootte van de percelen varieerden van 10 tot 30 
ha (mogelijk tot 40 ha) (Baeté et al. 2002). In dit systeem volgt de ene kap ruimtelijk op de 
andere. Er gold een bedrijfstijd van 100 jaar. De eindkappen waren verspreid over 4 reeksen 
(Huberty 1894). 
 
Volgens de literatuur (Pierron 1905) bleven gemiddeld 10 tot 30 vooral beuken en soms 
eiken per ha staan. Hun aantal kon variëren per kanton.  Volgens Huberty werd een kaalkap 
uitgevoerd op 100-jarige leeftijd met ca. 50 overstaanders per ha.  Deze bomen werden pas 
na een 2e cyclus, dus tweehonderd jaar geveld. De overstaanders hadden 2 functies te 
vervullen: enerzijds de productie van zwaar zaaghout (Lienard 1975) en anderzijds als 
zaadboom voor de natuurlijke verjonging. Na de kappingen werd vijf en soms zeven jaar 
gewacht met heraanplanting van Beuk van 100-150 cm hoog.  
 
Vanaf 1788 beval een ordonnantie (5/12/1788) het handmatig verwijderen (pioche) van 
‘onkruid’ zoals heide aan (Huberty 1894). Er werd uitsluitend gewerkt met kunstmatige 
verjonging. Beuken afkomstig van de kwekerijen werden in lijnen beplant met een 
plantafstand van 1,65 m op 1,65 m (Van Den Berge et al. 1991). 
 
Zo werden in 1789, 219 bunders of 274 ha aangeplant, bestaande uit bijna uitsluitend Beuk.  
 
In de Franse periode kapte men 112 ha. Tot de periode van de Sociéte Générale werd 
jaarlijks 94 ha gekapt. Dit bosbeheer resulteerde in grote (10 tot 30 ha) homogene 
gelijkjarige beukenbestanden met een monotoon karakter. 
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Figuur 37: herbebossingen van wastines op grote schaal  – herbeplantingen in 
vierkantsverband met jonge beuk afkomstig van de kwekerij opgetekend door Zinner  

 
Onder het Franse regime kon Zinner zijn werk verder zetten als onderinspecteur. Zijn 
opvattingen over bosverjonging hadden zo’n grote invloed op de latere generaties 
bosbeheerders dat ze bijna een eeuw lang onaantastbaar bleven en aan het Zoniënwoud in 
honderd jaar tijd, van 1790 tot 1890, het karakter van een homogeen beukenbos gaven. 
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De Belgische staat verwierf in 1842 het eigendom van het overblijvend deel van het 
Zoniënwoud (4.386 ha) van de “Société Générale” voor de som van 8.100.000 gulden. De 
verkoopakte bevat in bijlage een overzicht van de oppervlakte en de leeftijdsverdeling van de 
bosbestanden die tot de verkoop behoorden. Deze werd opgesteld door onderinspecteur 
François. Uit deze gegevens werd de leeftijdsverdeling gereconstrueerd van het Zoniënwoud 
in 1842 (zie figuur 3).  
 

 
Figuur 38: Leeftijdsverdeling Zoniënwoud in 1842 naar François 
 
De verschillende leeftijdsklassen waren gelijkmatig verdeeld. Het bos had een bedrijfstijd van 
100 jaar. Er was 9% hakhout en/of middelhout aanwezig waaronder Vleurgat (latere 
Terkamerenbos), Boendaal (latere renbaan van Bosvoorde en omgeving), Rood klooster en 
Zevenster. Het aandeel naaldhout was zeer beperkt (1,5%). Er waren ook heideterreinen 
(1%) en weilanden (1,6%) aanwezig. Zware bomen waren er wel maar werden niet 
opgenomen in berekening (zie voorbeeld van waardeberekening François, aparte categorie 
voor dikke eiken).  
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Op 11 mei 1870 wordt houtvester Wittamer door de Minister van Financiën belast met het 
opstellen van een bedrijfsregeling voor het volledige Zoniënwoud. In 1877 stelt Wittamer de 
eerste echte reeksindeling. Het bos wordt onderverdeeld in 4 reeksen. Elke reeks werd 
onderverdeeld in 6 “affectations”. Deze affectations werden verder onderverdeeld in 
gelijkjarige percelen. Er werd gewerkt met een omloop van 6 jaar (Vandevelde 1992). 
  

Tabel 14: Bedrijfsregeling Wittamer (1877) 

Reeks 
opp.   

LH (ha) 
opp.  

NH (ha) 
opp.  

MH (ha) 
Totaal 

(ha) 
1. St-Hubertus 958,89 27,21   986,1 
2. Groenendael 1.212,17 51,23   1.263,4 
3. Tambour 721,04 66,57 10,15 797,76 
4. Ravenstein 685,42 52,64 77,63 815,69 
Tervueren * 94,08 13,72   107,8 
Totaal 3.671,6 211,37 87,78 3.970,75 

 
(*) Men onderscheidde 1 aparte middelhoutreeks Boondael (128 ha) en een aparte reeks 
voor Tervuren. 
  
Wittamer stelt voor “Tire et Aire” met herplanting te vervangen door natuurlijke verjonging 
onder schermslag, met hogere rendabiliteit als voornaamste argument. De beuk blijft daarbij 
de belangrijkste boomsoort, aangezien hij bewezen heeft op de Brabantse leembodems tot 
een hoge kwaliteitsproductie in staat te zijn.  
 
De tabel en grafiek geven de cijfers weer uit het bedrijfsregelingsvoorstel van Wittamer, 
afgewerkt in 1877 en voorgelegd in 1881. Om de vergelijkbaarheid met de volgende 
voorstellingen te bevorderen werden de gegevens gegroepeerd in 6 klassen van 20 jaar. 
 

 
Figuur 39: Leeftijdsverdeling Zoniënwoud in 1876 volgens Wittamer 
 
Deze gegevens leiden tot enkele belangrijke conclusies: 

 in 1876 was geen enkel bestand ouder dan 120 jaar. 
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 In 1876 was het onevenwicht van de leeftijdsverdeling reeds een feit: de 3 oudste 
leeftijdsklassen (48 %) overstijgen in oppervlakte ruimschoots de jongere 
leeftijdsklassen (34%).  

 In de berekening wordt geen naaldhout opgenomen. Vandevelde vermeldt elders dat 
de oppervlakte naaldhout bestaat uit 211 ha. Dit zou een toename zijn t.o.v. van de 
toestand in 1842. 

 Zware bomen waren er wel, maar werden niet opgenomen in de berekening 
 
Na 4 jaar discussie en talloze terreinbezoeken van houtvester en bedrijfsregelingcommissie 
wordt het plan niet goedgekeurd vanwege de nogal uitgebreide kappingen, korte 
verjongingsperiode, onregelmatige zaadjaren en twijfel over de economische haalbaarheid. 
 
Vijf jaar later, in 1886, maakte dezelfde bedrijfsregelingscommissie (Pierron 1975) een 
rapport op met volgende voorstellen: 
 

Hooghout: 
Bedrijfstijd verlengen tot 120 jaar. 
Aanleg van ‘zones d’agrément/sierschermen’ van 80-160 m breedte langs drukke 
wegen. 
Aanleg van ‘rideaux d’abris/geleidelijke bosranden’ van 100 m breed op plaatsen met 
veel wind 
 
Hakhout:  
Cyclus wordt verlengd van 15 tot 25 jaar. 
 
Naaldhout:  
Cyclus wordt verlengd van 40 tot 60 jaar. 

 
Op het einde van de 19e eeuw komt het bosbeheer meer en meer onder druk te staan van de 
Brusselse publieke opinie. Eerst werd de bedrijfstijd voor het tire et aire-systeem opgevoerd 
naar 120 jaar. Aan de bosranden langsheen de meest bezochte lanen werden 
“sierschermen” vooropgesteld met plenterkap. De bedoeling was vooral esthetisch van aard 
nl. het bosbeeld te vrijwaren. Hiervoor zouden de bomen, in stroken van 100 m, boom per 
boom gekapt worden in functie van hun ouderdom en hun staat. 
 

  

 
In 1888 ging het beheer van de domeinbossen over van het ministerie van Financiën naar 
dat van Landbouw. De directeur-generaal A. Dubois begon met een algemene wederaanleg 
van het Zoniënwoud waar niet alleen meer met de financiële opbrengst zou worden rekening 
gehouden, maar ook met de verlangens van kunstenaars en een steeds groter wordende 
groep wandelaars (Maziers 1987). Naast de economische functie in het bos werden andere 
functies uitgebouwd.   
 
Een nieuwe stap werd gezet in 1890 toen de administratie besloot drie zogenaamde 
esthetische reeksen te creëren om de bezoekers te bevredigen. In dit beheerproject worden 
de aanbevelingen verwerkt die werden gemaakt door de voormelde beheercommissie 
(rapport 6/10/1886). 
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Figuur 40: Carte particulière de la Fôret de Soignes - 1894 
 
De beheerkaart uit 1894 vermeldt  drie “artistieke reeksen”: Groenendaal, Oudergem en 
Tervuren (totaal 2.049 ha, 55%). Deze reeksen werden uitgekozen omdat het de meest 
bezochte sites van het bos waren. Er werd plenterkap vooropgesteld. De bedrijfstijd is 
voorzien op 120 jaar met een omloop van 10 jaar. Er was elk jaar 260 ha in exploitatie 
(Huberty,1894). Men koos voor natuurlijke verjonging aangevuld met bezaaien. Naast Beuk 
was er ook plaats voor Eik, Lork, Es en Iep. 
 
De beheerkaart onderscheidt twee “gewone reeksen” Ravenstein en Zevenster (totaal van 
1.388 ha, 45 %) waar nog steeds een tire-et-aire kapsysteem werd uitgevoerd gevolgd door 
kunstmatige verjonging. Een bedrijfstijd van 120 jaar en een beheercyclus van 10 jaar. Het 
beheer geeft nieuwe voorschriften bij de hamering van een eindkap (Pierron 1905): er wordt 
een reserve van 25 tot 50 bomen/ha voorzien.  
 
Daarnaast is er nog één hakhoutreeks (Rood Klooster) en één naaldhoutreeks (300 ha 
gelokaliseerd op kaart en verspreid over de bestanden).  
 
Met dit beheervoorstel werd het tire et aire-systeem voor een belangrijk deel 
teruggeschroefd. 
 
A. Dubois beval “Rideaux d’abri et d’agrément “ aan die verschillende functies konden 
vervullen. Oorspronkelijk bedoeld om kappingen van het tire et aire-systeem te verbergen,   
konden ze ook dienen als windscherm en werden ze ook gezien als middel om de 
wandelaars meer variatie in het bos aan te bieden (Pierron, 1905). De bosranden hadden 
een breedte van 80 – 160 m en werden voorzien langs de hoofdwegen en de voornaamste 
dreven in de ‘normale reeksen’ Ravenstein en Zevenster (totaal van 307 ha). De toenmalige 
hoofdwegen waren de Waterloosesteenweg-Brassinelaan, de Lorrainedreef, de St. 
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Jansbergsesteenweg – Tervuren, de Waversesteenweg, de Ravensteindreef en de 
Verassingsweg. 
 
Het bosbeheer voorzag een onderetage en ook de inbreng van verschillende soorten was 
wenselijk. In deze sierschermen werd gekozen voor het plenterkapsysteem.   
 

 
 
Vanaf 1906 wordt officieel het tire-et-aire-systeem voorgoed verlaten. Het 
bedrijfsregelingsvoorstel Crahay van dat jaar, dat nooit goedgekeurd werd maar niettemin 
toegepast, schrijft voor de “artistieke reeksen” met groepen plentering, en de gewone 
reeksen met dunning en natuurlijke verjonging te behandelen. Dit voorstel verdeelt de 
beukenbestanden in drie leeftijdsgroepen volgens plantdatum, zodat een specifieke 
behandeling afgestemd kon worden op de ouderdomstoestand.  
 
De drie leeftijdsgroepen zijn: 
 

 1e groep, vóór 1815 
 2e groep, 1815-1860 
 3e groep, na 1860 

 
De grote lijnen en perceelsindelingen van dit laatste beheerplan liggen tot vandaag nog 
grotendeels aan de grondslag van het bosbeheer van het Zoniënwoud. 
 
Volledig uitgewerkte exploitatietabellen, bijgewerkt tot 1915, werden in 1920 door directeur-
generaal Crahay goedgekeurd. Deze indeling in drie leeftijdsgroepen hooghout (bijna 
homogene beukenbestanden), middelhout (met eik in het hooghout) en naaldhoutbestanden 
werden afgeleid van de oorspronkelijke kaarten en worden weergegeven in bijhorende 
histogram. 
 

 
Figuur 41: Leeftijdsverdeling van het Zoniënwoud in 1920 volgens Crahay 
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Hieruit blijkt: 
 
 In de periode 1870-1920 werd weinig gekapt en verjongd, waardoor de ouderdom van de 

bestanden geleidelijk toenam 
 Middelhout in reeksen Boendaal, Kwekerij en Rood klooster  
 Er is een hoog aandeel naaldhoutbestanden (> 8%) 
 
Ook de ‘Rideaux d’abri et d’agrément’ werden overgenomen van Dubois en op kaart 
ingetekend met de leeftijdsgroepen.  
 

 
Figuur 42: Carte rideaux in Ravenstein - 1903 
 
Men verhoogde de variatie in het bos door het graven van bijkomende vijvers op plaatsen 
waar ze al bestonden: Kerrenberg (Koningsvijvers), Vuilbeek en Verdronken Kinderen. 
Variatie werd ingebracht door aanplantingen van exotische boomsoorten. Deze periode 
werden heel wat naaldhoutaanplantingen aangelegd. Het is ook de ontstaansperiode van de 
arboreta Groenendaal door Dubois en Tervuren door Bommer. In het bos werden op heel 
wat plaatsen ‘les bouquets jubilaires’ aangelegd. Het zijn exotische boomgroepen die werden 
aangeplant op belangrijke kruispunten. Ze bestonden uit Douglasspar, Nordmannzilverspar, 
Edelzilverspar en Lork.  
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Figuur 43: Fragment uit beheerkaart 1915-1920 met bouquet jubilaire - wandelwegen, vallei 
o.l.v. Flossendelle en aanduidingen dikke eik en Beuk 
 
Het bestaande strakke netwerk van exploitatiewegen volstond niet voor de burgers. Er 
werden 39 bijkomende smalle voetwegen voorzien met de bedoeling de wandelaars de 
pittoreske delen van het woud te laten bewonderen. Wandelpaden langs de valleien 
ontbraken tot nog toe. Voorbeelden van nieuwe paden zijn het Pallissadenpad, het 
Koninginnepad, O.L.V.-pad, Kleine Flossedelle en chemin du fond. Sommige dikke bomen 
werden op kaart aangeduid. Er werden ook paden naartoe aangelegd: Schone eikweg (langs 
Eik De Bruyn) en Schone beukweg (langs Beuk Visart). Aan de rand van het woud zien we 
voor het eerst “piste cyclables” op kaarten verschijnen. De eerste ruiterpaden en fietspaden 
zijn een realiteit. 
  

 
 
Een eerste volledige bestandskaart werd tijdens de winter 1976-1977 opgesteld als 
onderdeel van het bedrijfsregelingsproject van inspecteur. Lienard. Deze kaart is het eerste 
werk dat een volledig overzicht geeft van de leeftijd- en oppervlakteverdeling in gans het 
Zoniënwoud, voor de drie gewesten, na de indeling in drie leeftijdsgroepen van 1906. 
 
De berekeningen van Lejeune beperken zich tot het hooghout en bevatten dus niet de 
reeksen Kwekerij, Boendaal en Rood Klooster. De cijfers in onderstaande tekst zijn een 
nummerieke reconstructie van het bijhorende histogram, aangezien de juiste gegevens niet 
konden worden teruggevonden. 
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Figuur 44: Leeftijdsverdeling in 1976 (Lejeune) 
  
De grafiek van Lejeune laat volgende conclusies toe: 
 

 De leeftijdsverdeling is sterk onregelmatig  
 De periode 1905-1940 vertoont weinig verjongingsactiviteit 
 Na 1940 werden zeer grote inspanningen geleverd om verjonging op gang te 

brengen: 835 ha aanplant in 35 jaar! 
 De veroudering van de bosbestanden neemt verder toe. 

 
In 1982 werd het bos opgesplitst in drie delen.  
 

 
 
Tijdens de winter 1990-1991 werd door het personeel van de houtvesterij Groenendaal een 
volledige herziening van de bestandskaart van 1976 doorgevoerd. Hierbij werden correcties 
en aanvullingen aangebracht met dezelfde methode. Op die manier is de toestand van het  
Vlaamse deel van het Zoniënwoud in 1990-1991 vergelijkbaar met de kaart van Lejeune 
(1976).  
 
De aldus bekomen bestandskaart geeft een opdeling van de bestanden, gescheiden naar 
leeftijd en boomsoorten.  
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Figuur 45: Leeftijdsverdeling 1991 (Vandevelde) 

 
Deze gegevens tonen een leeftijdsverdeling die gelijkmatiger is dan de toestand voor heel 
het Zoniënwoud in 1976. Hiervoor zijn twee verschillende redenen: 
 De regionalisatie deelde het bos op in drie stukken, langs de gemeentegrenzen, zonder 

met de bosbedrijfsindeling rekening te houden. Aldus werd het Vlaams Gewest “ontlast” 
van de zware middenmoot die hoofdzakelijk aan het Brussels Gewest toekwam (2e 
leeftijdsgroepen van de vroegere reeksen Tamboer en St.-Hubertus). Ook een belangrijk 
deel van de alleroudste bestanden (reeks St.-Hubertus) vallen buiten het Vlaams 
Gewest. 

 Een voortgezette verjongingsinspanning in het Vlaamse Gewest zorgde voor een 
belangrijk aandeel in de leeftijdscategorie jonger dan 35 jaar  
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De actuele leeftijdsverdeling van het bos kan gereconstrueerd worden uit de 
verjongingsgroepenkaart. Deze kaart is een digitale kaart waar elke boomsoortengroep en 
leeftijd op kaart gelokaliseerd kan worden. Op bosniveau krijgt men een exact beeld van de 
leeftijdsverdeling in het bos.   
 

Figuur 46: Leeftijdsverdeling in 2010 

 
 
De leeftijdsverdelingen van het Zoniënwoud zijn in geen enkele periode gelijkmatig geweest. 
 
Historische gebeurtenissen (vb. oorlogen) die gepaard gaan met een hoge vraag naar hout,  
het gevoerde bosbeheer maar ook stormen kunnen mee de variatie in de leeftijdsverdelingen 
bepalen. 
 
De ouderdom van de bosbestanden neemt toe. Na de regionalisatie wordt de 
leeftijdsverdeling weer gelijkmatiger.   
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Tot het einde van het Nederlandse bewind maakt het hoofddomein van de Koninklijke 
Schenking in Tervuren integraal deel uit van het Zoniënwoud. Het belandt dan ook via koning 
Willem I in handen van de Algemeene Nederlandsche Maatschappij ter Begunstiging van de 
Volksvlijt, de latere Generale Maatschappij van België.  
 
Vermeldenswaardig in de vroegere geschiedenis is de oorsprong van de site van het 
Kapucijnenklooster, waaraan de hoofdbrok van het domein, het Kapucijnenbos, zijn naam 
dankt. Op 25 juni 1626 werd de eerste steen van het klooster gelegd op de plaats genaamd 
Essendelle, op enkele bunders grond geschonken door de infante Isabella. Het klooster met 
aanhorige moestuinen, boomgaarden, kloostervijver en een stuk bos besloeg een door 
dellen omringd plateau, op het terrein rond de Achtster, binnen de perimeter van de 
Kloostervijverdreef en de huidige Koninklijke Wandeling. Al in nauwe schoentjes gebracht 
door de laïciseringspolitiek van Keizer Jozef II, werd de kloostergemeenschap door de 
Franse overheid definitief opgeheven in 1796. De gebouwen werden in 1798 afgebroken.  
Het terrein is volledig herbebost, maar de vroegere inrichting toont zich in het patroon van de 
boswegen en restanten van kelders en funderingen zijn nog ondergronds aanwezig. Ook de 
contouren van de vroegere kloostervijver, verdwenen door demping of verlanding, zijn nog 
duidelijk zichtbaar.  
 

 
 
De algemene aanblik van het Kapucijnenbos, doorsneden door monumentale dreven, met 
een beperkt aandeel aan beukenbestanden en een algehele afwezigheid van oude Beuken, 
toont duidelijk aan dat het bosbeheer vanaf deze periode een heel andere koers heeft 
genomen dan in de rest van Zoniën. Dat is te verklaren door de bemoeienissen van het 
Belgische koningshuis, dat na de onafhankelijkheid van België een bijzondere belangstelling 
aan de dag legt voor het Zoniënwoud en vooral voor de omgeving van Tervuren.  
 
Leopold I koopt grote stukken bos gelegen tussen Tervuren en Jezus-Eik van de Generale 
Maatschappij, als laatste het eigenlijke Kapucijnenbos in 1842. Hij laat het bos exploiteren in 
de volgende jaren. In 1853 draagt hij het gedeelte bezuiden de Dronkeman over aan de 
hofmaarschalk, graaf Charles de Marnix.  
 
In de jaren 1875-95 laat Leopold II het Kapucijnenbos, dat in de voorgaande decennia 
meestendeels is kaalgekapt, herbebossen en inrichten als parkbos.  
 
Het domein van Ravenstein, met kasteel en hoeve net buiten het Zoniënbos gelegen, werd 
in 1829 verworven door de prins van Oranje, de latere koning Willem II van Nederland. Na 
de Belgische onafhankelijkheid komt het domein in bezit van de Belgische staat, die het via 
een ruilovereenkomst in 1882 overdraagt aan Leopold II. De koning neemt zelf het initiatief 
tot het inrichten van het golfterrein en de verhuur ervan aan de Royal Golf Club, die het 
heden ten dage nog uitbaat. De bossen ingesloten in het domein Ravenstein (inclusief 
Vekedelle) worden toegevoegd aan het bosdomein van Tervuren.   
 
Voor de wereldtentoonstelling van 1897 wordt op initiatief van Leopold II de Tervurenlaan 
aangelegd, die het tentoonstellingsterrein in het Jubelpark verbindt met de koloniale 
tentoonstelling in de Warande. Zij scheidt het Vekedellebos af van het bos bij Ravenstein.  
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Over de oorsprong van het bosgedeelte Parmentier in Hoeilaart zijn geen precieze gegevens 
gevonden, doch het ligt voor de hand dat de afscheiding van dit terrein van Zoniën te maken 
heeft met de aanleg van de later weer verdwenen spoorverbinding naar de renbaan van 
Groenendaal, waarin Leopold II ongetwijfeld ook de hand heeft gehad.  
 

 
 
Kort na de eeuwwisseling treft koning Leopold II een regeling met de Belgische Staat 
betreffende het toekomstig beheer en gebruik van een aanzienlijk persoonlijk patrimonium, 
waaronder het bosdomein van Tervuren. De wetten van 31 december 1903 en 18 oktober 
1908 betreffende de Koninklijke Schenking bepalen de overdracht van goederen, bezittingen 
en eigendommen aan de natie en de voorwaarden waaronder zij dienen te worden beheerd, 
namelijk dat de staat 

 de eigendommen niet vervreemdt; 
 hun karakter moet bewaren (oorspronkelijke functie en uitzicht); 
 aan de toekomstige koningen het genot van een aantal domeinen dient te 

waarborgen. 
 
Tezelfdertijd wordt het initiatief genomen om op het koninklijk domein van Tervuren een 
arboretum in te richten. Het concept van het geografische bosarboretum wordt uitgewerkt 
door Prof. Ch. Bommer, directeur van de Nationale Plantentuin. Tot de initiatiefnemers 
behoort ook A. Dubois, Directeur-generaal van de Administratie van Waters en Bossen.  De 
kosten kwamen voor rekening van de Civiele Lijst van de Koning.  
 
Het Koninklijk Besluit van 19 november 1919  en vooral het nog vigerende Koninklijk Besluit 
van 9 april 1930  tot wederinrichting van het juridisch statuut van het beheer van de 
Koninklijke Schenking bepalen het bestuur en de boekhouding van de organisatie als 
zelfbedruipende, zelfstandige, openbare instelling onder toezicht van de minister van 
Financiën. 
 
Het dagelijkse beheer van het bosdomein Tervuren wordt uitgeoefend door een regisseur, 
daarin bijgestaan door een klein team van boswachters en bosarbeiders. De regisseurs, 
traditioneel leidinggevende bosbouwingenieurs van Waters en Bossen (achtereenvolgend H. 
Colleaux, Ul. G. Liénard, F. Janssens), kregen op het vlak van het bosbeheer in hoge mate 
de vrije hand en schuwden het experiment niet. Ervaring opgedaan met exotische soorten in 
het arboretum, dat oorspronkelijk ook als een proefterrein met het oog op onderzoek van 
standplaatsgeschiktheid en productiviteit van exoten was opgezet, zal daarin hebben 
meegespeeld.  
 

 
 
Over de evolutie van het bos in de 19e eeuw blijft een en ander onduidelijk. In de 
documentatie nagelaten door de 20e-eeuwse bosbeheerders is er sprake van een ontbossing 
van het Kapucijnenbos en een uitbating als landbouwgrond gedurende nagenoeg een halve 
eeuw (jaren 1820-70). Op het terrein zijn daarvan weinig zichtbare sporen te merken en er is 
ook nooit een hoeve gebouwd van waaruit de gronden konden worden bewerkt, hetgeen 
doet vermoeden dat de landbouwontginning beperkt is geweest of misschien bij een intentie 
is gebleven. Het ontbreken van typische voorjaarsbloeiers in de huidige kruidlaag is wel een 
aanwijzing naar een landbouwexploitatie, maar dat is ook in het overgrote deel van Zoniën 
het geval. Liénard is daarover echter vrij expliciet in de inleiding van zijn arboretumcatalogus 
van 1986 en verwijst naar het onderzoek van bodemkundige J. Rogister, die plaatselijk een 
hogere pH-waarde dan normaal heeft vastgesteld in alle horizonten van het bodemtype 
Aba(b) en in de oppervlaktehumus een minder zure mull. Volgens Rogister zijn er ook 
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sporen terug te vinden van vroegere omploeging in de oppervlakkige lagen van het profiel.  
Het is ook niet onmogelijk dat de grond als voorbereiding op de herbebossing is bewerkt.  
 
Feit is dat nagenoeg het hele Kapucijnenbos is kaalgekapt, mogelijk in fasen. Op de 
topografische kaart van Vandermaelen uit 1846-54 is het hele gebied nog bebost. Op de  
quasi identieke kaarten van het Krijgsdepot uit 1867 en van het Militair Cartografisch Instituut 
uit 1882 is het gebied, uitgezonderd de zone rond de kloostersite, vrij van bos.  
 
In de jaren 1875-1895 wordt massaal heraangeplant, voor het merendeel met Zomereik, 
maar ook grote oppervlakten met Grove den en Fijnspar. Het boswegenstelsel (uitgezonderd 
dat van de kloostersite en de hoofdwegen) dateert uit deze periode en was zelfs iets 
uitgebreider dan tegenwoordig. Dat de opdrachtgever, Leopold II, veeleer dan louter 
productiebos een bospark beoogde, blijkt uit de aanleg van de Koninklijke Wandeling, de 
beukendreven en de open graspartijen in de dellen, hoewel deze mogelijk pas later, bij de 
inrichting van het arboretum, hun definitieve vorm kregen.  
 
Een bedrijfsplan, opgesteld door landmeter Louis Servais rond 1900, toont een 
gedetailleerde indeling van de bestanden. Het totaal aandeel van de bestandstypen voor het 
Kapucijnenbos bedraagt:  

 18 ha ‘Taillis simple en conversion’ 
bedoeld is wellicht ‘futaie simple’, want dit slaat op het eikenhooghout in de 
Eikenlade, dat volgens een andere kaart van de jaren 1810-20 dateert  

 160 ha Futaie sur taillis en conversion, dit is eigenlijk het jonge eikenhooghout 
 53 ha Futaie résineuse: épiceas 
 50 ha Futaie résineuse: pins 

 
Het boseigendom bij Ravenstein is als volgt ingedeeld :  

 21 ha beukenhooghout, gedeeltelijk verjongd 
 6 ha Jong eikenhooghout 
 1,5 ha Amerikaanse eik 
 2,5 ha Spar 

 
Het Vekedellebos komt niet voor in Servais’ bedrijfsplan maar is blijkens de historische 
topografische kaarten net zoals het Kapucijnenbos kaalgekapt in de voorgaande periode en 
herbeplant met Zomereik. Het bosgedeelte Parmentier bestaat op dat moment nog uit 
beukenhooghout en zal pas veel later worden verjongd. Het krijgt tijdens de Tweede 
Wereldoorlog te lijden onder de krijgsverrichtingen vanwege de daar aanwezige 
munitiedepots, zoals nog blijkt uit de door explosies ontstane kraters.  
 
In de periode 1902-12 leidt Ch. Bommer de aanplantingen voor het Arboretum, in het voor 
dat doel gekapte of gelichte jonge eikenbos in de randen rond de graslanden, die hij uitbreidt 
met een brede strook omheen de afdeling Nieuwe Wereld (de Arboretumwandeling). Hij blijft 
tot in de late jaren ’20 actief, wanneer het arboretum uiteindelijk een oppervlakte van 
ongeveer 100 ha inneemt, inclusief de ingesloten graspartijen en restanten van het eikenbos.  
 
Uit een verslag van regisseur Colleaux uit 1932 leren we iets meer over de toestand van het 
bos en het beoogde beheer in de eerste helft van de 20e eeuw. Het gedeelte oud eikenbos 
op de Eikenlade is dan nog zeer dicht maar bevat nauwelijks onderhout, waaraan hij 
probeert te verhelpen door inplanten van esdoorn en Amerikaanse vogelkers als 
verzorgende soorten. Voor wat betreft het hoofdaandeel van jong eikenbos, op dat moment 
ongeveer 50 jaar oud, onderscheidt hij diverse kwaliteitsklassen : 

 een 80-tal ha quasi homogeen hooghout van zeer goede kwaliteit (uitstekende 
takreiniging door een vermoedelijk dichte oorspronkelijke aanplant)  
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 een 40-tal ha van gemiddelde kwaliteit met inmenging van voornamelijk olm. Die 
zouden in een breder plantverband zijn aangelegd, met grauwe els als 
aanvulsoort. Grauwe els zou voordien zeer populair zijn geweest als staakhout in 
de druiventeelt, maar op dat moment al niet meer in vraag. Hij vermoedt dat open 
plekken waar de eik door de els zou zijn verstikt, later zijn opgevuld met olm, een 
soort die hij verfoeit en die inderdaad op dat moment ten prooi valt aan de 
olmenziekte.  

 een derde groep percelen van zeer matige kwaliteit, met grote bijmenging van 
olm, berk en abeel (picard), die hij gedeeltelijk wenst te redden door betere 
verzorging van de eiken en gedeeltelijk wenst te vervangen door naaldhout.  
Vermoedelijk bedoelt hij met het laatste de eikenpercelen op de Achtster, die  
inderdaad de plaats ruimen voor Douglas, lork en later ook Beuk. De percelen 
geruimd voor het arboretum zouden ook van dit type zijn geweest.  

 
De eveneens 50-jarige Picea opstanden, die in verschillende stadia van dunningen goed 
hebben opgebracht als kerstbomen, staakhout, mijnhout en licht werkhout zijn einde leeftijd, 
aangetast door ‘la pourriture rouge et le Dendroctonus micans’. Zij zullen grotendeels 
worden vervangen door Douglas (soms gemengd met Picea, Abies, Tsuga), maar 
gedeeltelijk ook door loofhout met behoud van een natuurlijke verjonging van Es en esdoorn. 
Colleaux maakt ook gewag van een drietal jongere, 30-jarige sparrenopstanden met een 
zeer ongewone, ondertussen verdwenen menging van eik en spar: de sparren zijn 
ondergeplant in een mislukte eikenaanplant en zijn de vorming van de overgebleven eiken 
ten goede gekomen.  
 
De 50-jarige Grove dennen opstanden doen het zeer goed op de nog relatief rijke bodems. 
In de 30-jarige opstanden van Grove en Corsicaanse den blijkt de superieure aanwas van de 
laatste, zelfs met een groter stamtal. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn al kleinere 
aanplantingen uitgevoerd van Douglasspar, Sitkaspar, Ormoricaspar, Chamaecyparis, Thuja 
en Larix, die floreren. In proefpercelen van Japanse en Europse lork in menging met 
Sitkaspar, verdringt de in de jeugd veel sneller groeiende Japanse lork de Sitka geheel, in 
tegenstelling tot de Europese. In menging van lork met diverse Abies soorten wordt de Abies 
opgegeven in de concurrentie met de lork, al blijkt met name Abies grandis te weerstaan.  
 
In een nagelaten verslag over zijn beginperiode uit 1961 betreurt regisseur Liénard het 
verdwijnen van de sparrenopstanden, die volgens hem te snel zijn opgegeven. Hij vindt dat 
alleen de allerbeste eikenbestanden tot een 150 à 200-jarige bedrijfstijd kunnen worden 
verzorgd en dat de overige te weinig opleveren. Hij is voorstander van een omvorming naar 
gemengd eiken/beukenbos (door onderbeplanting van Beuk), met boeketten van 
snelgroeiende naaldhoutsoorten op de openvallende plekken. De dennenopstanden moeten 
bij kaprijpheid worden gelicht en onderbeplant met Beuk op de betere gronden en met meer 
productief naaldhout (met name Corsicaanse den) op de armere gronden. In de praktijk zijn 
echter vele percelen al door zijn voorganger volgens dat principe, maar ook met gebruik van 
eik, verjongd in de jaren tussen 1930 en 1955.  
 
Liénard concentreert zich in de volgende 30 jaar vooral op het arboretum, waarvoor hij tal 
van boomsoorten in groten getale laat opkweken in de kwekerij behorende bij het domein.   
Hij breidt het arboretum stelselmatig uit, het meest naar binnen in de resterende 
eikenenclaves, maar ook naar buiten, waardoor het momenteel ongeveer 120 ha beslaat. De 
oorspronkelijke geografische indeling van Bommer (gefixeerd in 1912) blijft behouden en 
wordt verder verfijnd. Het nog ambitieuzere plan van Bommer, dat blijkt uit een 
arboretumkaart gepubliceerd in 1924 en dat voorziet in een uitbreiding van de graspartijen 
en wandelwegen over de Kapucijnendreef heen, wordt niet gerealiseerd.    
 
Met het bosbeheerplan opgesteld in 1996 in opdracht van regisseur Janssens doet het 
multifunctionele bosbeheer op basis van duurzaamheidscriteria, zoals geïntendeerd door het 
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dan kersverse Vlaamse Bosdecreet, zijn intrede. Het domein wordt opgedeeld in vier 
aaneengesloten kapzones, waarvan er om de twee jaar één wordt geëxploiteerd, dus met 
een achtjarige omloop (en eventueel een tussentijdse dunning in jonge opstanden bij halve 
omloop). Er wordt gerekend met een bedrijfstijd van 250 jaar voor eik (met voorbehoud voor 
eikensterfte), 150 tot 250 jaar voor beuk, 100 jaar of meer voor Douglas, max. 100 jaar voor 
den. Gezien de leeftijd van de opstanden zijn geen lichtings- of eindkappen in het 
vooruitzicht gesteld, wel wordt geopteerd voor femelslag in opstanden die te ijl zouden 
worden als gevolg van vroegtijdig afsterven of stormschade, teneinde de leeftijdsspreiding te 
verbeteren. Bij kunstmatige verjonging worden in principe nog alleen inheemse soorten 
gebruikt. Zo zijn er in elk van de huidige percelen wel een paar verjongingszones te vinden, 
de meeste met Beuk, daarnaast Zomereik en Wintereik, en ook enkele met Boskers of linde. 
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Zie kaart 2.1.3: 1.1 Evolutie van de beboste oppervlakte 
Zie kaart 2.1.3: 2.1 & 2.2 Gedigitaliseerde historische topokaarten  
 

 
 
Ten tijde van Keizer Karel werd het bos opgemeten en was het Zoniënwoud 10.382 ha groot. 

 
 
Laurin was landmeter en werkte vier jaar aan de atlas. Het bos was in totaal 10.425 ha en  
werd ingedeeld in 29 districten. Hiervan waren er 2.175 ha onbeboste grond ha en 380 ha 
heide.  

 
 
Het Zonïenwoud werd gebruikt als testcase voor de latere “Ferrariskaart”: methodiek op punt 
stellen, opleiden van landmeters, inschatten van kostprijs en timing. 
Deze kaart was gedetailleerder dan de latere Ferrariskaart. 
 

 
 
KAART 2.1.3: 3 Kaart van Ferraris 
 
1823:  
Volgens Pasin 10.010 bonniers 26 perches 60 aunes en bevatten 1671 bonniers de bois 
détachés et périphériques (uit Huberty 1894). 
 
Het leeuwendeel van het bosdomein de Marnix is bos sinds Ferraris. De noordoost grens en 
bestand 33a werden vermoedelijk pas later bebost.  
 

 
 
Na de Société Générale is de bosoppervlakte afgenomen tot 4.386 ha. 
 
 

 
 
Zie kaart 2.1.3: 4.1 & 4.2 kaart van Vandermaelen 
 

 
 
Zie kaart 2.1.3: 5.1 & 5.2 & 5.3  Gereduceerd kadaster 
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Dennenbos Lauwers en het westelijk deel van de Koninklijke Schenking en de Dronkeman 
bestonden volledig uit cultuurlandschap. Het Kapucijnenbos, de Corneliusdellen, de 
Flossendelle en de bosplaats Tervuren waren in deze periode wel volledig bebost. De 
gebieden waar zich nu de Koningsvijvers bevinden bestonden uit moeraszones. Van vijvers 
was op dit moment nog geen sprake. In de vallei van Groenendaal waren eveneens nog 
geen vijvers ingericht. Er lag wel een plas ter hoogte van de hoeve. De grote renbaan van 
Groenendaal was nog niet aangelegd en dit gebied was nog bos.  
 
Ter hoogte van de priorijhoeve van Groenendaal (groter dan latere oefenrenbaan) was een 
grote open zone in cultuur (akkers + weiden) gebracht, enkel de helling langs de Duboislaan 
was bebost. 
 

 
 
ZIE Kaart 2.1.3: 6.1 & 6.2 & 6.3  historische topokaarten 
 
Uit de historische topokaart kunnen een aantal conclusies getrokken worden. Het is duidelijk 
te merken dat het bestand Lauwers dennen terug bebost werd met naaldhout. Het 
Kapucijnenbos van de Koninklijke Schenking en de Marnixbossen zijn eveneens terug 
volledig bebost.  
 
Aan het Rood klooster werd het middelhout op de historische topografische kaart apart 
aangeduid. De renbaan van Groenendaal is duidelijk afgetekend, ook de oefenrenbaan is 
reeds volledig ingericht en zichtbaar op de kaart. Het arboretum van Groenendaal en de 
omliggende percelen ten zuiden van de oefenrenbaan werden toen bebost. Op dit moment 
stak de baan de vallei over en was er nog geen rechtstreekse verbinding gemaakt met de 
steenweg (die later de Duboislaan zou worden).  
 
De Koningsvijvers werden voltooid en op de kaart is duidelijk te zien dat brede open zones 
werden aangelegd rond deze vijvers ten voordele van de recreatie. 
 
De bron van de IJse loopt door tot aan de Middenhut. 
 

 
 
Volgens de beheerkaart uit 1894 bedraagt de totale bosoppervlakte 4.136 ha incl. 
hypodroom van Bosvoorde en Groenendaal. 
 
 
Figuur 47: Extract uit bedrijfsplan Servais: Kapucijnenbos (1900) 
 
Extract met kloostersite. Percelen in groen (C) zijn eik, geel (E) is den, blauw (D) is spar. De 
rood gespikkelde percelen (B) zijn ouder loofhout.   
 

 
 
Deze topokaart vertoont een aantal duidelijke verschillen: 
 
 Aanduiding van Harras 
 Koningsvijvers: veel paden ook in omliggend bosgedeelte, rond vijvers meer open 
 Verschijnen van Schone eik en beukweg, Flossendelle ook nieuwe voetpaden 
 Pad N-Z doorheen Ticton 
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 Oefenrenbaan Duboislaan is nieuw, poel binnen oefenpiste, proeftuin, open zones tussen 
Keizer Karelvijver en Duboislaan 

 Corneliusdelle, Flossendelle en dellen in KS verschijnen op kaart als grasland met 
poelen 

 Bouquet garnie: Olmendreef 
 Het Kapucijnenbos weer geheel bebost, behalve de zone ten noorden van de 

Verrassingsweg en ten oosten van de Vlaktedreef. De Koninklijke Wandeling is 
aangelegd, de boswachtershuizen zijn waarschijnlijk bewoond en de kwekerij was al 
actief. 
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Figuur 48: Uittreksel uit de Ferrariskaart (Kapucijnenbos) 
  
Op de Ferrariskaart zien we hoe het domein van de Koninklijke Schenking integraal deel 
uitmaakt van het Zoniënwoud. De belangrijkste wegen zijn al aanwezig, enkel de 
Verrassingsweg is vandaag gedegradeerd tot voetpad. De sites van het Kapucijnenklooster 
en Ravenstein tekenen zich duidelijk af.   
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Figuur 49: Vandermaelen, Plan parcellaire de la commune de Tervueren [Document 
cartographique]: avec les mutations jusqu'en 1836, Uitgever: Bruxelles : Etablissement 
géographique de Bruxelles fondé par Ph. Vandermaelen en 1830, [ca 1837]: Extract met 
kloostersite 

 
Op deze kaart is het domein nog geheel bebost. Volgens bijbehorende kadastergegevens is 
het Kapucijnenbos in bezit van de Société Générale, Bruxelles – deel van Triage de Notre 
Dame au Bois (sectie G).  Het domein Ravenstein en het Warandepark staan op naam van 
de Prince d’Orange, La Haye.  
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Figuur 50: Vandermaelen, Cartes topographiques de la Belgique, op schaal 1:20.000 op 250 
folio’s (1846-1854) 
  
Ook op deze kaart is het Kapucijnenbos nog geheel bebost.  
 

 
 

 
Figuur 51: Dépot de la Guerre (DLG) Krijgsdepot (1831-1878), Topografische kaart van 
België 1:20000, 1866-1880, versie 1867 
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Het Kapucijnenbos is ontbost ten noorden van de Kapucijnendreef en ten westen van de 
Schransdreef. Nieuwe parallelwegen verschijnen tussen de Kapucijnendreef en de 
Verrassingsweg.  
 

 
 

 
Figuur 52: Militair Cartografisch Instituut(ICM) (1878-1947), Topografische kaart van België 
1:20 000, 1879-1947, versie 1882 
 
Deze kaart is vrijwel identiek aan de voorgaande. 
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Figuur 53: Militair Cartografisch Instituut(ICM) (1878-1947), Topografische kaart van België 
1:20 000, 1879-1947, versie 1894 
 
Op deze kaart is het Kapucijnenbos weer geheel bebost, behalve de zone ten noorden van 
de Verrassingsweg en ten oosten van de Jezus-Eiklaan. De Koninklijke Wandeling is 
aangelegd, de boswachtershuizen zijn waarschijnlijk bewoond en de kwekerij al actief. 
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Figuur 54: Bedrijfsplan Servais 1900, Extract met kloostersite. Percelen in groen (C) zijn eik, 
geel (E) is den, blauw (D) is spar. De rood gespikkelde percelen (B) zijn ouder loofhout. 
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Figuur 55: Bedrijfsplan, jaren van aanplant door Wittebol, op aangeven door Colleaux, 1986 
(Extract met kloostersite) 
  
De sparrenopstanden zijn vervangen door Douglas, (Corsicaanse) den en lork. Gedeeltelijk 
ook de minder gelukte eikenopstanden en enkele dennenopstanden, met overstaanders van 
den. 
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Om praktische redenen is voor vrij grote bestanden gekozen, wat meebrengt dat deze 
bestanden vrij heterogeen kunnen zijn in samenstelling en leeftijd. Om deze diversiteit toch 
beter in beeld te brengen is naar het model van Zoniën ANB een verjongingsgroepenkaart 
opgesteld. De kaart is niet geheel accuraat, maar zou toch een redelijke benadering moeten 
zijn. Zij is als volgt tot stand gekomen.  
 
In het archief zijn drie kaarten gevonden van de hoofdbrok van het Kapucijnenbos met een 
gedateerde bestandsindeling:  

1. Kaart door brigadier Wittebol gedateerd 1985, naar eigen commentaar gebaseerd op 
leeftijdsopgaven door ir. Colleau in de jaren 50.   

2. Kaart door brigadier Van Rossum, niet gedateerd maar vermoedelijk van eind jaren 
1950. Bestandsleeftijden wijken allen af van de vorige kaart. Op deze kaart zijn veel 
verjongingen uit de jaren 40 en 50 met potlood geschetst met opgave van plantjaar 
en soms oppervlakte. Verjongingen in de eikenbestanden hebben veelal een 
femelkap-achtige allure, gefaseerd maar over zeer korte tijdspanne (<10 jaar).  

3. Kopie van 2, niet gedateerd, vermoedelijk door brigadier Van Dievoet 
 
De 1e kaart is grotendeels gedigitaliseerd en bleek, behalve een zone langs de Koninklijke 
Wandeling, goed samen te vallen met de bestandskaart. Omdat de 2e kaart het meest de 
indruk geeft op het terrein te zijn gemaakt, is de gedigitaliseerde kaart op basis hiervan 
geüpdatet. Leeftijden van de opstanden zijn uit kaart 2 overgenomen. Voor zover de 
verjongingen (uit jaren 1940-60) nog op het terrein herkenbaar zijn, zijn ze schetsmatig en 
soms vereenvoudigd ingetekend.  
 
Voor Ravenstein, Vekedelle en Parmentier zijn geen, of slechts gedeeltelijk, dergelijke 
kaarten aanwezig. Aanplantingen tot de jaren 70 zijn ruw geschetst en geschat op leeftijd 
(jaartal eindigend op 0).  
 
Verjongingen van na 1970 over het hele KS domein zijn niet gedocumenteerd.  Zij zijn 
nagenoeg overal ingemeten met de hand-GPS en de leeftijden grof geschat (vb. leeftijd 
tussen 10 en 20 jaar krijgt plantjaar 1990).  
 
De verjongingsgroepenkaart onderscheidt 206 opstanden met een oppervlakte variërend 
tussen enkele aren en 17 ha. 
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Kaart 2.2.1: 1.1 & 1.2: DHM 
Kaart 2.2.1: 2.1 & 2.2: Hydrografie 
 
Het Zoniënwoud ligt op het plateau tussen Zenne en Dijle, ten zuidoosten van Brussel. Dit 
plateau wordt hier en daar onderbroken door golvingen van variabele intensiteit, waartussen 
soms sterk ingesneden valleien liggen met geringe diepte en uitgesproken lengte. Kleinere 
droge valleitjes (zgn. “dellen”) komen op diverse plaatsen voor en geven aan sommige 
plaatsen een pittoresk karakter. Het laagste punt ligt op ca. 70 m, aan het Rood Klooster, het 
hoogste op ca. 130 m aan de Brassinelaan. 
 
De waterscheiding tussen Zenne en Dijle loopt door het bos, op een hoogte van ongeveer 
120 m. In het bos ontspringen de volgende beken, welke behoren tot: 
 
-het bekken van de Dijle: de Voer, de IJse, de Argentine 
-het bekken van de Zenne: de Woluwe, de Vuilbeek, de beek van het Rood Klooster 
 
 

Het reliëf van het bosdomein kan in het algemeen omschreven worden als afhellend van 
west naar oost. Het hoogste punt in het westen is 120 m hoog, het laagste in het oosten is 
70 m hoog.  
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Kaart 2.2.2: 1.1 & 1.2: Geologische kaart 
 
In het gebied treft men onder de leemafzettingen van het Kwartair volgende belangrijke 
tertiaire lagen aan: formatie van St. Huibrechts-Hern, formatie van Maldegem, formatie van 
Lede en formatie van Brussel. Deze lagen behoren tot het tertiair, meer bepaald het Eoceen. 
Het zijn de tertiaire lagen die het reliëf en de hydrografie in sterke mate bepalen, vandaar dat 
ze uitgebreid besproken worden. Zij kunnen op plaatsen waar de kwartaire löss 
weggeërodeerd is, dagzomen (Rutot, 1892). De tertiaire lagen zijn ooit ontstaan uit 
afzettingen van de zee. De afzettingen worden in chronologische volgorde besproken en zijn 
in het landschap terug te vinden van onder naar boven.  
 
De eerste ondoordringbare laag is een kleilaag (Klei van Ieper). De ondoordringbare kleilaag 
geeft aanleiding tot een permanente grondwaterlaag die bronnen voedt meestal ter hoogte 
van ca. 60-70 m TAW.  
 
De Formatie van Brussel (Brusseliaan) is de belangrijkste tertiaire laag in de valleien en op 
hellingen. Het gaat om een dikke laag van 40 tot 50 m. Ze bestaat uit grof zand met in de 
bovenste lagen banken van zandsteen en banken van kalkzandsteen. Het Brusseliaan zand 
is rijk aan kalk en ijzer. Op sommige plaatsen zijn okerkleurige sporen van ijzeroxiden in de 
bodem terug te vinden.  
 
Op de plateaus treft men de formatie van Lede (Lediaan) aan. Deze etage bestaat uit wit fijn 
zand en is rijk aan schelpengruis. Daardoor is deze laag vrij kalkrijk (Goossens 1984). 
Plaatselijk is het zand aaneen gekit tot kalkhoudende zandsteenbanken. Het is deze witte 
natuursteen (op sommige plaatsen ‘Balegemse steen’ genoemd) die in grote mate in de 15e 
eeuw ontgonnen werd, o.m. in de Wolfputten, Poelbos, ... Deze Balegemse zandsteen bevat 
heel wat fossielen (o.a. Nummulites variolarius en Nummulites laevigatus). De laag is 8 tot 
12 m dik. 
 
De formatie van Maldegem (Bartoniaan) komt enkel in het zuidelijk gedeelte van het 
Zoniënwoud voor en omvat de formatie van St. Huibrecht-Hern. De formatie van Maldegem 
bestaat voornamelijk uit klei (voormalige klei van Asse). De dikte van deze laag varieert van 
5 tot 10 m. 
 
De formatie van St. Huibrecht-Hern (Tongeriaan) is vooral terug te vinden op de hoogste 
punten van het Zoniënwoud. De formatie bestaat uit zand en zandhoudende klei. Volgens de 
geologische kaart komt deze laag in het zuidelijke gedeelte van het Zoniënwoud slechts 
lokaal voor: Grote Hut 1, Ticton 2 en Kwekerij 2a. 
 
In het noordelijk gedeelte komt deze tertiaire laag veelvuldig voor en beslaat behoorlijk wat 
oppervlakte. Ze is gelegen in de percelen: Oudergem, Ravenstein, Marnix en Tervuren. Ze 
vormt de waterscheidingslijn tussen de Voer en de IJse.  
 
Later, in het Kwartair, werden de tertiaire vooral zandige lagen door erosie sterk aangetast. 
De kleiige lagen boden meer weerstand aan de erosie en vormden de heuveltoppen van het 
tertiair reliëf (Louis 1957). Het is dit tertiair reliëf dat de verklaring vormt voor het huidig reliëf. 
 
Tijdens de ijstijd werd löss niveo-eolisch (getransporteerd door de wind) afgezet. Volgens de 
topografische ligging varieert de dikte van de leemlaag van 0 tot 10 m. Onder invloed van de 
overheersende westenwinden tijdens het Würmglaciaal werden de naar het westen gerichte 
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hellingen slechts met een dunne laag löss bedekt. Op plaatsen die tegen de dominerende 
winden beschermd waren, dit zijn de oostelijke hellingen en de kleinere plateaus, is de 
lössmantel zeer dik. De ongelijkmatige afzetting van de lösspakketten gaf aanleiding tot de 
asymmetrische dalen (Goossens 1984). Het lösspakket is meestal 3 tot 4 m dik, maar aan de 
voet van de hellingen kan deze een dikte van 10 tot zelfs 15 m bereiken. Op steile hellingen 
of op sommige heuvels is het lösspakket soms helemaal weggeërodeerd. Daar dagzomen 
de tertiaire zanden of kleien.  
 
Van boven naar onder vindt men dus: 
 Kwartair lössdek, meerdere meters dik 
 gerolde silexkeien, tot 1 m 
 formatie van St. Huibrechts-Hern en Maldegem 
 formatie van Lede, 8 tot 12 m dik 
 formatie van Brussel, 40 tot 50 m dik, ijzerhoudend 
 Ieperiaanse klei (de eerste ondoordringbare laag), 60 m TAW   
 

Binnen het bosdomein de Marnix komen drie formaties voor: 
 formatie van St. Huibrechts-Hern  
 formatie van Lede 
 formatie van Brussel 
 

 
Kaart 2.2.2: 2.1 & 2.2: Vereenvoudigde bodemkaart 
 

 
 
In de depressies en valleibodems (ADp, Adp, Acp) bevinden zich recente bodems zonder 
profielontwikkeling. De textuur is meestal leem. Deze bodems draineren langzaam. Vroeger 
werden deze bodems ontwaterd door grachten om er gemengde bestanden op basis van 
inlandse eik mogelijk te maken.  
 
De uiterst natte valleibodems zijn maar zeer beperkt aanwezig. Locaties zijn terug te vinden 
ter hoogte van het Rood Klooster, de Ganzepootvijver en de Midden Hut. 
Vermeldenswaardig zijn twee locaties met veenbodem: Park van Tervuren, Paardendelle in 
de Koninklijke schenking.  
 

 
 

Volgens de bodemkaart van België zijn de meeste bodems in het Zoniënwoud droge 
leembodems van het type: Aba en Abc-type.   
 

ADc: Ticton, dagzomende tertiaire kleien: Tongeriaan, stuwwater 
 

sLbc en Lbo 
Oostelijke hellingen 
 



117 

SAF-ZAF 
Oostelijke hellingen 
Edx: Tervuren, Leonardkruispunt en Koedal 
 
De vergraven terreinen beslaan een oppervlakte van enkele honderden ha (OB, OE, ON, 
OT). Het zijn getuigen van menselijke activiteiten (landbouw en siderurgie) door de eeuwen 
heen.  
 
In de valleien komen veel vergraven terreinen voor: de vijvercomplexen te Groenendaal, de 
Koningsvijvers, de vijvers in het park van Tervuren.  
 
Midden in het bos zijn op de bodemkaart ook vergraven terreinen gekarteerd: Groenendaal, 
Ticton en het Kersselaerspleyn. In het bosreservaat Kersselaerspleyn gaat het om een 
gekende site van ijzerertswinning met bijhorende laagovens.  
 
Langs de autostrade zijn enkel kunstmatige bodems (OE) terug te vinden 
 

Onderstaande tabel geeft een opsomming weer van de bodemseries die over meer dan 5% 
van de oppervlakte aanwezig zijn in het bosdomein de Marnix.  
 

Bodemserie Opp. (%) 
Aba0(b) 34 

Aba1(b) 5 

Abc0 27 

ADp 17 

ZAF 5 

 
 

 
Schaalniveau: belangrijk op Vlaamse schaal 
 
Bodemkundig patrimonium : Het Zoniënwoud is van zeer groot bodemkundig belang 
aangezien er het grootste oppervlakte aan onverstoorde bodemprofielen in Vlaanderen en 
Brussel kan teruggevonden worden (slechts oppervlakkige bodembewerking geweest, 
begrazing beperkt of lokaal, zeer weinig bodemleven dat de profielen kan doorwoelen).  
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Kaart 2.3.2.:2.1 Bestandsindeling noord en zuid 
 
Op de bestandskaart in bijlage is de huidige bestandsindeling weergegeven.  
 
Voor het ANB-domein diende de representativiteitsberekening als basis om de oppervlakte 
van de bestanden in bosdat te bepalen. Enkel de beboste oppervlakte werd in rekening 
genomen in bosdat. De oppervlakte van bestanden zal bijgevolg in sommige gevallen kleiner 
zijn dan de werkelijke oppervlakte aangezien open ruimte en infrastructuur niet werden 
meegegeteld. De berekening van de bestandsoppervlaktes is terug te vinden in bijlage van 
dit beheerplan. De totale beboste oppervlakte  
 
In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde bestandsoppervlakte 
per bosplaats in het domeinbos. 
 
Tabel 15: Aantal bestanden en gemiddelde oppervlakte per bosplaats (ANB domeinbos) 

Bos Bosplaats 
aantal 

bestanden 
gemiddelde 

opp (ha) 
Zoniën ANB Domeinbos Flossendelle 5 0,56 
Zoniën ANB Domeinbos Groenendaal 12 24,67 
Zoniën ANB Domeinbos Grote Hut 13 25,41 
Zoniën ANB Domeinbos Ketelheide 3 16,43 
Zoniën ANB Domeinbos Koedal 5 4,98 
Zoniën ANB Domeinbos Koningsvijvers 8 1,10 
Zoniën ANB Domeinbos Kwekerij 8 7,60 
Zoniën ANB Domeinbos Lauwers Dennen 1 29,22 
Zoniën ANB Domeinbos Onze Lieve Vrouw delle 2 1,09 
Zoniën ANB Domeinbos Oudergem 8 12,49 
Zoniën ANB Domeinbos Park Tervuren 8 14,47 
Zoniën ANB Domeinbos Ravenstein 25 16,19 
Zoniën ANB Domeinbos Rood Klooster 3 11,08 
Zoniën ANB Domeinbos Smeyberg 7 8,79 
Zoniën ANB Domeinbos St Hubertus 4 20,28 
Zoniën ANB Domeinbos Tervuren 8 13,67 
Zoniën ANB Domeinbos Ticton 13 26,08 
Zoniën ANB Domeinbos Vallei Groenendaal 3 2,88 
Zoniën ANB Domeinbos Vijvers Tervuren 6 4,91 
Zoniën ANB Domeinbos Welriekende 17 10,34 
Zoniën ANB Domeinbos Zwaenepoel bosreservaat 3 77,88 
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Voor de eigendommen van de KS binnen het bosdomein is de volgende indeling bepaald:  
 Het aaneengesloten hoofddomein op grondgebied Tervuren, inclusief Ravenstein, 

Congo, en Vekedelle met uitloper langs de Tervurenlaan wordt opgenomen in één 
enkele bosplaats, genaamd Kapucijnenbos. Deze bosplaats wordt opgedeeld in vier 
percelen, overeenkomend met de kapgrenzen bepaald voor de kapcycli in het 
aflopende beheerplan.   

 De meer afgelegen eigendommen, het gebied Parmentier in Hoeilaart, aangrenzend 
aan het ANB domein Ticton, en een kleiner terrein in Tervuren langs de Broekstraat, 
aangrenzend aan het parkje van de schutterswip, eveneens beheerd door het ANB.    

Eigendommen die niet worden opgenomen in het bosbeheerplan zijn:  
 Het Arboretum, inclusief de ingesloten (kleinere) eikenopstanden en graslanden. Het 

specifieke karakter van dit gebied rechtvaardigt de uitsluiting voor het algemene 
bosbeheerplan. Het ligt in de bedoeling voor het Arboretum, na afwerking van de 
lopende totaalinventarisatie, een apart beheersplan uit te schrijven onder een aparte 
timing (streefdatum 2016).  

 De kwekerij met de daarop liggende werkplaatsen en de boswachtershuizen wordt 
beschouwd als behorende bij het Arboretum.  

 
Bovenstaand betekent dat 244,3 ha (GIS) eigendommen van de KS weerhouden zijn voor 
opname in het bosbeheerplan.  
 
Op de bestandskaart in bijlage is de bestandsindeling van het domein Koninklijke Schenking 
weergegeven.  
 
Tabel 16: Aantal bestanden en gemiddelde oppervlakte per bosplaats (KS) 
Bosdomein Bosplaats Perceel Aantal 

bestanden 
Gem. 
bestandsopp.  
(bebost) 

Koninklijke 
Schenking 

Kapucijnenbos 1 3 14,70 ha (GIS) 

Koninklijke 
Schenking 

Kapucijnenbos 2 4 18,70 (GIS)  

Koninklijke 
Schenking 

Kapucijnenbos 3 3 20,50 (GIS) 

Koninklijke 
Schenking 

Kapucijnenbos 4 4 14,75 (GIS) 

Koninklijke 
Schenking 

Ticton_KS 7 1 7,00 ha (GIS) 

Koninklijke 
Schenking 

Broekstraat_KS 1 1 0,4 ha (GIS) 

 
Er zijn 16 bestanden onderscheiden met een gemiddelde oppervlakte van om en bij de 15 ha 
(zie bijlage 1 voor het bestandsoverzicht). De bestanden dragen een eigen plaatsnaam, 
hetzij traditioneel gekend bij de bevolking of gebruikelijk onder de beheerders.   
 
De bestanden zijn grofweg afgebakend langs bestaande wegen en voor wat de boswegen 
betreft in het midden van de weg. Dat heeft consequenties voor de oppervlaktebepaling die 
met GIS is berekend. De wegoppervlakte van nagenoeg 26 km boswegen is opgenomen in 
de bestandsoppervlakten.  
 
In het boswegenstelsel bevinden zich ongeveer 12 km dreven, die niet als aparte bestanden 
worden onderkend, maar wel als lijnvormige beheerelementen verder in het beheerplan 
worden geïdentificeerd en behandeld.  
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Op de bestandskaart in bijlage is de huidige bestandsindeling van bosdomein de Marnix 
weergegeven.  
 
Bosdomein Perceel Aantal bestanden Gem. bestandsopp. 
de Marnix de Marnix 38 2,66 ha 
 
Het bosdomein de Marnix telt 1 bosperceel genaamd de Marnix. Binnen dit bosperceel 
situeren zich 38 bosbestanden. De gemiddelde geplanimetreerde bestandsoppervlakte 
bedraagt 2,66 ha. 

 

 

 
 
Kaart 2.3.2.:1.1 t.e.m. 1.7  Situering proefvlakken deelkaart 
 
In het ANB domeinbos werden 762 opnamen uitgevoerd. Voor een oppervlakte van 2.111 
ha, komt dit neer op ongeveer één opname per 3 ha bos. Dit komt voor grote bestanden, 
gelijkjarige en gelijkvormige bestanden overeen met de richtcijfers: voor grote bestanden 
wordt vooropgesteld: één proefvlak/2 ha; voor gelijkjarig en gelijkvormig hooghout: één 
proefvlak op 4 ha. 
  
In de open zones werden in totaal 44 Tansley opnamen uitgevoerd in het ANB domeinbos. 
 
Er zijn 76 proefvlakken opgenomen in het bosdomein Koninklijke Schenking voor een 
effectief beboste oppervlakte van 244,6 ha (GIS), opgenomen in bosdat. 
 
De totale oppervlakte van het bosdomein KS bedraagt 248,2 ha (GIS Bestandenkaart). Het 
verschil van 3,6 ha bestaat uit permanente open plekken, die te vinden zijn in: 

bestand 1c (Barakkedelle): het langgerekte grasland in het midden van het bestand 
bestand 3a (Voerbronnen): de Voervijver en aanbelandende weide. De vijver is 
gedeeltelijk verland en begroeid met Zwarte els.  
 

De verjongingsgroepenkaart wijkt met een totale oppervlakte van 247,1 ha lichtjes af van de 
bestandenkaart, met 5,87 ha aan permanente open plekken en 241,23 ha aan beboste 
oppervlakte.  

 
De oppervlakte van boswegen en dreven is opgenomen in de bestandsoppervlakte, 
waardoor de berekende bosbouwparameters met een maat per ha (stamtal, grondvlak, 
volume) niet zondermeer op de gehele bestandsoppervlakte kunnen worden toegepast om 
totale waarden voor het bestand te berekenen. Gemiddeld kunnen dreven en wegen zo’n 
10% van de bestandsoppervlakte innemen.  
 
De meeste bestanden omvatten een klein aandeel aan kunstmatige verjongingen in cellen 
die in de laatste 30 jaar zijn aangeplant, maar waarvan geen enkele in een proefvlak 
voorkomt, omdat de verjongingscellen niet als representatief voor het bestand konden 
worden beschouwd. Dit betekent dat berekende paramaters in zekere mate zouden moeten 
worden bijgesteld, stamtal naar boven en grondvlak en volume naar beneden.  
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In het domein van de familie de Marnix werden in totaal 54 opnamen uitgevoerd, voor een 
oppervlakte van 106,35 (GIS-oppervlakte) ha. Hiervan is 103,91 ha bebost. 
 

 
 
Voor de bosbouwberekeningen is er een representativiteitsberekening toegepast. Binnen 
één bestand krijgen al de proefvlakken een verschillende weging toegekend die in 
overeenstemming is met de oppervlakte binnen dit bestand. Deze weging is uitgevoerd op 
basis van de oppervlakten uit de verjongingsgroepenkaart. Vlakken in de 
verjongingsgroepenkaart zonder opname zijn wel gelinkt met andere proefvlakken indien 
leeftijd en boomsoort overeenkwamen.  
 

 
 
De gegevens van onderstaande analyses worden ook weergegeven op kaart: 
Kaart 2.3.2: 3.1 en 3.2 Leeftijdsklasseverdeling  
Kaart 2.3.2: 5.1 en 5.2 Boomsoortensamenstelling 
Kaart 2.3.2: 6.1 en 6.2 Biotoopkartering dikke bomen 
Kaart 2.3.2: 7.1 en 7.2 Biotoopkartering dood hout 

 
 
Voor het bestandstype wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
 
 loofhout: < 20% bijmenging van naaldhout 
 gemengd loofhout: bijmenging naaldhout tussen 20% en 50%, 
 naaldhout: < 20% bijmenging van loofhout 
 gemengd naaldhout: bijmenging loofhout tussen 20% en 50%, 
 te herbebossen: omvat de kap- en brandvlaktes 
 open ruimte  
 infrastructuur: vb. parking, boswachterswoning 
 water: vijvers, poelen binnen het bosdomein. 
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Tabel 17: Bestandstype: oppervlakteverdeling - cijfers uit algemene kenmerken 
Bestandstype Omschrijving ANB KS Marnix Totaal 

in ha  bosbestanden         
LH Loofhout (>80%) 1807,82 111,20 81,87 2000,89 
L+N Loofhout (50-80%) + naaldhout 254,10 65,60 17,92 337,62 
N+L Naaldhout (50-80%) + loofhout 28,70 41,20 1,18 71,08 
NH Naaldhout (>80%)  26,60 5,24 31,84 
Totaal Totaal bosoppervlakte 2090,62 244,60 106,21 2441,43 

  overige         
Open ruimte permanente open plek + water 153,68 3,6 1,94   
Infrastructuur Boshuizen, loods, kantoren,.. 22,28       

landschapspark, zaadtuin Vossemvijver, plantage 
oefenrenbaan 27,11       

bosreservaat - 
bosgedeelte Bos in bosreservaat 228,89       

bosreservaat - vijver Ganzepootvijver 5,28       
GIS-randeffecten kaart vjg 
/ bestanden   37,75       

Globaal totaal   2.565,61 248,20 108,15 2.922,07 
in % van bosopp. per 

eigenaar bosbestanden         

LH Loofhout (>80%) 86,5 45,5 77,1 82,0 
L+N Loofhout (50-80%) + naaldhout 12,2 26,8 16,9 13,8 
N+L Naaldhout (50-80%) + loofhout 1,4 16,8 1,1 2,9 
NH Naaldhout (>80%)  10,9 4,9 1,3 
Totaal Totaal bosoppervlakte 100,0 100,0 100,0 100,0 
in % van bosopp. over 

geheel bosbestanden         

LH Loofhout (>80%) 0,74 0,05 0,03 0,82 
L+N Loofhout (50-80%) + naaldhout 0,10 0,03 0,01 0,14 
N+L Naaldhout (50-80%) + loofhout 0,01 0,02  0,03 
NH Naaldhout (>80%)  0,01  0,01 
Totaal Totaal bosoppervlakte 0,86 0,10 0,04 1,00 

in % van totale opp.           
LH Loofhout (>80%) 0,62 0,04 0,03 0,68 
L+N Loofhout (50-80%) + naaldhout 0,09 0,02 0,01 0,12 
N+L Naaldhout (50-80%) + loofhout 0,01 0,01  0,02 
NH Naaldhout (>80%)  0,01  0,01 
Open ruimte permanente open plek + water 0,05   0,05 
Infrastructuur Boshuizen 0,01   0,01 
Globaal totaal   0,78 0,08 0,04 0,90 
 
Binnen het ANB-bosdomein domineren de loofhoutbestanden met 86,5%. 
Loofhoutbestanden met een bijmenging van naaldhout nemen 12,2% van de oppervlakte in.      
 
Op Kaart 2.3.2: 2.1 & 2 wordt het bestandstype ruimtelijk weergeven. Enkele bestanden 
hebben een groter aandeel naaldhout: 

 Kwekerij 9a en 31a 
 Groenendaal 1III – arboretum zevenster 
 Welriekende 3V, 3VI, 3VII en 3VII 
 Tervuren 2II, 2V, 2VII en 2VIII  
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Vanuit de verjongingsgroepenkaart krijgen we een accurater beeld van de totale oppervlakte 
naaldhout in het ANB bosdomein. De totale som bedraagt 83 ha naaldhout (4,1%). Het gaat 
om kleinere groepen naaldhout die verspreid liggen in het bos. Binnen de gegevens 
‘algemene kenmerken’ op bestandsniveau gaan die 4% verloren in het geheel.  
 
Van de 16 bestanden van het bosdomein Koninklijke Schenking bestaan er zeven uit 
hoofdzakelijk eikenhooghout met stamsgewijze bijmenging van andere soorten, waarvan 
enkele met een klein aandeel lork of Hemlock (4a Vekedelle en de bestanden gelegen in het 
noordwesten van het Kapucijnenbos). Twee bestanden bestaan uit nagenoeg homogeen 
beukenhooghout (4a Congo en 7a Parmentier), en twee uit menging van eiken- en 
beukenopstanden (4c Ravenstein en 3b Klooster). De overige, doorgaans grotere 
bestanden, gesitueerd in het zuidoosten van het Kapucijnenbos zijn typische 
mozaïekbestanden met groepsgewijze menging van loof- en naaldhout, waaronder een met 
enkel diverse naaldhoutsoorten (2c Keienberg). 
 
De verdeling tussen naald- en loofhout in beide klassen L+N en N+L leunt dicht aan bij de 
50%. Dat betekent dat we voor het totaal uitkomen op nagenoeg 65% loofhout en 35% 
naaldhout.  
 
Binnen het bosdomein de Marnix domineren de loofhoutbestanden met 77,1%. 
Loofhoutbestanden met een bijmenging van naaldhout nemen 16,9% van de oppervlakte in. 
Naast de pOp opgegeven in de tabel komen er ook open plekken voor binnen de 
bosbestanden. Goed voor een totale oppervlakte van 0,51 ha. 
 

 
 
Tabel 18: Leeftijdsklasseverdeling: oppervlakteverdeling - cijfers uit verjongingsgroepenkaart 
voor ANB domein, uit algemene kenmerken voor KS en de Marnix 

Leeftijd ANB ANB-R KS Marnix Totaal % 
1-20 147 2   15 164 6,22 

21-40 143 15   1 159 6,02 

41-60 170 10   3 183 6,93 

61-80 416 27 1 1 445 16,88 

81-100 103 1     104 3,94 

101-120 148 53 7 6 213 8,09 

121-140 263   43   306 11,59 

141-160 124     1 125 4,76 

161-180 195       195 7,40 

181-200 101 50     151 5,73 

201-220 93 28     121 4,59 

221-240 125 42     167 6,33 

240+ 30       30 1,14 

Ongelijkjarig     194 80 274 10,38 

Totaal 2.058 228 245 106 2637 100,00 
 
De leeftijdsverdeling voor het ANB-domein + bosreservaat werd opgesteld aan de hand van 
de verjongingsgroepenkaart. Het resultaat is te zien op grafiek en in tabel. We kunnen hieruit 
afleiden dat het Zoniënwoud een vrij gelijkmatige leeftijdsverdeling heeft over de 
verschillende leeftijdsklassen. Er is wel een piek in de leeftijdsklasse van 61-80 jaar oud. Dit 
is te verklaren door de grote naoorlogse heraanplantingen. Tijdens WO II was er namelijk 
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veel hout gekapt. Wat wel heel opmerkelijk is, is dat ook de leeftijdsklassen boven 180 jaar in 
het Zoniënwoud nog goed vertegenwoordigd zijn: 470 ha of ruim 20% van de totale 
oppervlakte waarvan 5% in het bosreservaat Zwaenepoel. Er zijn zelfs bestanden ouder dan 
241 jaar aanwezig. Dit is uitzonderlijk, zowel naar Vlaamse normen als op internationaal 
vlak. 
 

 
Figuur 56: Leeftijdsverdeling voor het bosdomein op basis van de verjongingsgroepenkaart 
in leeftijdsklassen van 20 jaar 
 
Wat nog opvalt is een licht neerwaartse trend in de eerste drie leeftijdsklassen (zie detail 
figuur). De totale verjongde oppervlakte neemt geleidelijk aan af. Gemiddeld wordt er ca. 150 
ha op 20 jaar of ca. 7,5 à 8 ha per jaar gekapt. 
 
De ruimtelijke spreiding van de leeftijdsklassen is terug te vinden op de Kaart 2.3.2. in 
bijlage. Het zuidelijk gedeelte van het bos is veel ouder dan het noordelijk gedeelte van het 
bos.  
 
Kaart 2.3.2: 3.1 & 3. 2: Leeftijdsklasseverdeling 
 
Alle bestanden van de Koninklijke Schenking, met uitzondering van het kleine 
beukenbestand in 4a (Congo), zijn ongelijkjarig.  
 
De verjongingsgroepenkaart toont een meer gedifferentieerde leeftijdsverdeling: de 
volwassen eikenopstanden dateren voor het overgrote deel van de jaren 1875 tot 1895.  
Twee bestanden, 3c Eikenlade en 4c Ravenstein, omvatten eiken- resp. beukenopstanden 
die ouder zijn en dateren van de jaren 1820, al is er van de laatste nog zeer weinig 
overgebleven. De oudere loofhoutopstanden zijn plaatselijk aangevuld met spaartelgen van 
oorspronkelijk aangeplant of natuurlijk opgeschoten onderhout, door latere onderbeplanting 
of in latere jaren plaatselijk vervangen door cellengewijze kunstmatige verjongingen. Zij 
vertonen twee of meer etages en zijn dus eigenlijk ongelijkjarig. De meeste 
naaldhoutopstanden vormen een tweede generatie die is aangeplant in de jaren tussen 1930 
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en 1950. Zij vormen meestal gelijkjarige blokken of vertonen twee leeftijden indien nog 
overstaanders van de vorige generatie (veelal van Grove den) aanwezig zijn.  
  
Binnen het bosdomein de Marnix zijn de bestanden hoofdzakelijk ongelijkjarig (74,42%). 
 

 
 
Tabel 19: Sluitingsgraad: oppervlakteverdeling - cijfers uit algemene kenmerken 

Sluitingsgraad ANB KS Marnix Totaal 
in ha  

> 75% 2.053,03 244,60 35,21 2.332,84 
50% - 75% 31,70 0 50,08 81,78 
25 % - 50 % 0 0 16,18 16,18 

< 25% 5,89 0 4,74 10,63 
Totaal 2.090,62 244,6 106,21 2.441,43 
in %  

> 75% 98,20 100,00 33,15 95,55 
50% - 75% 1,52 0,00 47,15 3,35 
25 % - 50 % 0,00 0,00 15,23 0,66 

< 25% 0,28 0,00 4,46 0,44 
Totaal 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Analyse van de sluitingsgraad op bestandsniveau toont aan dat het bosdomein van ANB, 
uitgezonderd de enkele bestanden die recent bijna integraal verjongd werden, grotendeels 
uit gesloten en volgroeid hooghout bestaat, met een sluitingspercentage van meer dan 75%. 
 
Het hele bosdomein van de Koninklijke Schenking bestaat eveneens uit volwassen en 
gesloten hooghout, de her en der verspreide en doorgaans zeer klein verjongingscellen van 
de laatste decennia niet te na gesproken.  
 
Analyse van de sluitingsgraad op bestandsniveau toont aan dat het bosdomein de Marnix, 
grotendeels uit bestanden bestaat met een sluitingspercentage van 50 tot 75%. Dit heeft 
enerzijds te maken met verjongingen die nog geen kroonsluiting hebben en anderzijds het 
grote oppervlakteaandeel van bestanden met een ijle boomlaag. Deze redelijk ijle boomlaag 
blijkt ook uit de grondvlakgegevens in de tabel met de gegevens uit de boomlaag: voor het 
hele bosdomein de Marnix wordt een grondvlak gemeten van 19 m²/ha, wat eerder aan de 
lage kant is, zeker als we dat vergelijken met het grondvlak van 29 m²/ha voor Zoniën. 
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De mengingsvorm volgt uit de positie van de bomen en/of boomgroepen die t.o.v. 
elkaar verschillen in boomsoort. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
 
 stamsgewijs: verschillende boomsoorten over oppervlaktes <0,5 are 
 groepsgewijs: verschillende boomsoorten over oppervlaktes >0,5 are en 50 are 
 homogeen: het bestand bestaat uit één enkele boomsoort 
 
Tabel 20: Mengingsvorm: oppervlakteverdeling - cijfers uit algemene kenmerken 

Mengingsvorm ANB KS Marnix Totaal 
in ha         
Groepsgewijs 1.458,60 175,30 31,48 1.665,38 
Homogeen 363,10 8,10 13,61 384,81 
Stamsgewijs 268,92 61,20 61,12 391,24 
Totaal 2.090,62 244,60 106,21 2.441,43 
in %         
Groepsgewijs 69,8 71,7 29,6 68,2 

Homogeen 17,4 3,3 12,8 15,8 

Stamsgewijs 12,9 25,0 57,5 16,0 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Analyse van de mengingsvorm op het niveau van het bosdomein ANB toont dat in de 
meerderheid (71%) van de bestanden een groepsgewijze menging voorkomt. Het resultaat is 
een inschatting op bestandsniveau gemaakt door de boswachters. De meningsvorm is in 
grote mate afhankelijk van het gevoerde bosbeheer: stelselmatige groepenkap 
(femelkapsysteem) gevolgd door kunstmatige verjonging.  
 
Hierbij dient opgemerkt dat de oorspronkelijke bosbestanden zeer homogeen kunnen zijn. 
De analyse van de mengingsvorm wordt gemaakt op bestandsniveau. Soms kunnen kleine 
verjongingsgroepen gelegen in grote bestanden resulteren in de categorie ‘groepsgewijs’. 
Door de grote bestanden wordt het resultaat op bosniveau vertekent en is de homogene 
situatie algemener dan de cijfers weergeven.  
 
Het overgrote aandeel van groepsgewijs gemengde bestanden toont duidelijk de 
overwegende mozaïekstructuur van het bosdomein van de Koninklijke Schenking, al is dit 
ook wel te verklaren door de gekozen bestandsindeling (grote bestanden). De combinatie 
van stamsgewijze en groepsgewijze vermenging is geen uitzondering, ook niet in de 
naaldhoutbestanden. Homogeen Beuk vinden we alleen in 1a (Congo) en 7a (Parmentier), al 
staan er ook daar in beperkte mate andere soorten in de randen.  
 
Analyse van de mengingsvorm op het niveau van het bosdomein de Marnix toont dat in de 
meerderheid (55,94%) van de bestanden een stamsgewijze menging voorkomt. 
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Momenteel wordt nagenoeg heel het boscomplex beheerd op basis van hooghout. Het 
Zoniënwoud is het enige bos in Vlaanderen waar al eeuwenlang hooghout wordt toegepast, 
minstens al sinds de 15e eeuw. In een beperkt aantal delen van het woud werd 
middelhoutbeheer en hakhoutbeheer uitgevoerd. Hakhoutreeksen lagen in de Heeghde, die 
reeds in de 18e eeuw werd ontbost. Hakhoutreeksen waren ook terug te vinden in het Rood 
klooster en de Kwekerij (zie hoofdstuk 2.1 Cultuurhistorische beschrijving).  
 
In 2005 werd een experiment middelhoutbeheer in Harras, onderdeel van het bosreservaat 
Joseph Zwaenepoel, stopgezet. 
 
Tabel 21: Bedrijfsvorm: oppervlakteverdeling - cijfers uit algemene kenmerken 

Bedrijfsvorm ANB KS Marnix Totaal 
in ha  
Hooghout 2.090,15 244,60 106,21 2.440,96 

Hakhout 0,47   0,47 

Middelhout     
Totaal 2.090,62 244,60 106,21 2.441,46 
in %  
Hooghout 100,0 100,0 100,0 100,0 

Hakhout     

Middelhout     

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 
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In deze paragraaf wordt de boomsoortensamenstelling van de levende bomen besproken in 
de verschillende lagen van het bos: de zaailingen, de struiklaag en de boomlaag. Om de 
boomsoortenverdeling aan te geven zijn er opnieuw heel wat mogelijkheden. 
 
In de boomlaag werd er geopteerd om te werken met het procentuele grondvlakaandeel 
(grondvlak = G = de som van alle individuele stamdoorsnede uitgedrukt in m²/ha). 
 
Bij de proefvlakopnamen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de specifieke soortnamen.  
Waar dat niet altijd is gebeurd, zijn bij de registratie in Bosdat dan toch systematisch 
geslachtsnamen ingevoerd om het beeld niet te vertroebelen door menging van soort- en 
geslachtnamen. Dit is met name het geval voor esdoorn(G), die zeer verspreid is in alle 
etages van het bos. Het gaat daarbij in overwegende mate over de Gewone esdoorn, maar 
ook de Noorse esdoorn is duidelijk zichtbaar vertegenwoordigd en overal verspreid.  
Veldesdoorn is daarentegen afwezig in sommige bosgedeelten (vb. domein Koninklijke 
Schenking). Men vindt op het domein ook een zeldzame vreemde esdoornsoort zoals bv. 
Grootbladesdoorn (Acer macrophilum).   
 
Voor wat betreft berk (G) komen zowel Zachte berk als Ruwe berk voor. Lork(G) kan voor de 
drie soorten staan (Larix decidua, kaempferi of de mengvorm), in bestand 2c van het domein 
Koninklijke Schenking (Keienberg) staan zelfs een paar kleinere opstanden van Japanse en 
Europese lork naast elkaar als vergelijkingsexperiment. Chamaecyparis (schijncypres) kan 
soms zijn verward met Thuja (levensboom), beide komen voor.  
 

 
 
Onder de zaailingen worden alle exemplaren gerekend die kleiner dan 2 m zijn. Tabel 22 
toont de verschillende soorten die als zaailing aanwezig zijn in het volledige boscomplex en 
dit per hoogteklasse. Domeinbos en bosreservaat zijn samengenomen onder ‘ANB’. 
 
Tabel 22: Stamtal (aantal/ha), zaailingen per hoogteklassen en per boomsoort 

 
    ANB KS Marnix 

Totaal - 
gewogen 

gemiddelde 

 
    2.090,62 ha 244,60 ha 106,21 ha 2.441,46 ha 

 
Boomsoort Verjonging 

Stamtal 
/ha 

Stamtal 
/ha 

Stamtal 
/ha Stamtal/ha 

Hoogte (cm): 
150-199 

Amerikaanse eik KV   13,86 0,60 
berk (G) NV   86,55 3,77 
Beuk KV 5,75  3,69 5,08 
Gewone esdoorn KV 1,33  19,07 1,97 
Gewone esdoorn NV 1,56 891,72  90,78 
Gewone vlier 
(zwarte vlier) NV   34,94 1,52 

Hulst NV 0,17   0,14 
Tamme kastanje NV   9,92 0,43 
Wilde lijsterbes  NV  3,73  0,37 
Wintereik KV 2,51   2,15 
Winterlinde 
(Kleinbladige KV 2,00   1,71 
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linde) 

Zomereik KV 0,86   0,73 
Hoogte (cm): 
100-149 

Amerikaanse 
vogelkers NV 2,47   2,11 

berk (G) NV   76,36 3,33 
Beuk NV 0,53  11,63 0,96 
Douglasspar NV  17,59  1,76 
Gewone es NV 5,37   4,60 
Gewone esdoorn NV 1,43 71,58  8,41 
Noorse esdoorn NV   2,68 0,12 
Ruwe berk NV 7,43   6,36 
Ruwe berk NV   15,45 0,67 
Wilde lijsterbes  NV  3,73  0,37 
Wintereik KV 2,94   2,52 
Zomereik KV 1,82   1,56 
Zwarte els NV 4,68   4,01 

Hoogte (cm): 
50-99 

Amerikaanse eik KV   15,45 0,67 
Amerikaanse 
vogelkers NV 7,22 9,65  7,15 

berk (G) NV   20,82 0,91 
Beuk NV 1,75 15,16 11,54 3,52 
Douglasspar NV  51,10  5,13 
Gewone es NV 7,02 73,91  13,43 
Gewone esdoorn NV 48,05 2602,46  302,18 
Gladde iep 
(Gewone iep, 
Veldiep) NV  44,10  4,42 

Haagbeuk KV 0,23  56,38 2,65 
Hazelaar NV 0,26   0,22 
Ruwe berk NV 35,91   30,74 
Sporkehout 
(Vuilboom) NV 0,18   0,15 

Wilde lijsterbes  NV 0,12   0,10 
Witte els 
(Grauwe els) NV 5,23   4,48 

Zomereik NV  29,57  2,97 
Hoogte (cm): 
0-49 

Amerikaanse eik NV 646,29 573,06 169,32 618,17 
Amerikaanse 
populier NV 43,76   37,46 

Amerikaanse 
vogelkers NV 45,60 832,33 6,28 122,81 

berk (G) NV  27,85 61,09 5,45 
Beuk NV 4147,57 1802,95 45,83 3733,74 
Douglasspar NV 1,47 402,34  41,62 
Eenstijlige 
meidoorn NV 0,18 8,27 113,75 5,94 

Fijnspar NV 6,58   5,64 
Gewone es NV 367,31 1882,79 13.098,58 1073,84 
Gewone esdoorn NV 1602,33 34615,82 3.393,02 4991,81 
Gewone vlier NV 0,59   0,50 
Gladde iep 
(Gewone iep, NV  199,10  19,97 
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Veldiep) 

Grove den NV 1,76 9,39  2,45 
Haagbeuk NV 120,02 1101,16 37,61 214,85 
Hazelaar NV 10,89 57,88 113,29 20,06 
Hemlockspar (G) NV 0,48 39,21  4,35 
Hulst NV 6,23 54,39  10,79 
Laurierkers NV 0,76   0,65 
levensboom (G) NV  13,00  1,30 
linde (G) NV 2,35 14,17  3,43 
lork (G) NV  305,00  30,59 
Noorse esdoorn NV 11,17   9,56 
Ruwe berk NV 1,95   1,67 
Ruwe iep NV 2,70   2,32 
Sleedoorn NV 7,23   6,19 
Spaanse aak 
(Veldesdoorn) NV 3,02   2,59 

Tamme kastanje NV 245,59 445,05 1.425,65 316,99 
Taxus NV 4,75 8,27  4,89 
vlier (G) NV 0,16   0,14 
Vogelkers NV 1,31   1,12 
Wilde lijsterbes  NV 142,62 31,76 6,07 125,55 
Wintereik NV 3263,02   2793,59 
Witte els 
(Grauwe els) NV 10,37   8,88 

Zachte berk NV 1,32   1,13 
Zoete kers  NV 22,99 15,27  21,22 
Zomereik NV 4007,08 350,50 191,29 3474,11 
Zwarte els NV 1,65   1,41 

       Volgorde alfabetisch per boomsoort binnen elke klasse 
Gegevens gedifferentieerd qua spreiding ('verspreid' + 'homogeen') voor zelfde boomsoort en zelfde 
verjongingsmethode zijn opgeteld 
KS : Gewone en Noorse esdoorn ondergebracht onder Gewone esdoorn 

  
Uit voorgaande tabel betreffende het voorkomen van soorten als zaailing vallen een aantal 
bemerkingen te maken.  
 
De natuurlijke verjonging (hoogte 0-99 cm) in het bos is initieel zeer gevarieerd in soorten en 
bestaat uit Zomereik, Beuk, Wintereik, Gewone esdoorn, Amerikaanse eik, Gewone es, 
Tamme kastanje, Wilde lijsterbes en Haagbeuk. Er is veel loofhoutverjonging aanwezig 
(meer dan 15.300 zaailingen/ha). 
Opvallend is dat de Beuk zich de laatste jaren op vele plaatsen succesvol verjongt.  
 
Tot ongeveer 2004 (2003 goed zaadjaar) was de natuurlijke verjonging van Beuk in het 
Zoniënwoud een groot probleem en weinig of niet voorkomend. Sindsdien is hier een 
belangrijke kentering opgetreden en is er vrij veel, en op sommige plaatsen zelfs zeer veel 
verjonging, die ook gevestigd is (> 1 m). Dit vertaalt zich nog niet in bovenstaande tabel 
aangezien de meeste metingen in de periode 2007 – 2009 gebeurden.  
 
Toen was het beeld van de gevestigde verjonging nog wel anders: Ruwe berk als koploper, 
gevolgd door Gewone es, Zwarte els, Amerikaanse vogelkers en Gewone esdoorn. 
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Ondertussen is daar dus een belangrijk aandeel Beuk bijgekomen die ondertussen is 
uitgegroeid tot boven 1 m. 
 
Op dit moment groeit de Beuk lokaal door in tegenstelling tot Zomereik. 
 
De kunstmatige verjonging is terug te vinden vanaf een hoogte 150-199 cm en bestaat 
vooral uit Beuk, Wintereik, Winterlinde en Gewone esdoorn. De analyse is in 
overeenstemming met de beheerpraktijk. Er wordt de laatste 10-15 jaar enkel plantsoen van 
120 cm en hoger aangeplant om zonder bijkomende wildbescherming buiten bereik van de 
reevraat te blijven. 
 
Uit de vergelijking van de stamtallen in de kunstmatige verjonging (KV) kunnen we ook 
afleiden in welke verhoudingen de laatste jaren verschillende boomsoorten werden 
aangeplant: Beuk 41%, Wintereik 18%, Winterlinde 14%, Gewone esdoorn 9% en Zomereik 
5%. 
 
Fijnspar, Taxus, Grove den, Douglasspar en lork zijn naaldhoutsoorten waarvan zaailingen 
werden opgemeten in de proefvlakken.   
 
Binnen het domein van de KS is esdoorn de absolute kampioen met zeer grote voorsprong 
in alle grootteklassen van zaailingen, in die mate dat de uitzaai zeer dikwijls als homogeen 
wordt gekenmerkt.  Gewone es en Beuk zijn in opmars. Het soortengamma van zaailingen is 
goed gevarieerd, maar zeer weinig soorten overleven, daarvoor zijn de bestanden wellicht 
nog te dicht (hoewel de kruidlaag in het loofhout over het algemeen goed ontwikkeld is).   
Bemerk het relatief grote aandeel van Amerikaanse eik (verspreid en homogeen) tegenover 
het zeer kleine aandeel van inheemse eik in verhouding tot het aantal respectieve 
moederbomen. Het aandeel berk is zeer klein.  
 
In de min of meer donkere naaldhoutopstanden verjongen Douglas en Hemlock zich in 
beperkte mate, in de lichte naaldhoutopstanden van den en lork verhindert adelaarsvaren en 
braam quasi elke natuurlijke verjonging.  
 
In recente jaren is niet meer kunstmatig verjongd, met uitzondering van een zeer kleine 
zomereikenaanplant met bijvoeging van Boskers en linde in bestand 2b (Gendarmen) in 
2011. 
 
De hoeveelheid aanwezige zaailingen in het bosdomein de Marnix is redelijk. 
  
Het zijn voornamelijk inheemse loofboomsoorten. Uit de bovenstaande tabel blijkt dat berk 
(G) de belangrijkste zaailing is die doorgroeit vanuit de laagste hoogteklasse (0-49cm). Es 
heeft daarentegen het grootste aantal zaailingen in de laagste hoogteklasse. 
 
Het is opmerkelijk dat de invasie exoot, Amerikaanse vogelkers, zeer beperkt aanwezig is 
binnen de zaailingen. Ze komt enkel voor in de laagste hoogteklasse binnen de 
proefvlakken. Buiten de proefvlakken komen verspreid enkele grotere struiken van 
Amerikaanse vogelkers voor. Daarnaast komen de exoten Amerikaanse eik en Noorse 
esdoorn voor maar niet in hoge aantallen. 
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Onder de struiklaag vallen exemplaren die groter zijn dan 2 m en die bovendien een omtrek 
hebben kleiner dan 20 cm. Tabel 24 toont de soorten die in de struiklaag aanwezig zijn in het 
volledige bosdomein (BD) per hoogteklasse. 
 
Tabel 23: Stamtal (aantal/ha) struiklaag per hoogteklasse en per boomsoort 

 
  

  
ANB 
  

KS 
  

Marnix 
  

Totaal - 
gewogen 
gemiddelde 
  

 
  

  
2.090,62 ha 
  

244,60 ha 
  

106,21ha 
  

2.441,46 ha 
  

 
Boomsoort 

Verjongi
ng Levend Dood Levend Dood Levend Dood Levend Dood 

Hoogte 
(cm): 600-
800 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Amerikaanse 
vogelkers NV 0,09 0,03 2,58 1,55   0,33 0,18 

berk (G) NV   3,00  4,26  0,49  
Beuk KV 9,51 3,14     8,15 2,69 
Beuk NV 9,45 0,71 3,93 0,93   8,48 0,70 
Boswilg NV 0,28      0,24  Gewone es KV 0,12      0,10  Gewone es NV 0,06      0,05  Gewone esdoorn KV 0,46      0,40  Gewone esdoorn NV 2,97 0,12 18,36    4,38 0,10 
Gewone vlier  NV 0,06 0,15     0,05 0,12 
Gladde iep 
(Gewone iep, 
Veldiep) NV   2,06    0,21  

Haagbeuk KV 0,11      0,09  linde (G) KV 0,05      0,04  Ruwe berk NV 0,29 0,19     0,25 0,16 
Schietwilg NV  0,92      0,79 
Spaanse aak 
(Veldesdoorn) KV 0,06      0,05  
Wilde lijsterbes  KV 0,16      0,14  Wintereik KV 0,72 0,02     0,62 0,02 
Witte els 
(Grauwe els) KV 0,02 0,01     0,02 0,01 

Witte els 
(Grauwe els) NV 2,61 0,58     2,24 0,50 

Zachte berk NV 0,29 0,24     0,25 0,21 
Zoete kers 
(Boskers) KV 0,10      0,09  
Zomereik KV 0,06      0,05  Zomerlinde 
(Grootbladige 
linde) KV 

0,05      0,04  

Zwarte els NV                             
Hoogte 
(cm): 400-
600 
  
  
  
  
  
  
  

Amerikaanse 
eik KV     1,30  0,06  
Amerikaanse 
vogelkers NV 0,03  5,58    0,58  

berk (G) KV 1,16 0,79     0,99 0,67 

berk (G) NV 0,07    9,20 5,69 0,46 0,25 
Beuk KV 4,74 1,67     4,06 1,43 
Beuk NV 8,72 1,17   7,54  7,80 1,00 
Douglasspar KV      1,02  0,04 
Gewone es KV 2,55 0,45     2,18 0,39 
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Gewone es NV 0,66  6,21  10,02  1,63  
Gewone esdoorn NV 20,47 2,42 39,52 7,51 1,90  21,57 2,82 
Gewone vlier NV 0,22 0,05     0,19 0,04 
Haagbeuk KV 0,56      0,48  Haagbeuk NV 0,63  7,38    1,28  Hazelaar KV 0,28      0,24  Hazelaar NV 0,07 0,01     0,06 0,01 
Hemlockspar (G) NV    0,23    0,02 
linde (G) KV 0,14 0,05     0,12 0,04 
Ruwe berk NV 0,65 0,05     0,56 0,04 
Ruwe iep NV 0,09      0,08  Spaanse aak 
(Veldesdoorn) KV 0,11 0,03     0,09 0,03 

Tamme kastanje NV 0,07      0,06  Wilde lijsterbes NV 3,01 0,16 6,21    3,20 0,14 
Wintereik KV 1,69 1,21     1,44 1,03 
Witte els 
(Grauwe els) KV 0,13    5,34  0,34  
Zoete kers  KV 0,35      0,30  
Zomereik KV 3,15 0,47   1,95  2,78 0,41 
Zomereik NV 0,02      0,02  Zomerlinde 
(Grootbladige 
linde) KV 

0,08      0,07  

Zwarte els KV 0,07      0,06                      
Hoogte 
(cm): 200-
400 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Amerikaanse eik KV 0,05    10,37  0,49  Amerikaanse eik NV 1,92  1,48 0,74 3,02  1,93 0,07 
Amerikaanse 
vogelkers NV 1,20  10,98 4,24   2,13 0,43 

berk (G) KV 0,32 0,66   55,66 6,35 2,70 0,84 
Beuk KV 10,08 0,12   30,65  9,97 0,11 
Beuk NV 17,14 3,71   1,70  14,75 3,18 
Boswilg NV 0,07    10,83 36,95 0,53 1,61 
Eenstijlige 
meidoorn NV 0,10  0,26    0,11  
Gewone es KV 8,92 0,04   1,81  7,72 0,04 
Gewone es NV 0,88 0,05   4,32  0,94 0,04 
Gewone esdoorn KV 0,23    1,73  0,27  Gewone esdoorn NV 14,76 0,36 197,30 14,67 4,69  32,63 1,78 
Gewone vlier  NV 5,07 1,45  0,26 26,35 5,51 5,49 1,50 
Gladde iep 
(Gewone iep, 
Veldiep) NV   11,73 2,34   1,18 0,23 

Grauwe wilg NV 0,02      0,02  Grove den  KV  0,05      0,04 
Haagbeuk KV 0,64      0,55  Haagbeuk NV 1,49 0,73 2,72 1,06 4,69  1,75 0,73 
Hazelaar KV 0,17 0,02     0,15 0,02 
Hazelaar NV 4,80 0,63 8,30   10,29 4,95 0,99 
hemlockspar (G) NV   2,34    0,23  linde (G) KV 0,27 0,17     0,23 0,15 
linde (G) NV 0,30      0,26  Moeraseik KV     1,27  0,06  Noorse esdoorn NV 0,35      0,30  Robinia (Valse 
Acacia) NV     3,09 2,21 0,13 0,10 

Rode kornoelje NV 0,23    9,07  0,59  Ruwe berk NV 2,01 0,03     1,72 0,03 
Sitkaspar NV    0,93    0,09 
Spaanse aak 
(Veldesdoorn) KV 0,34      0,29  
Spaanse aak 
(Veldesdoorn) NV 0,57      0,49  
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Sporkehout 
(Vuilboom) NV 1,33      1,14  
Tamme kastanje NV 0,58 0,23   5,93  0,75 0,20 
Vogelkers NV 0,05      0,05  Wilde lijsterbes NV 0,16      0,14  Wilde lijsterbes  KV 0,44  10,69 1,40   1,45 0,14 
Wintereik KV 1,37 0,60     1,17 0,52 
Witte els 
(Grauwe els) NV     8,72  0,38  
Zachte berk NV  0,22      0,19 
Zoete kers  KV 0,14    15,45  0,79  Zoete kers  NV 0,25      0,22  Zomereik KV 4,07 1,54   4,71  3,69 1,32 
Zomereik NV 0,14 0,07   0,95 4,78 0,16 0,27 
Zwarte els NV 0,32      0,28                      

Totalen                     
600-800     27,53 6,11 29,93 2,48 4,26  26,76 5,48 
400-600     49,72 8,53 64,89 7,75 37,24 6,70 50,70 8,37 
200-400     80,81 10,68 245,80 25,64 205,02 66,09 102,77 14,60 
Globaal 
totaal     159,56 25,32 340,63 35,87 246,52 72,79 181,51 28,44 

 
De struiklaag is vooral binnen het bosdomein ANB slecht ontwikkeld. Het totale stamtal voor 
de struiklaag is duidelijk het laagste (174 /ha). Dit cijfer is een combinatie van hoger 
uitgroeiende verjongingsgroepen en effectieve onderetage.  
 
De reden kan gevonden worden in het toegepaste femelslagsysteem waarbij de bestanden 
gesloten worden gehouden. De verjonging krijgt door gebrek aan licht weinig kansen om te 
ontwikkelen. Dit resulteert in een groot aandeel van homogene, donkere beukenbestanden. 
 
Bij de evaluatie van de boshabitats in het S-IHD-rapport werd vastgesteld dat in 55% van de 
vegetatie-opnamen de struiklaag volledig afwezig is. Dit werd weerhouden als knelpunt voor 
het behalen van een goede boskwaliteit. Een laag stamtal in de struiklaag bevestigt deze 
analyse.     
 
In de struiklaag komen volgende soorten voor, gerangschikt volgens afnemend stamtal:  
Beuk (meer dan 60/ha), Gewone esdoorn (meer dan 52/ha), Gewone es (14/ha), Zomereik 
(8/ha), Haagbeuk, Hazelaar, Gewone vlier, Wilde lijsterbes, Wintereik, berk (G), Witte els en 
Amerikaanse eik.  
 
Er is in de struiklaag evenveel natuurlijke verjonging (NV) van Beuk aanwezig als 
kunstmatige verjonging (KV). De Zomereik komt in de struiklaag enkel voor als kunstmatige 
verjonging (KV).  
 
Het valt bv. op dat Gewone esdoorn een goed verjongende soort is die ook doorgroeit in de 
struiklaag. De Gewone esdoorn is in de struiklaag veelvuldig aanwezig tot de hoogte van 6 
m. In de hogere lagen neemt de Beuk de overhand. De Gewone esdoorn is vooral terug te 
vinden onder de eikenbestanden (bv. Kwekerij en Harras).  
 
Hazelaar en Gewone vlier zijn typische struiken die vrij goed vertegenwoordigd zijn. Spaanse 
aak en Sporkehout zijn veel zeldzamer.  
 
Het voorkomen van zaailingen van exoten zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik is 
zeer plaatselijk. Als ze voorkomen dan kunnen zaailingen onder hoge bedekkingen aanwezig 
zijn. In de hogere klassen van de struiklaag zijn de exoten weinig aanwezig. Dit komt door 
het gericht beheer dat op deze soorten wordt uitgevoerd. Zo wordt de Amerikaanse eik al 20 
jaar systematisch benadeeld tijdens de dunningen.  
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In het domein van de Koninklijke Schenking is de verticale structuur beduidend sterker 
ontwikkeld. Ook in de struiklaag blijkt daar het zeer grote overwicht van esdoorn. Olm, 
Haagbeuk, Lijsterbes, Hazelaar en Es houden stand. De laatste is minder aanwezig dan men 
zou verwachten gelet op de zaailingen. Amerikaanse vogelkers (vrij verspreid) en 
Amerikaanse eik (veeleer plaatselijk) blijven binnen de perken, oorspronkelijk 
geïntroduceerde moederbomen zijn in de laatste 20 jaar systematisch gehamerd. Tamme 
kastanje en meidoorn lijken eerder toevallig afwezig in de tabel. Inheemse eik komt niet voor 
in de natuurlijk verjongde struiklaag, Beuk nog zeer weinig.  
 
Een struiklaag is nagenoeg geheel onbestaande in de naaldhoutopstanden.  
 
Kunstmatige verjonging is wel regelmatig toegepast in de laatste 10 à 25 jaar na 
groepenkappen van beperkte afmetingen (+/- 0,5 ha of minder), maar hierin is geen enkel 
proefvlak gelegd. In meerderheid is Beuk aangeplant, daarnaast Zomereik en ook een aantal 
cellen met Wintereik, linde en Boskers.  
 
In het domein de Marnix blijkt dat de struiklaag hoofdzakelijk bestaat uit inheems loofhout. 
Min of meer dezelfde soorten komen voor als bij de zaailingen. 
Het aantal struiken is eerder beperkt. Dit valt te verklaren door de dominantie van 
Adelaarsvaren en Gewone braam in verschillende bestanden. 

 
 
Onder de boomlaag worden alle exemplaren gerekend met een omtrek groter dan 20 cm 
gemeten op 1,5 m hoogte. Tabel 25 toont de verschillende soorten die in de boomlaag 
aanwezig zijn in het volledige bosdomein (BD), inzake stamtal N (#/ha), grondvlak G (m²/ha) 
en volume V (m³/ha). 
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Tabel 24: Samenstelling boomlaag per boomsoort 
  ANB           KS           Marnix           Zoniën           
  2.090,62         244,60           106,21           2.441,46           

BOOMSOORT 
Stamtal Grondvlak Volume Stamtal Grondvlak Volume Stamtal Grondvlak Volume Stamtal Grondvlak Volume 

aantal 
/ha % m2/ha % m3/ha % aantal/ 

ha % m2/ha % m3/ha % aantal/ 
ha % m2/ha % m3/ha % aantal/ha % m2/ha % m3/ha % 

ander loofhout       0,08 0,02% 0,01 0,03% 0,18 0,04%       0,01    0,02  
berk(G) 9,19 1,91%     20,96 4,14% 0,80 2,06% 7,78 1,48% 52,98 13,11% 1,33 7,26% 11,98 6,46% 12,28 2,56% 0,14 0,48% 1,30 0,32% 
Beuk 291,19 60,66% 20,61  307,32 74,70% 113,58 22,44% 4,70 12,14% 58,07 11,02% 32,12 7,95% 1,50 8,18% 18,74 10,11% 262,09 54,68% 18,18 63,27% 269,75 65,62% 
Boswilg 1,72 0,36% 0,02  0,16 0,04% 1,91 0,38% 0,02 0,04% 0,07 0,01% 42,43 10,50% 0,45 2,43% 1,89 1,02% 3,51 0,73% 0,04 0,14% 0,23 0,06% 
Eenstijlige meidoorn 0,48 0,10%   0,02  2,35 0,46% 0,01 0,04% 0,04 0,01%       0,64 0,13%  0,02% 0,02  
Gewone es 10,44 2,17% 0,31  3,65 0,90% 9,02 1,78% 1,13 2,92% 17,47 3,32% 20,06 4,96% 2,46 13,40% 32,40 17,48% 10,71 2,24% 0,49 1,70% 6,29 1,53% 
Gewone esdoorn 21,07 4,39% 0,69  6,39 1,61% 115,33 22,79% 3,88 10,02% 39,08 7,42% 121,54 30,07% 4,76 25,92% 40,08 21,62% 34,90 7,28% 1,19 4,14% 11,13 2,71% 
Gewone vlier  0,39 0,08%   0,01  0,92 0,18%  0,01% 0,01  4,00 0,99% 0,03 0,14% 0,06 0,03% 0,60 0,13%  0,01% 0,01  
Gladde iep       21,27 4,20% 0,34 0,88% 2,52 0,48%       2,13 0,45% 0,03 0,12% 0,25 0,06% 
Grauwe abeel 0,05 0,01% 0,02  0,20 0,05% 0,23 0,04% 0,09 0,23% 0,98 0,19%       0,06 0,01% 0,02 0,08% 0,27 0,07% 
Grauwe wilg 0,07 0,01%   0,02              0,06 0,01%  0,01% 0,02  
Grove den 4,14 0,86% 0,80  9,38 2,32% 10,18 2,01% 1,81 4,68% 21,69 4,12% 6,12 1,52% 1,00 5,46% 10,65 5,75% 4,83 1,01% 0,91 3,18% 10,67 2,60% 
Haagbeuk 15,64 3,26% 0,38  3,59 0,91% 41,48 8,20% 0,98 2,54% 8,90 1,69% 1,34 0,33% 0,01 0,05% 0,03 0,01% 17,61 3,67% 0,42 1,47% 3,97 0,97% 
Hazelaar 0,94 0,19% 0,01  0,02  3,44 0,68% 0,02 0,04% 0,04 0,01%       1,15 0,24% 0,01 0,02% 0,02  
linde (G) 6,21 1,29% 0,09  0,56 0,17% 0,24 0,05% 0,02 0,06% 0,26 0,05%       5,34 1,11% 0,08 0,29% 0,51 0,12% 
Ratelpopulier (Trilpopulier, 
Esp) 0,02    0,01              0,01    0,01  
Ruwe berk 8,58 1,79% 0,25  2,34 0,93% 0,44 0,09% 0,01 0,02% 0,04 0,01% 0,95 0,24% 0,02 0,09% 0,09 0,05% 7,43 1,55% 0,22 0,75% 2,01 0,49% 
Ruwe iep 0,64 0,13% 0,01  0,12 0,03%             0,55 0,11% 0,01 0,04% 0,11 0,03% 
Schietwilg 1,45 0,30% 0,04  0,31 0,08%             1,24 0,26% 0,03 0,11% 0,26 0,06% 
Sleedoorn 0,03 0,01%                 0,02      
Spaanse aak (Veldesdoorn) 1,57 0,33% 0,02  0,08 0,02%             1,35 0,28% 0,01 0,05% 0,07 0,02% 
Vogelkers 0,19 0,04%   0,01              0,16 0,03%  0,01% 0,01  
Wilde lijsterbes  2,56 0,53% 0,02  0,11 0,03% 7,13 1,41% 0,10 0,25% 0,51 0,10%       2,90 0,61% 0,03 0,10% 0,14 0,03% 
Wintereik 21,31 4,44% 0,03  0,25 1,96% 3,88 0,77% 0,79 2,03% 11,90 2,26%       18,63 3,89% 0,11 0,37% 1,41 0,34% 
Zoete kers 1,37 0,29% 0,03  0,25 0,06% 1,85 0,37% 0,01 0,03% 0,04 0,01%       1,36 0,28% 0,03 0,10% 0,22 0,05% 
Zomereik 61,03 12,71% 3,70  49,27 12,27% 44,04 8,70% 10,83 27,98% 165,10 31,33% 29,40 7,27% 2,76 15,04% 31,74 17,13% 57,95 12,09% 4,37 15,21% 60,13 14,63% 
Zwarte els 1,78 0,37% 0,03  0,23 0,06% 0,55 0,11% 0,01 0,04% 0,10 0,02% 2,18 0,54% 0,04 0,20% 0,18 0,10% 1,67 0,35% 0,03 0,10% 0,21 0,05% 
                                                 
Totaal inheems loofhout 457,88 95,38% 26,28 92,91% 383,80 93,84% 388,69 76,79% 23,75 61,37% 313,10 59,42% 307,00 75,96% 13,36 72,72% 137,20 74,02% 444,37 92,70% 25,46 88,60% 365,97 89,02% 
Totaal inheems naaldhout 4,14 0,86% 0,80 2,78% 9,50 2,32% 10,18 2,01% 1,81 4,68% 21,69 4,12% 6,12 1,52% 1,00 5,46% 10,65 5,75% 4,83 1,01% 0,91 3,18% 10,77 2,62% 
Totaal inheems hout 462,02 96,25% 27,08 95,69% 393,30 96,16% 398,87 78,81% 25,56 66,04% 334,79 63,53% 313,12 77,47% 14,36 78,18% 147,86 79,77% 449,20 93,71% 26,38 91,79% 376,74 91,64% 
Amerikaanse eik 0,49 0,10% 0,03 0,10% 0,32 0,08% 11,12 2,20% 1,01 2,62% 12,79 2,43% 5,14 1,27% 0,13 0,68% 1,06 0,57% 1,76 0,37% 0,13 0,46% 1,60 0,39% 
Amerikaanse vogelkers 0,73 0,15% 0,01 0,03% 0,05 0,01% 4,48 0,89% 0,06 0,14% 0,33 0,06%       1,07 0,22% 0,01 0,04% 0,07 0,02% 
Chamaecyparis (schijncipres) 
(G)       2,71 0,54% 0,08 0,19% 0,54 0,10%       0,27 0,06% 0,01 0,03% 0,05 0,01% 

Corsicaanse den 2,03 0,42% 0,17 0,62% 2,55 0,63% 12,35 2,44% 2,53 6,52% 39,41 7,48% 2,15 0,53% 0,04 0,23% 0,12 0,07% 3,07 0,64% 0,40 1,41% 6,14 1,49% 
Douglasspar 3,04 0,63% 0,17 0,60% 2,29 0,57% 39,20 7,74% 5,69 14,71% 90,07 17,09% 9,42 2,33% 0,17 0,91% 1,08 0,58% 6,95 1,45% 0,72 2,52% 11,04 2,69% 
Draaiden       0,06 0,01% 0,01 0,02% 0,09 0,02%       0,01    0,01  
Fijnspar 0,58 0,12% 0,08 0,28% 1,07 0,26% 4,21 0,83% 0,53 1,36% 7,06 1,34% 2,84 0,70% 0,15 0,79% 1,58 0,86% 1,05 0,22% 0,13 0,44% 1,69 0,41% 
Hemlockspar (G) 1,06 0,22% 0,05 0,16% 0,52 0,13% 11,71 2,31% 0,78 2,02% 9,55 1,81%       2,09 0,44% 0,12 0,41% 1,40 0,34% 
lork (G) 2,79 0,58% 0,15 0,52% 2,06 1,30% 9,69 1,91% 1,50 3,89% 20,25 3,84% 23,86 5,90% 1,44 7,84% 15,47 8,34% 4,40 0,92% 0,34 1,18% 4,46 1,09% 
Noorse esdoorn 0,20 0,04% 0,01 0,02% 0,04 0,01%             0,17 0,03%  0,02% 0,03 0,01% 
Paardekastanje (G)       1,05 0,21% 0,03 0,07% 0,23 0,04%       0,11 0,02%  0,01% 0,02 0,01% 
Plataan 0,48 0,10% 0,02 0,06% 0,18 0,05%             0,41 0,09% 0,02 0,05% 0,16 0,04% 
populier (G) 0,29 0,06% 0,06 0,21% 0,68 0,17%       4,69 1,16% 0,66 3,59% 6,34 3,42% 0,45 0,09% 0,08 0,27% 0,86 0,21% 
Robinia (Valse Acacia)                         
Sitkaspar       3,16 0,62% 0,39 1,00% 5,43 1,03%       0,32 0,07% 0,04 0,13% 0,54 0,13% 
Tamme kastanje 4,05 0,84% 0,24 0,86% 2,29 0,57% 5,50 1,09% 0,49 1,28% 5,99 1,14% 36,05 8,92% 1,33 7,22% 11,40 6,15% 5,59 1,17% 0,31 1,09% 3,06 0,74% 
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Tulpeboom 0,03 0,01%   0,01              0,02    0,01  
Witte els (Grauwe els) 1,90 0,40% 0,03 0,12% 0,24 0,06%       6,91 1,71% 0,10 0,54% 0,44 0,24% 1,93 0,40% 0,03 0,12% 0,22 0,05% 
Witte paardekastanje 0,30 0,06% 0,01 0,02% 0,04 0,01%             0,26 0,05%  0,02% 0,03 0,01% 
Zilverspar (G)       2,04 0,40% 0,05 0,14% 0,44 0,08%       0,20 0,04% 0,01 0,02% 0,04 0,01% 
Zwarte walnoot 0,05 0,01%  0,01% 0,02              0,05 0,01%  0,01% 0,01  
Totaal exotisch loofhout 8,52 1,77% 0,40 1,42% 3,90 0,96% 22,15 4,38% 1,59 4,10% 19,34 3,67% 52,79 13,06% 2,21 12,04% 19,24 10,38% 11,81 2,46% 0,60 2,08% 6,12 1,49% 
Totaal exotisch naaldhout 9,51 1,98% 0,61 2,19% 11,80 2,88% 85,13 16,82% 11,56 29,85% 172,84 32,80% 38,26 9,47% 1,80 9,78% 18,26 9,85% 18,34 3,83% 1,76 6,14% 28,23 6,87% 
Totaal exoten 18,02 3,75% 1,01 3,61% 15,70 3,84% 107,28 21,19% 13,14 33,96% 192,17 36,47% 91,05 22,53% 4,01 21,82% 37,50 20,23% 30,16 6,29% 2,36 8,21% 34,35 8,36% 

Totaal levend staand hout 480,04   28,10   409,00   506,15   38,71   526,96   404,18   18,37   185,36   479,36   28,74   411,09   
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Uit deze tabel blijkt dat er in het ANB bosdomein 42 boomsoorten in de boomlaag aanwezig 
zijn, waarvan 24 soorten inheems. De Beuk (70%) domineert in het bosdomein. Maar ook de 
Zomereik (13%) is algemeen aanwezig. Gewone den (3%)  en Wintereik (2%) zijn lokaal 
terug te vinden op de zandigere bodems. Ruwe berk (2%) en Gewone esdoorn (2%) komen 
af en toe voor in de boomlaag.  
 
Bovenstaande tabel toont voor het domein Koninklijke Schenking 21 inheemse boomsoorten 
in de boomlaag (waaronder twee soorten esdoorn en twee soorten berk) en 12 uitheemse 
boomsoorten.  
 
In het loofhout valt het overwicht van Zomereik op in volume en grondvlak, maar ook dat van 
Beuk en esdoorn in stamtal. De beukenopstanden zijn inderdaad merkelijk jonger dan de 
eikenopstanden en Beuk is op veel plaatsen ondergeplant in oudere eikenopstanden (vb. 2a 
Kwekerij). Esdoorn vormt bij uitstek de 2e etage in eikenopstanden, naast Haagbeuk, Olm en 
berk. Hij komt ook voor in de bovenetage, naast Es en in mindere mate ook Tamme 
kastanje. Amerikaanse eik is vooral te vinden in bestand 4b (Ravenstein), daarnaast ook in 
beperkte mate in 1c (Barakkedelle) en 3b (Klooster).  
 
De naaldhoutbestanden zijn overwegend uitheems. Ongeveer de helft ervan bestaat uit 
Douglasopstanden, sommige met stamsgewijze bijmenging van Sitkaspar, lork of Hemlock. 
De andere helft bestaat uit opstanden van lork, Grove den, Corsicaanse den, Hemlock , en in 
afnemende mate Thuja, Spar, zilverspar en Chamaecyparis. Sommige hiervan staan onder 
overstaanders van Grove den.   
 
In het gedeelte de Marnix zijn 18 boomsoorten in de boomlaag aanwezig, waarvan 10 
soorten inheems zijn. De Gewone esdoorn (26%) domineert in het bosdomein. Maar ook de 
Zomereik (15%) en de Es (13%) zijn algemeen aanwezig. 
 

 
Figuur 57: Procentueel grondvlakaandeel van verschillende boomsoorten in het 
ANB-bosdomein 
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Figuur 58: Procentueel grondvlakaandeel van verschillende boomsoorten in het bosreservaat 
 

 
Figuur 59: Procentueel grondvlakaandeel van verschillende boomsoorten in het bosdomein 
van de Koninklijke Schenking 
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Figuur 60: Boomsoortensamenstelling in het domein de Marnix 
 

 
Figuur 61: Boomsoortensamenstelling in het boscomplex Zoniënwoud 
 
KAART 2.3.2: 5.1 &5.2 Boomsoortensamenstelling 
 
Tabel 25: Overzicht van het oppervlakte-aandeel van inheemse bestanden versus 
exotenbestanden en homogene versus gemengde bestanden – cijfers afkomstig van 
proefvlakgegevens 

Inheems/Exoot Homogeen/Gemengd Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 
Inheems Homogeen 8,1 3,31% 
Inheems Gemengd 60,2 24,61% 

Inheems/Exoot Gemengd 146,7 59,98% 
Exoot Gemengd 29,6 12,10% 
Exoot Homogeen 0,0 0,00% 
Totaal  244,6 100,00% 

 
De bovenstaande tabel met een overwicht van meer dan 60% aan inheems/exotisch 
gemengde bestanden kan aanleiding geven tot misverstand. In de 146,7 ha inheems/exoot 
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gemengd vallen immers loofhoutbestanden met een minimale bijmenging van exoten 
(Amerikaanse eik, Tamme kastanje, lork) en ook de bestanden die voor ongeveer 50/50 
bestaan uit inheems loofhout en uitheems naaldhout.   
 
 
 
Tabel 26: Overzicht van het oppervlakte-aandeel van inheemse bestanden versus 
exotenbestanden en homogene versus gemengde bestanden – cijfers afkomstig van 
proefvlakgegevens 

Inheems/Exoot Homogeen/Gemengd Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 
Inheems Homogeen 22,43 21,12% 
Inheems Gemengd 32,28 30,39% 

Inheems/Exoot Gemengd 34,62 32,60% 
Exoot Gemengd 16,88 15,89% 
Exoot Homogeen 0,00 0,00% 
Totaal 

 
106,21 100,00% 

 
Het bosdomein de Marnix bestaat hoofdzakelijk uit inheemse bestanden (50%). Het aandeel 
exoten in het bosdomein is laag. 
 
zie bijlage: Overzichtstabel per bestand 
 
Er zijn meer inheems gemengde bestanden aanwezig (29,60%) dan inheems homogene 
bestanden (21,03%). Het oppervlakteaandeel dat bestaat uit één of meerdere inheemse 
boomsoorten bedraagt 50%. Daarnaast zijn 22,31% van de bestanden gemengd 
inheems/exoot. 
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Het berekenen van de dendrometrische gegevens wordt uitgevoerd in Bosdat. Enkel de  
proefvlakgegevens van de boomlaag worden in rekening gebracht bij het bepalen van de 
bosbouwkundige karakteristieken.    
 
Tabel 27: Gemiddelde per ha van stamtal, grondvlak en volume per bosplaats 

Levend gedeelte Opp (ha) 
Stamtal 
(N/ha) 

Grondvlak 
(m2/ha) 

Volume 
(m3/ha) 

Bosdomein-ANB 2.090,62 480,04 28,1 409 
Bosreservaat Zwaenepoel 229,1 445,13 36,97 644,38 
Bosdomein Koninklijke Schenking 244,6 506,15 38,71 526,95 
Bosdomein de Marnix 106,21 404,18 18,37 185,36 

 
Het ANB-domeinbos heeft een gemiddeld stamtal van 495 bomen/ha (minimum 115,53 in 
bestand Ticton 2 VI en maximum 2.200,66 in de nieuwe aanplant in Koedal), een gemiddeld 
bestandsgrondvlak van 29,3 m²/ha en een gemiddeld bestandsvolume van 408,96 m3/ha. 
 
De gemiddelde waarden voor grondvlak (38,86 m2) en volume (529,15 m3) per ha liggen 
hoog in het bosdomein Koninklijke Schenking, met soms grote verschillen per bestand. De 
uitersten liggen tussen grondvlak 31 m² en volume 301 m³ voor het jonge beukenbestand 7a 
(Parmentier) en respectievelijk 54m² en 827 m³ voor het volwassen naaldhoutbestand 2d 
(Keienberg).  
 
De opgegeven waarden zijn wellicht iets vertekend (stamtal naar beneden, grondvlak en 
volume naar boven), omdat weliswaar beperkt aanwezige kunstmatige verjongingen van de 
laatste 10 à  20 jaar niet vertegenwoordigd zijn in de proefvlakken.    
 

 
 
Vanaf 1920 (exploitatietabellen Crahay) tot 1983 (regionalisatie) is er een splitsing in het 
bosbeheer geweest. Het bos werd vanuit twee houtvesterijen beheerd: het noordelijk 
gedeelte houtvesterij Tervuren versus het zuidelijk gedeelte houtvesterij Groenendaal. De 
grens tussen de houtvesterijen werd bepaald door de spoorweg Brussel-Namen.  
 
In de houtvesterij Groenendaal, later Brussel I, werd een conservatief beheer gevoerd, wat 
resulteerde in een groot aandeel oudere bosbestanden. In de houtvesterij Tervuren, later 
Brussel II, werd  dynamischer beheer gevoerd, wat in een effectieve verjonging van het bos 
resulteerde (weliswaar hoofdzakelijk met beuk) met als gevolg een meer gespreide 
leeftijdsopbouw (Vandevelde, 1992). Er werd aan sterke hoogdunning (70% van de totale 
productie op 140-jarige leeftijd bestaat uit dunningen) gedaan. Deze dunningsintensiteit werd 
ook op latere leeftijden (boven 100 jaar) aangehouden. 
 
De gemiddelde cijfers van stamtal en grondvlak verschillen weinig per houtvesterij. De 
houtvolumes zijn in het zuidelijk deel van het Zoniënwoud duidelijk hoger (zie tabel). Het 
verschil in beheer heeft wel een impact op de volumes en minder op het gemiddeld 
grondvlak of stamtal. 
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Tabel 28: Gewogen gemiddelde per houtvesterij periode 1915-1983 en ANB-domein (enkel 
Vlaams gewest) 

  opp. N G V 
Houtvesterij 
Groenendaal 1.108 435 30 440,43 
Houtvesterij 
Tervuren 973 561 28,57 375,39 
ANB – domein 2.082 495 29,3 408,96 

 
De bosplaatsen met de hoogste houtvolumes zijn Groenendaal, Grote hut en Ticton (in het 
zuidelijk gedeelte) en Ravenstein, Rood klooster (in het noordelijk gedeelte).    

 
 
Uit de verjongingsgroepenkaart worden enkele analysen gemaakt die de verjonging zouden 
moeten verduidelijken. De tijdsperiode is gelijk genomen aan de beheerperiode van een 
beheerplan: dit is 20 jaar. Tot 100 jaar geleden waren de verjongingsgroepen gemiddeld ca. 
4 ha groot, tussen 60 en 100 jaar geleden waren deze zo’n 1,5 ha groot, en de laatste 60 
jaar waren ze gemiddeld zowat een halve ha groot, met een geleidelijke afname van de 
oppervlakte tot zeer kleine groepen van recent gemiddeld 0,28 ha.  
 
Indien het totale verjongingsritme op bosniveau gelijk moest blijven, dan moest dit resulteren 
in een toename van het aantal verjongingsgroepen. Het huidige bosbeheer is zeer 
kleinschalig. Een voordeel van dit beleid kan zijn dat de impact op het bosecosysteem zo 
klein mogelijk wordt gehouden. Anderzijds zijn er veel interventies nodig om een bepaald 
verjongingsritme te kunnen houden. De totale oppervlakte die wordt verjongd is de laatste 60 
jaar ongeveer constant gebleven en schommelt rond de 8 ha/jaar. In de leeftijdscategorie 60-
80 jaar is er een grote verjongingspiek. Dit zijn de naoorlogse herbeplantingen.  
 

 
Figuur 62: Grootte van de verjongingsgroepen per leeftijdscategorie 
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Figuur 63: Aantal verjongingsgroepen per leeftijdscategorie 
 
 

 
Figuur 64: Verjongde oppervlakte per leeftijdscategorie 
 
Onderstaande grafiek geeft aan met welke boomsoorten verjongd is. De laatste dertig jaar is 
er een keerpunt vast te stellen. Het aandeel Zomereik is groter dan Beuk. Er wordt ook voor 
andere boomsoorten zoals Wintereik, Gewone esdoorn, en gemengde aanplanten gekozen.   
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Figuur 65: Gebruikte boomsoorten bij de verjonging 
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Tabel 29: Type van verjonging van de afgelopen beheerplanperiode (20 jaar) 

Hoofdboomsoort 
Homogeen/ 
Gemengd 

Leeftijds- 
klasse 

Opp. 
(ha) 

Gem. Opp. 
(ha) 

Aantal  
verjongings

groepen 
Beuk Homogeen 0-20 13,4 0,2 57 
  Gemengd 0-20 25,1 0,2 102 
Zomereik Homogeen 0-20 5,7 0,2 25 
  Gemengd 0-20 47,2 0,3 138 
Wintereik Homogeen 0-20 0,4 0,1 4 
  Gemengd 0-20 10,9 0,3 36 
Es Homogeen 0-20 3,8 0,6 6 
  Gemengd 0-20 1,4 0,3 5 
Gewone esdoorn Homogeen 0-20 0,8 0,1 6 
  Gemengd 0-20 1,1 0,3 4 
Berk Homogeen 0-20 0,2 0,2 1 
Haagbeuk Homogeen 0-20 0,3 0,1 3 
  Gemengd 0-20 0,6 0,1 5 
Els Homogeen 0-20 0,1 0,1 1 
Linde Homogeen 0-20 0,1 0,1 1 
  Gemengd 0-20 0,6 0,2 3 
Boskers Homogeen 0-20 0,1 0,1 1 
  Gemengd 0-20 0,1 0,1 1 
Tamme kastanje Homogeen 0-20 0,1 0,1 1 
Hazelaar Homogeen 0-20 0,2 0,1 2 
Gewone den Homogeen 0-20 0,5 0,5 1 
  Gemengd 0-20 0,2 0,2 1 
Fijnspar Gemengd 0-20 0,3 0,3 

 Gemengd Loofhout 0-20 27,4 0,3 92 
Totaal 140,6 0,3 497 
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Kaart 2.3.2: 6.1.& 6.2: Biotoopkartering dikke bomen 
 
Gedurende de laatste eeuwen geven verschillende historische bronnen aan dat de 
aanwezigheid van dikke bomen een belangrijk handelsmerk van het Zoniënwoud is geweest. 
Het ging vooral over beuk en eik. Er werden veel bomen verkocht, maar er bleven er ook 
veel als overstaander in het bos staan.  
 
Reeds in de 16e eeuw waren er jachtreservaten in het bos, waar alle bomen mochten oud 
worden. Zowel Keizer Karel als zijn zoon Filips II hechtten veel belang aan deze 
jachtreservaten en het behoud van monumentale bomen in het bos. 
 
In het Tire-et-aire systeem werden bij elke kapping (omlooptijd 100 jaar) overstaanders 
behouden die een tweede omloop meemaakten en ouder dan 200 jaar konden worden. 
Volgens (Huberty, 1894) werden in de 18e en 19e eeuw (periode van 200 jaar) per ha zo’n 
50-tal overstaanders behouden. Pierron geeft 10-30 overstaanders per ha. In het 
beheerproject van 1894 werden bij de eindkap 25 tot 50 overstaanders/ha voorzien 
(Pierron,1906).  
 
In de Franse periode leverde het Zoniënwoud 22.000 dikke eiken (volgens de oude 
boswachters, zie bedrijfsregeling van 1906) voor de oorlogsvloot van Napoleon. 
 
Exactere inschattingen werden gedaan in een gedeelte van het bos, het Schilderachtig 
kanton (39 ha), waar 1.700 overstaanders (restanten van Tire-et-aire 1780) zijn geteld 
(Lienard & Steenackers, 1971). Oude bomen hebben steeds een belangrijk aspect 
uitgemaakt in het Zoniënwoud, zij het nooit zo expliciet als nu. 
 
Dikke bomen zijn van groot ecologisch belang doordat ze belangrijke en zeldzame niches 
voor vele planten- en diersoorten vormen. Dergelijke bomen komen in beheerde bossen veel 
minder voor dan in natuurlijke niet-beheerde bossen (Christensen en Emborg, 1996; Van 
den Meersschaut et al., 2001). Bij het bepalen van de kwaliteit van de bossen, in het kader 
van de instandhoudingsdoelstellingen, is de kwaliteit van de bosstructuur afhankelijk van de 
aanwezigheid van dikke bomen. Het is dan ook een van de beoordelingscriteria voor de 
habitatstructuur. De boshabitats in het Zoniënwoud krijgen voor dit criterium een A-score. 
Voor enkele habitatrichtlijnsoorten zoals de meeste vleermuizen, Zwarte specht, Middelste 
bonte specht, …is de aanwezigheid van oude bomen vaak een sleutelfactor.    
 
Voor de opmaak van dit beheerplan is gekozen om alle bomen >250 cm met GPS te 
lokaliseren voor het volledige ANB-domein. Daartoe werd een protocol uitgewerkt, de 
terreinopnames zijn gerealiseerd in de periode 2009-2011. Voor de bosplaats ‘bosreservaat’ 
werden enkel de bomen >300 cm omtrek geregistreerd en gelokaliseerd. De resultaten 
worden weergegeven op kaart voor het volledige bos en op figuur voor Park van Tervuren.   
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Figuur 66: Dikke bomen in het Park van Tervuren en Terschuren, Beuk (groen), Zomereik 
(bruin) en andere 
 
Onderstaande figuur geeft de omtrekverdeling weer van alle dikke bomen in het ANB-
domeinbos. Het overgrote deel (89%) van de dikke bomen zijn Beuken.  
 
 

 
Figuur 67: Omtrekverdeling van de dikke bomen per boomsoort in bosplaats ANB-domein - 
absolute aantallen 
 
Oude dikke bomen worden als bijzonder element beschouwd vanaf 300 cm omtrek (zie 
rapport). In het domeinbos zijn 5.699 monumentale bomen opgemeten en in het 
bosreservaat Zwaenepoel 1.326 bomen. Figuren en geven de omtrekverdelingen weer.  
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Figuur 68: Omtrekverdeling van de monumentale bomen (>300 cm omtrek) in ANB-domein 
en bosreservaat 
 
In totaal zijn er 7.069 monumentale bomen geïnventariseerd in het Zoniënwoud waarvan 
1.326 bomen gelegen zijn in het bosreservaat (19%). De totaalcijfers tonen aan dat bijna de 
helft van alle bomen met omtrekken boven 3 m in de Vlaamse bossen zich in het 
Zoniënwoud bevinden.  
 
Tabel 30: Aantal monumentale bomen (>300 cm omtrek) in het domeinbos, het bosreservaat 
en het volledige ANB-domein 

 
Domeinbos Bosreservaat Totaal Domeinbos Bosreservaat Totaal 

Omtrek 
(cm) aantal aantal aantal aantal/ha aantal/ha aantal/ha 
>300 5.743 1.326 7.069 2,76 5,78 3,06 
>320 3.339 969 4.308 1,60 4,23 1,86 
>340 1.921 575 2.496 0,92 2,51 1,08 
>360 1.011 325 1.336 0,49 1,42 0,58 
>380 479 189 668 0,23 0,82 0,29 
>400 194 94 288 0,09 0,41 0,12 
>420 74 43 117 0,04 0,19 0,05 
>440 34 19 53 0,02 0,08 0,02 
>460 19 11 30 0,01 0,05 0,01 
>480 7 2 9 0,00 0,01 0,00 
>500 2 1 3 0,00 0,00 0,00 
 
In het Zoniënwoud bedraagt het aantal monumentale bomen 3,06 per ha. Het gemiddelde 
cijfer voor dichtheid van monumentale bomen in Vlaanderen is 0,1 per ha. Het domeinbos 
(zonder BR) heeft ook een hoge dichtheid van 2,76 bomen (>300 cm) /ha. 
 
De dichtheid van de monumentale bomen in het bosreservaat ligt dubbel zo hoog als in het 
domeinbos. De keuze van de uitbreiding en de ligging van het bosreservaat is dus zinvol 
geweest voor de bescherming van deze bijzondere elementen.  
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Het bos is een dynamisch gegeven. Bomen sterven af. Jongere bomen groeien na verloop 
van tijd door naar een hogere leeftijdsklasse. Onderstaande grafiek geeft voor 1.000 beuken 
in het bosreservaat (dus zonder menselijke tussenkomst) de evolutie weer op 10 jaar tijd: 
levend-levend (L-L), levend naar dood hout (L-D-staand en L-D-liggend) en blijvend dood 
hout.  
 

 
Figuur 69: Evolutie van levend en dood hout gedurende een periode van 10 jaar, 1.000 
Beuken in het bosreservaat Zwaenepoel (Vandekerckhove K.) 
 
Het dood hout is vooral aanwezig in de jonge bestanden zowel onder de vorm van liggend 
als staand dood hout. Bij bomen met diameter >20 cm is mortaliteit over de laatste 10 jaar 
vooral toe te wijzen aan windworp.  
 
Uit deze cijfers kan ook de ‘decadale mortaliteit’ worden berekend, dat is het percentage van 
de totale populatie die over de afgelopen tien jaar is afgestorven. In onbeheerde bossen ligt 
dat cijfer in normale omstandigheden (dus zonder zware calamiteiten) tussen de 7 en 14% 
per decade. 
 
Voor het bosreservaat Zwaenepoel ligt dit cijfer gemiddeld op iets meer dan 10%, wat dus 
een volkomen normaal cijfer is. Opvallend is dat dit cijfer lager ligt voor de subpopulatie 
boven 30 cm diameter, en gemiddeld zelfs nog lager ligt bij de bomen boven 80 cm 
diameter. Met andere woorden, het uitvalpercentage neemt niet toe naarmate de bomen 
ouder worden. Dit zou erop kunnen wijzen dat de beuken in het Zoniënwoud bosreservaat 
nog niet in de terminale fase verkeren. 
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Figuur 70: Aanwasberekeningen en mortaliteitsberekeningen voor 1.000 Beuken in het 
bosreservaat Zwaenepoel voor 10 jaar (Vandekerckhove K.) 
 
Bij de aanwasberekeningen blijkt dat de omtrekaanwas duidelijk toeneemt met grotere 
diameter van de bomen (de dikkere bomen kennen een grotere omtrekaanwas dan de 
kleinere). De piek tussen 20 en 50 cm is een anomalie te wijten aan zeer weinig bomen in 
deze diameterklassen.  
 
Wanneer we de relatieve omtrekaanwas berekenen (aanwas/oorspronkelijke omtrek x 100) 
dan blijkt deze vrij constant te zijn vanaf 60 cm diameter, en neemt niet af bij de zwaarste 
diameters. 
 
Uit de cijfers naar actuele aantallen oude bomen, de inschattingen voor mortaliteit en de 
gemiddelde aanwas per boom, is het mogelijk om modelmatig in te schatten wat de ingroei 
zal zijn in de verschillende omtrekklassen bij verschillende kapregimes (rekenmodel en 
berekeningen Vander Aa, Beatrijs, 2007). 
 
In onderstaande cijfers en grafiek werd gerekend op basis van een extrapolatie van de 
getallen uit de Bosdat-gegevens, als volgt:  

Tabel 31: ingeschatte aantal bomen >250 cm op basis van Bosdat gegevens 
Cumulatieve aantallen bomen > 250 cm  

 
Beuk Eik andere totaal 

200 20.191,9 7.169,9 2.868,0 30.229,8 
220 15.890,0 5.077,0 1.201,4 22.168,5 
240 12.014,4 3.565,6 697,6 16.277,6 
260 8.603,9 2.170,3 232,5 11.006,7 
280 5.542,1 1.511,5 116,3 7.169,9 
300 3.410,5 775,1 77,5 4.263,2 
320 1.860,3 387,6 38,8 2.286,6 
340 930,1 232,5 38,8 1.201,4 
360 426,3 38,8 0,0 465,1 
380 77,5 0,0 0,0 77,5 
400 39,0 0,0 0,0 39,0 

  

y = -4,663ln(x) + 21,266 
R² = 0,249 

y = 12,723x0,585 
R² = 0,5587 
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De discussie inzake ‘monumentale bomen’ werd aangescherpt door de IHD’s enerzijds, 
maar anderzijds ook door een verhoogd kapritme in de zwaardere diameterklassen 
gedurende de periode 2005-2007 (tegenover de jaren vlak daarvoor) – onderdeel van een 
aanpak om het verjongingsritme opnieuw te verhogen. In onderstaande grafieken en tabel 
worden vier kapregimes vergeleken: een scenario van nulbeheer over het gehele bos wordt 
vergeleken met de kapregimes 2002-2004 en 2005-2007 en tenslotte met een zgn. 
‘gemiddeld’ kapregime dat als richtcijfer voor de volgende jaren gehanteerd kan worden om 
de aantallen dikke en monumentale bomen voldoende te laten toenemen. De stamtallen (y-
as) worden daarin ingeschat in de diverse diameterklassen (kleuren) voor een periode van 
twee beheerplannen of 40 jaar (x-as).  

Tabel 32: Gekapte aantallen bomen in de 4 kapscenario’s 

omtrek 
actueel 
aantal 

kapkwantum 
nulbeheer 

kapkwantum 
2002-2004 

kapkwantum 
2005-2007 

kapkwantum 
'gemiddeld' 

som>200 30.230 0 865,5 1.035,7 450 
som>220 22.168 0 626,5 802,3 350 
som>240 16.278 0 442,3 609,0 300 
som>260 11.007 0 294,5 427,3 250 
som>280 7.170 0 195,5 305,3 150 
som>300 4.263 0 126,3 194,3 100 
som>320 2.287 0 70,0 107,3 70 
som>340 1.201 0 38,8 61,3 30 
som>360 465 0 17,8 30,0 25 
som>380 78 0 8,3 13,3 5 
som>400 39 0 3,0 1,3 0 

 

Figuur 71: scenario ‘nulbeheer’ 
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Figuur 72: Scenario 2002-2004 
 

 

Figuur 73: Scenario 2005-2007 
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Figuur 74: Scenario 'gemiddeld kapkwantum' 
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In alle proefvlakken wordt ook het staand dood hout opgemeten. De berekeningen voor 
staand dood hout zijn in onderstaande tabel reeds als gemiddelden per ha van stamtal, 
grondvlak en volume (respectievelijk N, G en V) op niveau van de verschillende bosplaatsen 
weergegeven. 
 
Tabel 33: Gemiddelde per ha van stamtal, grondvlak en volume per bosplaats 
Staand dood hout Opp. (ha) Stamtal Grondvlak Volume 
Bosdomein-ANB 2.090,62 21,65 0,30 2,35 
Bosreservaat Zwaenepoel 229,11 13,68 0,33 3,02 
Bosdomein Koninklijke Schenking 244,6 15,53 0,42 3,74 
Bosdomein de Marnix 108,34 3,33 0,15 0,43 

 
In het ANB-domeinbos is een gemiddeld bestandsvolume van  2,35 m3/ha volume, een 
gemiddeld stamtal van 22/ha en een gemiddelde bestandsgrondvlak van 0,3 m2/ha 
opgemeten. Het gemiddelde bestandsvolume voor staand dood hout in het ANB-domeinbos 
ligt lager dan het Vlaams gemiddelde van 3 m2/ha.  
 
In het ANB-domein bos gaat het meer om dunnere sortimenten (hoger stamtal en laag 
volume). Het bosreservaat Zwaenepoel dankt zijn hoog gemiddelde dood houtvolume aan 
zeer dikke staande dode bomen.   
 
Extrapolatie van de proefvlakgegevens van de Koninklijke Schenking levert een gemiddelde 
van 3,33 m3 staand dood hout per ha op voor een gemiddeld volume van 530 m3 per ha.  
Hoewel dit op zich misschien niet onaannemelijk is, moet er rekening worden gehouden met 
een mogelijk belangrijke toevalsfactor die op het beperkte meetnet van de KS niet 
noodzakelijk wordt uitgebalanceerd (een enkele dikke dode boom in het proefvlak maakt een 
immens verschil). De praktijk is dat tot voor een vijftal jaar stervende en dode bomen en 
windval systematisch werden opgeruimd, en sedertdien regelmatig worden gereserveerd. 
Omdat daarbij doorgaans zware volumes betrokken zijn, kan de aangroei van het volume 
dood hout snel gaan.  
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Tabel 34: Gemiddelde hoeveelheid staand dood hout volgens stamtal (N), grondvlak (G) en volume (V) per ha opgesplitst per boomsoort en per 
sortiment (uit Bosdat), omtrekklassen: dun (20-60 cm) - dik (60-120 cm) - zeer dik (>120 cm) 

  
ANB KS Marnix Zoniën 

  
2.090,62 244,60 106,21 2.441,46 

Boomsoort 
Sorti-
ment N 

N 
(%)  G G (%) V 

V 
(%) N 

N 
(%)  G 

G 
(%) V 

V 
(%) N 

N 
(%)  G 

G 
(%) V 

V 
(%) N 

N 
(%)  G 

G 
(%) V 

V 
(%) 

berk (G) zeer dik 0,01 0,06  0,68 0,02 0,81             0,01 0,03  0,24 0,02 0,29 
Beuk zeer dik 0,09 0,42 0,03 11,28 0,44 18,61 0,51 3,31 0,14 34,53 1,62 43,20       0,60 1,49 0,18 20,67 2,05 31,49 
cultuurpopulier zeer dik 0,04 0,16  1,55 0,05 2,12             0,04 0,09  0,54 0,05 0,76 
Fijnspar zeer dik 0,04 0,18 0,01 2,75 0,11 4,66       0,04 1,29 0,01 0,22 0,10 3,00 0,08 0,20 0,02 1,81 0,21 3,21 
Gewone es zeer dik 0,01 0,06  0,55 0,01 0,48         0,10 2,90   0,01 0,03 0,10 11,37 0,01 0,17 
Gewone esdoorn zeer dik  0,01  0,07  0,08                0,02  0,03 
Gewone vlier zeer dik 0,08 0,37  0,08               0,08 0,20  0,03   
Grauwe abeel zeer dik 0,03 0,14 0,01 3,62 0,13 5,36             0,03 0,08 0,01 1,25 0,13 1,93 
Grove den  zeer dik 0,02 0,11  1,44 0,04 1,87 0,05 0,35 0,01 2,05 0,09 2,33       0,08 0,19 0,01 1,49 0,13 2,01 
Sitkaspar zeer dik       0,03 0,19  1,04 0,06 1,50       0,03 0,07  0,51 0,06 0,86 
Weymouthden zeer dik       0,16 1,03 0,03 7,08 0,30 8,15       0,16 0,39 0,03 3,44 0,30 4,67 
Wilde lijsterbes  zeer dik 0,01 0,05  0,01               0,01 0,03     
Wintereik zeer dik 0,02 0,11  1,01 0,03 1,36             0,02 0,06  0,35 0,03 0,49 
Zomereik zeer dik 0,17 0,78 0,04 12,06 0,40 16,91             0,17 0,42 0,04 4,18 0,40 6,09 
Beuk dik 0,01 0,06  0,18 0,01 0,23             0,01 0,03  0,06 0,01 0,08 
Corsicaanse den dik 0,02 0,11  0,26 0,01 0,30             0,02 0,06  0,09 0,01 0,11 
cultuurpopulier dik 0,06 0,27  1,03 0,03 1,30             0,06 0,15  0,36 0,03 0,47 
Douglasspar dik       0,51 3,30 0,02 3,84 0,14 3,85       0,51 1,27 0,02 1,86 0,14 2,21 
Fijnspar dik             0,17 5,15 0,02 0,47 0,19 5,58 0,17 0,42 0,02 1,80 0,19 2,85 
Gewone es dik 0,02 0,08  0,19  0,14             0,02 0,04  0,07  0,05 
Gewone esdoorn dik 0,07 0,34  1,53 0,04 1,57 0,27 1,71 0,01 1,99 0,06 1,69       0,34 0,84 0,01 1,49 0,10 1,54 
Grauwe abeel dik 0,03 0,12  0,87 0,03 1,17             0,03 0,06  0,30 0,03 0,42 
Grove den  dik 0,06 0,29  1,58 0,05 1,92 0,81 5,23 0,04 9,21 0,34 9,21 0,24 7,13 0,01 0,33 0,10 2,93 1,11 2,74 0,05 6,29 0,49 7,47 
Zomereik dik 0,35 1,63 0,02 7,49 0,22 9,28             0,35 0,87 0,02 2,59 0,22 3,34 
Amerikaanse 
vogelkers dun 0,11 0,50  0,18  0,18             0,11 0,27  0,06  0,06 

berk (G) dun 0,17 0,78  0,38 0,01 0,22 0,15 0,96  0,86 0,03 0,74 1,13 33,89 0,01 0,17 0,02 0,54 1,45 3,58 0,01 1,21 0,05 0,78 
Beuk dun 8,37 38,65 0,06 19,15 0,27 11,33 3,34 21,48 0,02 5,84 0,11 3,04       11,70 28,89 0,08 9,47 0,38 5,82 
Boswilg dun 0,73 3,37  1,07 0,01 0,37             0,73 1,80  0,37 0,01 0,13 
Boswilg dun             1,51 45,42 0,01 0,23 0,02 0,73 1,51 3,74 0,01 0,89 0,02 0,38 
Corsicaanse den dun 0,09 0,40  0,25  0,20             0,09 0,21  0,09  0,07 
Douglasspar dun 0,33 1,53  0,62 0,01 0,36 3,45 22,22 0,06 13,65 0,40 10,69       3,78 9,33 0,06 6,84 0,41 6,26 
Fijnspar dun       0,92 5,95 0,02 5,44 0,18 4,76       0,92 2,28 0,02 2,64 0,18 2,73 
Gewone es dun 0,73 3,38 0,01 2,25 0,02 0,73             0,73 1,81 0,01 0,78 0,02 0,26 
Gewone esdoorn dun 0,53 2,46 0,01 1,71 0,03 1,35 1,03 6,66 0,01 1,63 0,04 0,96       1,57 3,86 0,01 1,38 0,07 1,04 
Gewone vlier dun 0,09 0,42  0,29  0,11             0,09 0,22  0,10  0,04 
Grove den dun 0,07 0,32  0,28 0,01 0,23       0,24 7,13  0,04  0,13 0,31 0,76  0,24 0,01 0,15 
Haagbeuk dun 0,34 1,58  0,66 0,01 0,30 1,14 7,34 0,01 2,19 0,04 1,17       1,48 3,66 0,01 1,29 0,05 0,78 
Hazelaar dun 0,06 0,30  0,19  0,06             0,06 0,16  0,07  0,02 
Hemlockspar (G) dun 0,15 0,69  0,55 0,01 0,43             0,15 0,37  0,19 0,01 0,16 
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Hemlockspar (G) dun       0,66 4,28 0,01 2,80 0,09 2,45       0,66 1,64 0,01 1,36 0,09 1,41 
iep  (G) dun 0,05 0,25  0,15  0,10             0,05 0,13  0,05  0,04 
iep (olm) (G) dun 0,14 0,63  0,50 0,01 0,40             0,14 0,33  0,17 0,01 0,15 
Japanse lork dun 0,01 0,06  0,03  0,02             0,01 0,03  0,01  0,01 
linde (G) dun 0,03 0,12  0,04  0,02             0,03 0,06  0,02  0,01 
lork (G) dun 0,01 0,07  0,02  0,01             0,01 0,04  0,01   
Plataan dun 0,04 0,20  0,12  0,03             0,04 0,11  0,04  0,01 
Ruwe berk dun 0,57 2,65  1,35 0,02 0,80             0,57 1,42  0,47 0,02 0,29 
Schietwilg dun 0,36 1,66  0,52  0,18             0,36 0,89  0,18  0,07 
Tamme kastanje dun 0,16 0,73  0,86 0,02 0,85             0,16 0,39  0,30 0,02 0,30 
Wilde lijsterbes dun 0,92 4,23 0,01 2,73 0,04 1,88             0,92 2,26 0,01 0,95 0,04 0,68 
wilg (G) dun 0,02 0,08  0,03  0,01             0,02 0,04  0,01   
Wintereik dun 1,19 5,50 0,01 2,80 0,04 1,58             1,19 2,94 0,01 0,97 0,04 0,57 
Witte els  dun  0,01                  0,01     
Zachte berk dun 0,40 1,85  0,67 0,01 0,27             0,40 0,99  0,23 0,01 0,10 
zilverspar (G) dun       0,64 4,11  1,09 0,02 0,51       0,64 1,57  0,53 0,02 0,29 
Zoete kers dun 0,23 1,04  0,85 0,02 0,70             0,23 0,56  0,29 0,02 0,25 
Zoete kers 
(Boskers) dun       0,92 5,95 0,01 1,33 0,04 1,02       0,92 2,28 0,01 0,64 0,04 0,58 

Zomereik dun 4,34 20,04 0,04 12,91 0,20 8,73 0,92 5,95 0,02 5,44 0,18 4,76       5,26 12,99 0,06 7,11 0,38 5,87 
Zwarte els dun 0,25 1,16  0,61 0,01 0,36             0,25 0,62  0,21 0,01 0,13 
Totaal   21,65   0,30   2,35   15,53   0,42   3,74   3,33   0,15   0,43   40,51   0,86   6,52   
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Opvallend is dat het aandeel Zomereik even groot is als het aandeel Beuk in de 
verschillende sortimentsklassen. De eikensterfte (1986) heeft aanleiding gegeven tot veel 
dood eikenhout. De Zomereik sterft vooral staand, terwijl de mortaliteit bij beuk vooral 
ontstaat door windworp (zie ook grafiek mortaliteit voor bosreservaat). Bovendien blijven 
staande dode eiken nog decennialang aanwezig als staand dood hout, terwijl het overgrote 
deel van staande dode beuken binnen de 10 tot maximaal 20 jaar omvalt.  
 
Het liggend dood hout werd in de proefvlakken niet volumetrisch opgemeten, maar enkel op 
bestandsniveau gecatalogeerd in drie omtrekklassen en grootteordes van aantallen (<5/ha, 5 
à 100/ha en >100/ha).  
 

 dun (20 cm  C1.5 <60 cm): geen, <5 stuks per ha / 5-100 stuks per ha / >100 stuks 
per ha, 

 dik (60 cm  C1.5 <120 cm): geen / 1-10 stuks per ha / 11 - 30 stuks per ha / 
>30 stuks per ha, 

 zeer dik (C1.5  120 cm): geen / 1-3 stuks per ha / >3 stuks per ha 
 
De resultaten per bestand zijn terug te vinden in bijlage of op de beheerfiches.  
 
Volumegegevens kunnen van het liggend dood hout dus niet berekend worden, maar 
indicaties van hoeveelheden wel.  
 

 
Uit onderzoek is gebleken dat steekproefinventarissen geen goed beeld geven van zeldzame 
en/of heterogeen gespreide parameters zoals liggend en staand dood hout. De oorzaken 
hiervan zijn de geringe volumes dood hout en de clustering van dood houtelementen (De 
Keersmaeker en Vandekerkhove, 2005). Het ontbreken van cijfers voor liggend dood hout, 
dat wellicht het belangrijkste aandeel uitmaakt in het bos was een bijkomend belangrijk hiaat 
om een goede inschatting te maken van de totale hoeveelheid dood hout. Daarom werden 
door de terreinploegen de dode bomen (vanaf 40 cm diameter) bijkomend opgemeten met 
GPS.  
 
De ligging van de dode bomen is terug te vinden op Kaart 2.3.2: 7.1 & 7.2.  In het domeinbos 
werden 385 staande dode bomen met diameter >40 cm opgemeten. De dikste staande dode 
boom heeft een omtrek van 405 cm. De gemiddelde omtrek van deze bijzondere elementen 
is 207 cm. 
 

 
Figuur 75: omtrekverdeling van het staand dood hout in het ANB-domeinbos 
 
In totaal werden 525 liggende, zeer dikke dode bomen geïnventariseerd. De dikste heeft een 
omtrek van 463 cm. De gemiddelde omtrek van liggend dood hout bedraagt 202 cm. 
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Figuur 76: Omtrekverdeling van het liggend dood hout in het ANB-domeinbos 
 
  
Tabel 35: Aantal dode bomen (DBH>40cm) 

  
opp. 
(ha) N_staand N_liggend N_totaal N/ha 

Kersselaerspleyn 100 186 630 816 8,16 
Haras 26 46 58 104 4 
Uitbreidingszone 102 54 103 157 1,5 
ANB-domein (*) 2.081 386 524 910 0,44 
  2.316 672 1.315 1.987 0,86 

 
 
(*) Park van Tervuren is in tabel opgenomen maar ligt niet in SBZ en telt 57 staande en 40 
liggende dode bomen 
 
Het aantal dode bomen in het ANB domeinbos is te laag en bedraagt 0,44 stuks/ha. Voor de 
IHD is minimaal 1-3 dode bomen/ha noodzakelijk voor een B-score. Er is meer dan een 
verdubbeling van het aantal dode bomen noodzakelijk. Het aandeel staand en liggend dood 
hout ligt in verhouding. Toch is er iets minder staand dood hout aanwezig. In het 
bosreservaat is er te weinig dood hout aanwezig om te voldoen aan een A-score (>3 
exemplaren/ha en diameterverdeling overeenkomstig met de die van de levende bomen). 
Haras en Kersselaerspleyn voldoen wel, de uitbreidingszone voldoet niet.   
 

 
Bij het vroegere hooghoutbeheer lag de nadruk op laagdunning en korte bedrijfstijden. Dit 
resulteerde in een lage hoeveelheid dood hout. Indien dood hout toch aanwezig was dan 
bleef het vooral beperkt tot de kleine diameters.  
 
Het vroegere bosbeheer had een diepgewortelde angst voor dood hout (cfr. Huberty, 1894): 
angst voor de overbrenging van ziekten van dode naar gezonde levende bomen. 
 
De behoefte om dood hout te valoriseren, vooral in perioden van schaarste op de houtmarkt 
 
Dode staande bomen worden geveld omdat ze een risico kunnen inhouden voor exploitant of 
bosbezoeker. 
 
Het eerste bosreservaat (18 ha) werd aangeduid in 1983. In 1995 werd het bosreservaat 
uitgebreid tot 130 ha (Harras en Kersselaerspleyn). Een analyse in onbeheerde bossen geeft 
aan dat indien geen dood hout wordt weggenomen, er een geleidelijke toename aan dood 
hout volume optreedt van 1-1.5 m³/ha/jaar (Vandekerkhove, K.). 
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De diversiteit van soorten is afhankelijk van type (staand of liggend) en van afbraakstadia 
van het houtig materiaal. Staande dode bomen vormen een habitat voor vele vogels en 
korstmossen. Terwijl liggende dode bomen een uitgelezen leefgebied zijn voor 
paddenstoelen en mossen (Stokland et al. 2004). In Tabel 36 is een analyse gemaakt in het 
bosreservaat Zwaenepoel. 
 
Naast de hoeveelheid dood hout is de grootte van het dood hout een belangrijke parameter 
in het meten van de biodiversiteit. Om populaties van zeer specifieke doodhoutsoorten te 
behouden en uit te breiden, spelen de afmetingen van dood hout een sleutelrol.  
 
De norm in de Criteria voor Duurzaam Bosbeheer wordt berekend volgens percentage t.o.v. 
de gemiddelde levende voorraad (409 m3/ha) en bedraagt 4% van de totale voorraad op 
stam zo goed mogelijk verspreid over alle dimensies. Dit betekent dat in het Zoniënwoud 
ongeveer 16 m3/ha het streefcijfer op bosniveau is. Er wordt daarbij van uitgegaan dat de 
helft liggend en de helft staand dood hout is. Deze normering voor doodhoutvolume komt 
terug in de beheervisie en de IHD (score B tussen 4-10%).   
 
Het gemiddeld doodhoutvolume van 2,37 m³/ha (enkel staand dood hout) is het resultaat van 
berekeningen op basis van de inventarisgegevens van het hele ANB-bosdomein en 5,17 
m³/ha voor het bosreservaat Zwaenepoel. Dit sluit enigszins aan bij de gegevens uit de 
bosinventarisatie van het Vlaamse gewest (Waterinckx et al, 1999), doch is verrassend 
genoeg eerder lager dan de 10 jaar oudere gegevens. De bosinventarisatie noteert voor 
loofbossen in geheel Vlaanderen een gemiddelde van 2,8 m³/ha staand dood hout, maar 3,7 
m³/ha voor de openbare loofbossen in Vlaanderen. In de toenmalige houtvesterij 
Groenendaal werden toen gemiddelde waarden genoteerd van 3,4 m³/ha staand dood hout 
in loofbos (alle loofbossen). Bij een oppervlakkige lezing zou dit doen onderstellen dat de 
hoeveelheid staand dood hout in de voorbije 10 jaar veeleer is afgenomen, doch gezien de 
reeds gedane inspanningen om voldoende dood hout te behouden kan dit niet de conclusie 
zijn. Veeleer geven deze vergelijkingen aan dat de relatieve fout op deze metingen vrij hoog 
is en de waarden dus omzichtig te hanteren zijn.  
 
De cijfers in tabel (aantal dode bomen DBH> 40 cm op p.72) laten toe om een inschatting te 
maken van het actueel totaal volume aan liggend dood hout in het domeinbos. 
 
Veronderstellend dat de verhouding staand/liggend zwaar dood hout representatief is voor 
alle dood hout, geldt volgende formule: 
 
Vdood_liggend = Vdood_staand (aantal liggend (DBH> 40 cm)/aantal staand (DBH> 40 cm)) 
 
 2.37 m³/ha  x  (524/386)  
 
Het totaal volume liggend dood hout is dus 3,22 m³/ha. 
De inschatting is dat het totaal volume aan dood hout op bosniveau 5.59 m³/ha bedraagt. 
 
Zelfs al houdt dit nog een sterke onderschatting in, dan nog is dit cijfer zeer laag: om te 
voldoen aan de streefcijfers van de beheervisie (4% dood hout) zou hier gemiddeld 16 m³/ha 
moeten aanwezig zijn. Dit maakt dat extra inspanningen noodzakelijk zullen zijn om aan de 
doelstellingen op middellange termijn te voldoen. 
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Tabel 36: Volumeberekeningen in het bosreservaat 

  Opp. m3 dood/ha 
Totaal volume 
dood hout 

m3 levend 
/ha TBB 

Vd/ 
TBB 

Habitat
-score 

Kersselaerspleyn 100 45                     
4.500    637 683 6,6% B 

Haras 26 20                        
520    635 655 3,1% B 

Uitbreidingszone 102 12                     
1.308    475 487 2,5% C 

Totaal 229 26,9                     
6.328    458 485 5,5% B 

 
In het bosreservaat liggen de dood houtvolumes uiteraard veel hoger: 26,9 m3/ha. Om een 
A-score te behalen moet dit bosgedeelte evolueren naar meer dan 10%. De actuele waarde 
bedraagt 5.6%. 
 

 
 
Het volume dat bepaald wordt, is het werkhoutvolume. Het werkhoutvolume komt overeen 
met het volume tot een aftopomtrek van 22 cm, bij populier tot een aftopomtrek van 33 cm.= 
stamwerkhout. 
 
Voor het berekenen van het werkhoutvolume wordt gebruik gemaakt van de  
tarieven van Dagnelie (2), Berben (Corsicaanse den)(3). 

 (2) DAGNELIE P., PALM R., RONDEUX J. & THILL A., 1985. Tables de cubage des 
arbres et des peuplements forestiers. Les Presses Agronomiques de Gembloux, 
Gembloux, 148 p. 

 (3) BERBEN J., BAEYENS L. & PALM R., 1983. Dendrometrische studie van de 
Corsikaanse den. 

 Dagnelie: voor Beuk, inlandse eik (zE+wE), esdoorn, berk en Grove den (technische 
richtlijnen) 

 

In het bosbeheerplan van 1996 is uitgegaan van een gemiddelde jaarlijkse aanwas van 4,67 
m³ per ha per jaar. 
 
Het plan voorzag in een exploitatietabel gericht op een tweejaarlijkse houtverkoop, waarbij 
telkens ¼ aaneengesloten deel van het bosdomein zou worden gehamerd, dus met een 8-
jarige omloop voor elk bestand (en eventueel een tussentijdse dunning in jonge bestanden 
bij halve omloop). Er werd gerekend met een bedrijfstijd van 250 jaar voor eik (met 
voorbehoud voor eikensterfte), 150 tot 250 jaar voor Beuk, 100 jaar of meer voor Douglas,  
max. 100 jaar voor den. Gezien de leeftijd van de opstanden werden geen lichtings- of 
eindkappen in het vooruitzicht gesteld, wel werd geopteerd voor femelslag in opstanden die 
te ijl zouden worden als gevolg van vroegtijdig afsterven of stormschade, en aanplant van bij 
voorkeur loofhout, teneinde de leeftijdsspreiding te verbeteren. Er werd geen kapkwantum 
vooropgesteld.   
 
Het werkhoutvolume van hooghout wordt berekend op basis van omtrek/diameter en totale 
hoogte. In homogene, gelijkjarige bestanden kan het werkhoutvolume van hooghout ook 
berekend worden op basis van omtrek/diameter en dominante hoogte. 
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Uit Vandevelde 1992 
 
Tijdens deze periode werd voor de loofhoutreeksen een vereenvoudigde controlemethode 
toegepast, waarbij door het vergelijken van de volumes van blijvend bestand (B) en 
dunningsbestand (D) de dunningsintensiteit geregeld werd. Voor de beide houtvesterijen 
Brussel I en II bleven alle gegevens bewaard. Uit deze schat aan informatie werden enkele 
voorbeelden gelicht waarbij de hameringsgegevens voor volledige kappen per ha werden 
omgerekend (Vandevelde, 1992) en de L.J.A. voor de beschouwde periodes bepaald. 
 
De lopende jaarlijks aanwas wordt voor drie reeksen, Ticton (2e leeftijdsgroep), St-Hubertus 
(3e leeftijdsgroep) en Groenendaal (1e leeftijdsgroep), per kap berekend en in onderstaande 
tabel weergegeven.   
 
(werkhoutvolume met aftop van 10 cm) 
 

REEKS  TICTON 
  Kap LJA Leeftijd 

I 5,075 80-104 
II 4,306 109-131 
II 5,670 110-138 
IV 4,366 101-121 
V 5,921 76-102 
VI 5,411 79-107 
VII 9,158 105-125 
VIII 7,232 84-108 

 
Dit resulteert in een gemiddelde van LJA 5,892 m3/ha/jaar voor de leeftijd van 80 tot 138 jaar. 
 
Tabel 37: Gemiddelde lopende jaarlijkse aanwas voor de verschillende leeftijdscategorieën 

Reeks Leeftijdscategorie 
Gemiddelde 
LJA (m3/ha/jaar) Leeftijd (Jaar) 

Groenendaal 1e leeftijd 3,228 128-193 
Ticton 2e leeftijd 5,892 80-138 
St-Hubertus 3e leeftijd 6,833 66-113 
Ravenstein 3e leeftijd 7,392 60-98 
Ravenstein 2e leeftijd 7,943 76-124 
Ravenstein 1e leeftijd 2,801 154-180 

 
Voor een goed begrip van de cijfers uit de tabel is het nuttig om te weten dat de reeksen van 
de 1e leeftijd om de 4 jaar werden gekapt, terwijl 2e en 3e leeftijd om de 8 jaar werden 
gedund. Groenendaal I en Ravenstein I waren volledig in verjonging. 
 
 Er is een grote variatie op de aanwasgegevens: zeer hoge aanwassen (L.J.A. van 

15m³/ha/j en meer) vormen geen uitzondering, maar zeer lage cijfers (L.J.A. minder dan 
3m³/ha/j) komen eveneens frequent voor 

 meer nog dan standplaatsfactoren blijken behandeling en dunningsintensiteit de aanwas 
te beïnvloeden, wat blijkt uit een vergelijking van de L.J.A. over langere periodes voor de 
vroegere houtvesterijen Brussel I en II 
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22 beuken werden opgemeten in 1998 en 2006 
Gemiddelde hoogte: 41,64 m  
Gemiddelde omtrek 2006: 218 cm 
 
Gemiddelde jaarlijkse aanwas: 4,835 m3/h/jaar (o.b.v. Dagnelie. et al. 1996) 
 
 
 

 
Bij de aanwasberekeningen blijkt dat de omtrekaanwas duidelijk toeneemt met grotere 
diameter van de bomen (de dikkere bomen kennen een grotere omtrekaanwas dan de 
kleinere).  
 
Wanneer we de relatieve omtrekaanwas berekenen (aanwas/oorspronkelijke omtrek x 100) 
dan blijkt deze vrij constant te zijn vanaf 60 cm diameter, en neemt niet af bij de zwaarste 
diameters. 
 

 
De maximale duurzaam oogstbare productie in m³/ha/jaar berekend kan maximaal gelijk zijn 
aan de effectieve groei voor het bos rekening houdend met de boomsoortensamenstelling, 
de bedrijfstijd en de leeftijdsverdeling van het bos. De leeftijdsverdeling van het Zoniënwoud 
wijkt af van een normale verdeling.   
 
De leeftijdsverdeling wordt afgeleid uit de verjongingsgroepenkaart. De gemiddelde aanwas 
volgens Jansen et al. 1996, wordt gehaald uit opbrengsttabellen van Beuk (boniteit 10), 
inlandse eik (boniteit 8), Grove den (boniteit 12), Gewone esdoorn (boniteit 8)  en berk 
(boniteit 5).  
 
 

 
Figuur 77: Aanwas op basis van verjongingsgroepen  
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Op bosniveau betekent dit een gemiddelde jaarlijkse aanwas van 8,3 m³/ha/jaar (spilhout). 
 
In onderstaande tabel worden de groeicijfers per boomsoort uitgesplitst. 
 

Boomsoort Gewogen gemiddelde 
aanwas (spilhout) Oppervlakte Boniteit 

Beuk 8,72 1.594 10 
Zomereik 6,15 287 8 
Grove den 9,79 39 12 
Berk 3,95 6 5 
Gewone esdoorn 6,55 24 8 

 
 
  
 
 
 
  



165 

 
 

 

Kaart 2.3.3: 1.1 en 1.2 Actuele vegetatie 
Kaart 2.3.3: 2.1 en 2.2 Potentieel natuurlijke vegetatie 
Kaart 2.3.3: 3.1 en 3.2 BWK 
Kaart 2.3.3: 8.1 en 8.2 Verspreiding Amerikaanse vogelkers  
 
De vegetatieanalyse van het ANB domeinbos is terug te vinden in de aparte bijlage: een 
vegetatieanalyse van het Zoniënwoud, B. Roelandt 2009. 
 
De vegetatieanalyse van de KS en de Marnixbossen volgt hieronder: 

 
 
Het domein van de KS bevat een rijke schakering van vegetaties dankzij het variërende 
profiel van het landschap. Om deze vegetatietypes duidelijk te situeren op kaart, zodat een 
aangepast bosbeheer kan toegepast worden, werden samen met de bosbouwopnames 
eveneens een zelfde aantal vegetatie-opnames uitgevoerd. 
 
De bosbouwopnames en de eerste set vegetatie-opnames gebeurde met de Braun-Blanquet 
methode op vaste punten verspreid over het domein. Voor de open, niet-beboste terreinen 
werd de Tansleymethode gebruikt. Alle bosbouwgegevens zijn op deze gegenereerde data 
gebaseerd. 
 
Door de grote variatie in het landschap zitten de diverse vegetatietypes in de Koninklijke 
Schenking als een dicht mozaïek in elkaar en bleken de gegevens van de vaste opname-
punten niet altijd representatief. Om die reden werden op een aantal extra locaties nog 
Tansley-opnames uitgevoerd. Alle opnames werden uitgevoerd vanaf begin mei tot en met 
juni 2011. Op die manier kon telkens de voorjaarsflora zowel als de zomerflora 
geïnventariseerd worden. Met de resultaten werd een gedetailleerde vegetatiekaart 
samengesteld. 
 

 
 
De bosvegetatietypes werden gedetermineerd aan de hand van het werk van Johnny 
Cornelis et al. "Bosplantengemeenschappen in Vlaanderen, een Typologie van bossen 
gebaseerd op de kruidlaag" en van het bijgaande computerprogramma "Bostypologie". Voor 
een gedetailleerde beschrijving van de bostypes wordt verwezen naar dit boek. 
Er worden vijf in Vlaanderen voorkomende bostypegroepen beschreven, met daarin 20 
subtypes. De codes worden weergegeven in volgende tabel: 
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Tabel 38: Bosvegetatietypes volgens Cornelis 
Essen-Elzenbossen 
(bostypegroep D): 

Essen-Elzenbos met Goudveil en Reuzenpaardenstaart 
(bostype D4)  
01: CRF 
Essen-Elzenbos met Bloedzuring (bostype D5) 
02:PF 
Overgangstype tussen Valleibos en Eiken-Beukenbos met 
Bosgierstgras en Witte klaverzuring (bostype H2/D6) 
03: PC-MF 
Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk (bostype D6)  
04: PC 

Iepen-Essenbossen 
(bostypegroep E): 

05: UF 

Essen-Eikenbossen 
(bostypegroep G): 

Essen-Eikenbos met Daslook (bostype G 1)  
06: PCall  
Essen-Eikenbos/Eiken-Beukenbos met Wilde hyacint (bostypen 
G2/Hl samen) 
09: EC/EF 
Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde 
kamperfoelie (bostype G3)  
07: SCan 
Essen-Eikenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring 
(bostype G4)  
08: SC° 

Eiken-
Beukenbossen 
(bostypegroep H): 

Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring 
(bostype H2) 
10: Mfan  
11: MFtyp  
12: MFho1c  
13: MFpt-ho1c  
14: MFdr-rub  
15: Mfdc 
16:MFo 
Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren (bostype H3)  
17: FQpt 

Dennen-
Eikenbossen 
(bostypegroep I): 

RG [Dennen-Eikenbos] met Gewone braam (bostype II)  
18: Fqrub 
19: FQdf  
20: FQ° 
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Tabel 39: Gebruikte vegetatiecodes 
Kaarteenheid Naam 

CRF Essen-Elzenbos met Goudveil en Reuzenpaardenstaart 

PF Essen-Elzenbos met Bloedzuring 

PC Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk 

FQdf 
Dennen-Eikenbos, rompgemeenschap met braam, variant met 
Bochtige smele 

FQdr Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren 

SC° Essen-Eikenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring 

MFholc Eiken-Beukenbos, subtype met Gladde witbol 

MF° Eiken-Beukenbos, soortenarme type 

MFpt Eiken-Beukenbos, subtype met Adelaarsvaren en Gladde witbol 

MFdr Eiken-Beukenbos, subtype met Stekelvaren en braam 

EC/EF Essen-Eikenbos met Wilde Hyacint 

 
De plateaus en de jonge eikenbossen vallen overwegend onder het type Eiken-Beukenbos. 
De hellingen en valleien worden ingenomen door het Essen-Eikenbos. In enkele valleitjes 
zijn op zeer kleine schaal nog types van het Essen-Elzenbos te vinden. Op bijna alle 
plaatsen gaat het om soortenarme versies van de beschreven types. 
 

 
 
Op de drie open plekken in het Kapucijnenbos werden eveneens vegetatie-opnames 
uitgevoerd met de Tansleymethode: in de Barakkendelle, aan het Voermoeras en in het 
veengebiedje op de Keienberg. Voor de classificering van deze vegetatietypes werd de Atlas 
der plantengemeenschappen in Nederland gebruikt. 
 
De Barakkendelle is een open valleigebied waar zich een natuurlijke poel heeft gevormd en 
langs waar het regenwater afstroomt in de richting van de Voer. Het grasland heeft het 
meeste affiniteit met de Glanshaverassociatie. Op microschaal zijn op de ruggen in het 
valleitje droge en voedselarmere vegetatietypes te vinden van de klasse van Gladde witbol 
en Havikskruiden en nog armer van de klasse der heischrale graslanden, het gaat echter 
telkens om soortenarme versies van het type. 
 
De vegetaties die langs het Voermoeras voorkomen zijn sterk beïnvloed door bronwerking. 
Die bronnen zijn te herkennen aan de Bosbies die op die plekken dominant is. Het grasland 
is een vrij goed in stand gehouden Dottergrasland, met overgangsvormen tussen de 
verschillende associaties binnen het Dotterbloemverbond. Aan de noordzijde van het moeras 
toont de vegetatie meer kenmerken van de Klasse der natte strooiselruigten. 
 
Het veengebiedje op de Keienberg ziet er heel anders uit. Het is een kleine maar 
gevarieerde open plek op een plateau op de Keienberg. Er is een afwisseling tussen natte en 
droge delen, open en licht beboste delen. Op het droge deel is in de Klasse der droge heide 
de associatie van Struikhei en Bosbes te herkennen. In de natte delen zijn elementen 
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aanwezig van de Klasse der natte heide, maar de vegetaties hier zijn te soortenarm om ze 
verder onder te verdelen. 
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Tijdens de zomer van 2011 werden vegetatieopnames gemaakt. Het gaat om Braun-
Blanquet opnames op plekken die representatief zijn voor de op het terrein zichtbare 
vegetatie-eenheden. Daarbij werd gelet op de belangrijke visuele verschillen, de ligging en 
eventueel de expositie van de opnameplaats en de aanwezige boomsoorten. 
 
Volgende opvallende kenmerken zijn snel visueel waarneembaar:  
 
De bestanden 1a, 2a en 4a in het noordwesten met een boomlaag waarin soorten als 
Gewone esdoorn en Es dominant zijn hebben een rijkere kruidlaag en een goed verteerde 
humuslaag (mull). Deze rijkere kruidlaag vinden we ook terug in bestanden 28a, 29a en 33a 
waar soorten als Gewone esdoorn of populier zorgen voor een goed afbreekbaar strooisel. 
Fragmenten van deze rijkere kruidenlaag vinden we ook in andere bestanden terug op 
plaatsen waar boomsoorten een goed afbreekbaar strooisel geven en waar de bodem 
tenminste oppervlakkig nog niet te sterk verzuurd is. In depressies (bestanden 9a, 23a) is de 
soortenrijkdom ook groter. In bestanden 31a, 35a en 35b zijn rijke ruigtevegetaties terug te 
vinden. De soortenrijkste opname werd gemaakt in het zuiden van het bestand 31a onder 
linde. 
 
In de meeste bestanden vinden we soorten terug die wijzen op verruiging en verzuring. De 
opvallendste kruidachtige in het centrale en het noordoostelijke deel van het 
beheerplangebied is de Adelaarsvaren. Deze is op vele plaatsen dominant. 
 
Volgende oud bosplanten werden geïnventariseerd 
 
Tabel 40: Geïnventariseerde oud-bosplanten domein de Marnix 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst status 
Groot heksenkruid Circaea lutetiana momenteel niet bedreigd 
Boszegge Carex sylvatica momenteel niet bedreigd 
Ruige veldbies Luzulapilosa momenteel niet bedreigd 
Adelaarsvaren Pteridium aquilinum momenteel niet bedreigd 
Wijfjesvaren Athyrium filix-femina momenteel niet bedreigd 
Ruwe smele Deschampsia cespitosa momenteel niet bedreigd 
Gele dovenetel Lamium geleobdolon momenteel niet bedreigd 
Boswederik Lysimachia nemorum momenteel niet bedreigd 
Bosgierstgras Milium effusum momenteel niet bedreigd 
Witte klaverzuring Oxalis acetosella momenteel niet bedreigd 
Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum momenteel niet bedreigd 
Slanke sleutelbloem Primula elatior momenteel niet bedreigd 
Grote muur Stellaria holostea momenteel niet bedreigd 
Valse salie Teucrium scorodonia momenteel niet bedreigd 
Donkersporig bosviooltje Viola reichenbachiana momenteel niet bedreigd 
Bleeksporig bosviooltje Viola riviniana momenteel niet bedreigd 

 
De analyse van de vegetatieopnames gebeurde met het identificatieprogramma 
Bostypologie v1.10, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en Agentschap voor Natuur en 
Bos, Brussel (2009). 
 
Deze analyses leverden volgende typologieën op 
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De kruidlaag in deze opnames wordt gedomineerd door algemene stikstofminnende  en 
ruderale soorten zoals Grote brandnetel en Hondsdraf. Een aantal als dusdanig getypeerde 
opnames vertonen verwantschap met Essen-Elzenbos met Bloedzuring. Het terrein vertoont 
een dynamisch karakter met vele hellingen en depressie waardoor de dynamiek in de 
plantengroei groot is. 
 
Dominantie van Grote brandnetel in deze rompgemeenschap kan ook ontstaan door 
verdroging of eutrofiëring van een Essen-Elzenbos, Iepen-Essenbos of Elzenbroekbos.  
 
Andere benamingen zijn Brandnetel-Vlierenbos of Populierenruigte (Bos & Groen, 2001), 
rompgemeenschappen met Grote brandnetel van het Cicaeo-Alnenion of het Ulmenion 
carpinifoliae (Stortelder et al., 1998).   

 

Het gaat in deze gevallen allemaal om rompgemeenschappen van het Eiken-Beukenbos met 
soortenarme opnames met weinig karakteristieke soorten. Het gaat om 
rompgemeenschappen van de Eiken-Beukenbossen met Bosgierstgras en Witte klaverzuring 
en Eiken-Beukenbossen met Adelaarsvaren (zie lager). De Eiken-Beukenbosgemeenschap 
met Bosgierstgras en Witte klaverzuring is het bostype bij uitstek om kwaliteitsvol eiken- en 
beukenhout te produceren. Deze bostypes en bodems zijn echter extreem gevoelig voor 
verdere verzuring door zure depositie en voor bodemverdichting. 
 
Andere benamingen voor Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring zijn 
typisch Gierstgras-Beukenbos (Bos & Groen, 2001), 9120: Atlantische zuurminnende 
Beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei. 

 
Het gaat in het bijzonder om het subtype waarin Adelaarsvaren zodanig domineert dat veel 
soorten worden weggeconcurreerd door deze varensoort. 
 
Andere benamingen zijn Adelaarsvarenrijk Wintereik-Beukenbos (Bos & Groen, 2001) en 
9120: Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de 
ondergroei. 

 
 

 
 
Dit bostype situeert zich zowel ruimtelijk als floristisch tussen enerzijds de Essen-
Eikenbossen en anderzijds de bossen op valleibodems zoals de Essen-Elzenbossen en de 
Iepen-Essenbossen. Uit de enige opname die als zodanig te beschrijven valt, blijkt deze 
verwantschap. 
 
Andere benamingen zijn: Rijk Eiken-Haagbeukenbos, vochtige variant (Bos & Groen, 2001), 
9160: Sub-Atlantische en Midden-Europese Wintereikenbossen en Eiken-
Haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli.  
 
De afgeleide typologieën wijzen in de meeste gevallen in de richting van 
rompgemeenschappen. In alle opnames komen niet alle te verwachten soorten voor, in dat 
opzicht zijn ze dus onverzadigd. De bestanden zijn grofweg te omschrijven als minder 
gedegradeerd of op zijn minst minder verzuurd en verarmd dan de bestanden in het (noord) 
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oosten. Met name het voorkomen van bramen en Adelaarsvaren zijn soorten die erop wijzen 
dat de standplaatsen hier op grote oppervlakten verzuurd en/of verstoord zijn.  
 
De actuele vegetatieopnames geven slechts een ruw beeld van de kruidachtige vegetatie en 
zeker als het gaat om de typering van de potentiële vegetatie. Het voorkomen van bramen 
en Adelaarsvaren geven aan dat er een verschuiving van een rijker bostype is gebeurd in de 
richting van een floristisch armere gemeenschap. We kunnen veronderstellen dat hier onder 
invloed van externe factoren en boomsoortenkeuzes in het verleden deze verschuiving is 
opgetreden. Als we de actuele opnames verfijnen in combinatie met de bodemkaart geeft dit 
daarvan een illustratie. Door het combineren van de bodemkaart en de actuele 
vegetatiekaart blijkt de impact van de boomsoortensamenstelling op de vegetatie in 
bestanden 1b, 3a, 5a, 6a, 7a, 8a, 23a en 30a. Deze standplaatsen zijn waarschijnlijk 
verzuurd en verarmd door de impact van moeilijk afbreekbaar strooisel door naaldhout en/of 
Beuk en Zomereik. Het aandeel Adelaarsvaren, Brede en Smalle stekelvaren en/of bramen 
in de kruidlaag is hier opvallend, in vele gevallen dominant. 
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Kaart 2.3.3.4: 1.1 Overzicht hotspots fungi 
Kaart 2.3.3.4: 1.2 Detailkaart hotspots fungi: Park van Tervuren 
 
De totale soortenrijkdom van paddenstoelen in het Zoniënwoud is zeer hoog. Er komen meer 
dan 1.000 soorten voor. Er komen ook heel wat Rode-Lijstsoorten en indicatorsoorten voor 
oud bos voor.  
 
Hotspots paddenstoelen uit de literatuur 
 
Het Zoniënwoud huisvest enkele toplocaties voor paddenstoelen: onder andere de omgeving 
van de Ganzepootvijver en het Park van Tervuren. De oeverzone van de Ganzenpootvijver 
werd reeds uitgebreid geïnventariseerd en wordt beschouwd als dé toplocatie voor 
ectomycorrhizavormende paddenstoelen in de Benelux (Walleyn & Verbeken, 2000; 
Vandekerkhove et al., 2003). 
 
Kenmerkend zijn de dagzomende kalkhoudende Brusseliaanbodems op sommige oevers 
van vijvers, holle wegen of steile beboste taluds. Vaak zijn er op voedselarme schrale 
bosbodems interessante locaties terug te vinden. Oude beuken en/of eiken aanwezig en dik 
dood hout.   
 
In het bosreservaat (Kersselaerspleyn) werd intensief onderzoek gedaan. Bij vergelijking met 
andere Europese bosreservaten scoort het Kersselaerspleyn bijzonder goed (zie figuur) op 
vlak van aanwezigheid van indicatorsoorten voor oud bos (Walleyn, R.; Vandekerkhove, K., 
2002). Vooral de aanwezigheid van veel oude, (dode) beukenstammen die een bijzondere 
fungi huisvesten.   
 

 
 

Wood decaying fungi on beech : Species of Scientific Interest
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Figuur 78: Wood decaying fungi on Beech: species of scientific interest 
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Hotspots paddenstoelen in kaart gebracht 
Zie Kaart 2.3.3.4: 1.1 Hotspots fungi 
Zie Kaart 2.3.3.4: 1.2 Detailkaart hotspots fungi Park van Tervuren 
 
De hotspots van het volledige Zoniënwoud werden op kaart aangeduid (R. Walleyn, D. 
Ghyselinck en P.Verstraeten, 2007). Deze locaties zijn terug te vinden in onderstaande lijst.  
 

 Oevers langs de Ganzepootvijver en strooiselarme randen van dreven, bermen, 
vooral op kalk langs de Duboislaan en Kwekerij 11A en Hub1III en Groenendaal 1 VI  

 Bosreservaat Zwaenepoel 
 Kapeldreef Welriekende 1I en 1II 
 Welriekende 1VIII 
 Paardenpiste – oefenrenbaan: St-Hubertus 1II en Hub1III, omgeving Tumuliweg / 

Vanderheydenweg is een hotspot voor phlegmatiums 
 Ravenstein 2 IV t.e.m. 2VI en RAV 2VII en RAV 2VIII 
 Kleine en Grote Vaartvijver Park van Tervuren 1IV t.e.m. VI  
 Park van Tervuren 1II en 1III 
 Park van Tervuren 1 VII 
 Vossemvijver Park van Tervuren 1a 

Enkele bijzondere soorten: 
 
Amanita echinicephala 
 

 Satansboleet (Boletus satanas), Wortellende bolleet (B. radicans) enkel in Park van 
Tervuren en Ganzepootvijver  

 Zwavelgele gordijnzwam (Cortinarius alcalinophilus), Paarse galgordijnzwam (C. 
croceocaeruleus) enkel in Park van Tervuren, C. rickenianus  

 Roodwitte dikhoed (Leucopaxillus compactus = L. tricolor)  
 Paarsbruine koraalzwam (Ramaria fennica)  

 
In het kader van het beheerplan was het belangrijk om een globaal beeld te krijgen en dus  
buiten de gekende hotspots te inventariseren. Om een beter totaalbeeld te krijgen werd er 
aan de paddenstoelenspecialisten gevraagd om meer gebiedsdekkend te werken. In het 
kader van de verspreidingsatlas voor Vlaams-Brabant werd dit ook uitgevoerd. Op basis van 
5032 recente waarnemingen  (waarnemingen 2010-2011, Natuurpunt) en bijkomende 
inventarisaties van Peter Verstraeten ter hoogte van de Ganzepootvijver en het Park van 
Tervuren (647 en 263 waarnemingen) werden bijkomende locaties geselecteerd. Deze 
informatie werd gebundeld en de kaart met hotspots werd in overleg met de soortspecialisten 
verfijnd. 
 
Volgende hotspots werden aan de kaart toegevoegd: 

 Kloosterweg - Ganzepootvijver: zeer veel symbionten, vb groen plaatzwammetje 
 Aan kapel van St Cornelius staat 1 lork met grauwe ringboleet – lork zo lang mogelijk 

op stam houden 
 Zuidoever van Putsel- en Lindenvijver (= Kloosterdreef) is interessant: o.m. 

Cortinarius platypus 
 Koningsvijvers: hoek in Konijnenholpad ten noorden van vijver 9 is waarschijnlijk 

hotspot voor russula’s 
 Smeyberg; schrale graslandvegetaties op taluds zijn gekend voor wasplaten 

(Brakona)  
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De Kapeldreef en de Jachtdreef (Ravenstein) zijn momenteel niet meer als hotspots te 
beschouwen en hebben geen beheerimplicatie.  
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De mycologische waarden in het Park van Tervuren werden tijdens het overleg met de 
paddenstoelenspecialisten op 28 februari 2013 globaal overlopen. Hierbij werden vooral de 
zeldzame soorten toegelicht vanuit de ervaring van mycologen zoals Peter Verstraeten. De 
focus blijkt verder in hoofdzaak op de symbionten te liggen. Tijdens de discussie werd er 
geen aandacht besteed aan saprofyten en evenmin aan taxonomische groepen zoals 
ascomyceten, myxomyceten of microfungi. Er werd van het standpunt uitgegaan dat de 
waarde van de symbionten op zich reeds zeer bijzonder is en dit ook bijpassende 
beschermingsmaatregelen vergt. Hieronder worden de hotspots in het Park van Tervuren 
besproken, waarvan de locaties aangegeven zijn op Kaart 2.3.3.4: 1.2 

 
 
Deze site herbergt op slechts enkele vierkante meter een hele schare aan hoogst bijzondere 
en erg zeldzame soorten. Zowat al deze soorten komen er voor op de rand van de greppel. 
De bodem blijft hier langdurig vochtig, het hele jaar lang. Bovendien staan er diverse 
boomsoorten. Het kappen ervan zou zonder meer desastreuze gevolgen hebben voor de 
mycowaarden. Er werden hier (destijds) enkele eerste waarnemingen gedaan voor de 
Belgische mycoflora, naast de ontdekking van een nieuwe soort voor de wetenschap (cf. 
Verstraeten in Sterbeeckia 31, 2012). 
 
Volgende soorten konden er geregistreerd worden: Boletus pseudoregius, Boletus queletii, 
Boletus subappendiculatus, Cantharellus cibarius, Cantharellus subpruinosus, Cortinarius 
luhmannii, Cortinarius nanus, Cortinarius phaeosmus, Cortinarius subsordescens, 
Cortinarius torvus, Inocybe fraudans, Pseudocraterellus undulatus, Strobilomyces 
strobilaceus, Tricholoma sciodes. 

 
 
Gans deze dreef is mycologisch erg waardevol (drie soorten destijds nieuw voor België, één 
soort nieuw voor de wetenschap, cf. Badvijver). Vermoedelijk staan er nog heel wat meer 
soorten welke tot op heden nog niet ontdekt werden. De soorten komen er voor onder de 
eiken/beuken en lopen tot enkele meters in het grasland. Dit is een aandachtspunt (cf. 
plaatsing containers e.d.). De Spaans Huisdreef dient integraal aangeduid te worden als een 
hot spot. Op meerdere plaatsen groeien bijzonder soorten Cortinarius, Boletus en Russula. 
Onder meer de zone ten zuiden van de Gordaalvijver (2a) nabij het Spaans Huis is erg 
bijzonder. 
 
Volgende soorten konden er geregistreerd worden: Boletus appendiculatus, Boletus luridus, 
Boletus pseudoregius, Boletus radicans, Boletus satanas, Craterella cornucopioides, 
Ramaria subbotrytis. Net ten ZW van de zone Gordaalvijver komen ook diverse soorten 
Cortinarius voor en nabij de Badvijver eveneens Lactarius acerrimus. 

 
 
Ter hoogte van het Spaans Huis, aan een partij Beuken, komen o.a. Aureoboletus gentilis en 
Cortinarius nemorensis voor. Net ten zuiden van het Spaans Huis, langs een bospad (3a), 
werd Russula aurea aangetroffen (in omgeving met Den). 

 
 
Net ten noordoosten van de Grote-Gertrudisvijver (nabij de Lattepoortdreef, 4a) werden 
Amanita eliae en Phylloporus pelleteririi gesignaleerd. Op een kruispunt (4b) met de 
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Lattepoortdreef en de dreef welke de Grote Gertrudisvijver met het Spaans Huis verbindt 
werd eveneens een groeiplaats van Amanita strobiliformis gezien. 

 
 
Dit gebied is voornamelijk mycologisch verarmd sinds de laatste ingrepen. De ganse zone 
was bekend als een hot spot. Ook heden komen er nog merkwaardige soorten voor, maar 
o.a. Ramaria sp. (Ramaria botrytis en Ramaria subbotrytis) zijn verdwenen. Aan de zuidzijde 
kon Cortinarius citrinus (5b) niet meer worden teruggevonden. 
 
Ten zuiden van de Kleine Gertrudisvijver, in het verlengde van de Torendreef, komt in de 
buurt van de vijver nog Strobilomyces strobilaceus voor (5c). Aan de noordzijde van de Grote 
Gertrudisvijver is nog steeds Cortinarius elegantissimus aanwezig (5a). Aldaar ter plekke ook 
enkele zeldzame Hebeloma sp. Overige nog voorkomende bijzonderheden: Boletus 
appendiculatus, Boletus satanas, Cortinarius coerulescens, Cortinarius croceocoeruleus, 
Lactarius acerrimus. 
 
De verdwijning van een aantal soorten zou samenhangen met wijzigingen in o.a. het 
microklimaat (zeker laaghangende takken welke nu verdwenen zijn terwijl ze voorheen voor 
beschaduwing zorgden en daardoor de evaporatie temperden, met beperktere uitdroging van 
de bodem tot gevolg). De zone rond de vaartvijver werd recent meer open gemaakt i.f.v. flora 
en fauna, dit na meerdere decennia van relatieve rust. 

 

Aan een gebouw aan de Kapucijnenpoortdreef werd een grote zeldzaamheid aangetroffen, 
nl. Cortinarius cedretorum, op een (atypisch) dik strooiselpakket, in de schaduw van de 
muur. Verderop naar het zuidoosten komt tevens Lentinus conchatus voor. 

 

Het betreft hier een zone rijk aan Russula sp. 

 

De voormalige hot spot aan de Vossemvijver betreft in feite slechts één puntlocatie (t.h.v. 
naaldhout), met als bijzonderheden Chroogomphus rutilus en Russula integra. Ook Suillus 
granulatus zou hier zijn aangetroffen. 
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Het Zoniënwoud zou van alle bossen in de Benelux het rijkst zijn aan bryofyten. 195 
bryofyten werden geïnventariseerd, waarvan 40 levermossen en 155 mossen. Een derde 
van deze bryofyten heeft een aanwezigheidsgraad lager dan 5%. We tellen in het 
Zoniënwoud vijf soorten die bijzonder interessant zijn voor België: Riccia bifurca (zeldzaam), 
Cryphaea heteromalla (zeldzaam), Fissidens pusillus (uitstervend), Orthotrichum pulchellum 
(bedreigd) en Orthotrichum pumilum (zeldzaam). (Van Dort & Van Hees, 2002; Sotiaux en 
Vanderpoorten, 1998) 
 
 

 
 
 
Uit de beschikbare onderzoeken (Van Dort & Van Hees 2002 en Van den Broeck et al. 2008) 
werd een selectie van soorten gemaakt die voorkomen in het Zoniënwoud. De selectie is 
gebaseerd op basis van de Rode Lijst. 
 
Taxonomische 
groep 

Aantal 
RL-
soorten 

Zeldzaam of 
achteruitgaand 

HBRL Soorten 

Korstmossen 20     (Arthopyrenia salicis), Chaenotheca 
chlorella, Chrysothrix candelaris, 
Cladonia digitata, Cladonia polydactyla,  
Enterographa crassa, (Fellhanera 
subtilis), Felhaneropsis vezdae, Graphis 
scripta, Lecanora argentata, Opegrapha 
vermicellifera, Peltigera praetextata,   
Peltigera rufescens, Pertusaria 
leioplaca, Porina leptalea, Pyrenula 
nitida, Rhizocarpon geographicum s.l., 
Rinodina bischoffii, Ropalospora viridis, 
Thelotrema lepadinum 

 
 
Er komen indicatorsoorten voor oud bos voor zoals Nowellia curvifolia, … (Van den Broeck 
et al, 2007).  
In het Zoniënwoud komen korstmossen voor die zeer gevoelig zijn voor luchtverontreiniging.    
 
Besluit: Kernzones van nationaal en internationaal belang voor planten, mossen en 
paddenstoelen situeren zich in de zones Rood Klooster en Groenendaal (op plaatsen waar 
kalkrijk Brusseliaan dagzoomt), met de aanwezigheid van talrijke zeldzame en zeer 
zeldzame soorten. Specifiek voor paddenstoelen komen daar de integrale bosreservaten en 
het park van Tervuren, en een aantal andere bermen bij. 
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Er is een overzicht gemaakt van alle waarnemingen in het Zoniënwoud uit de INBO-
databank (tabel 2.3.5.1.). Een grondige systematische inventarisatie is niet gebeurd, dus 
hiaten en/of onderschattingen zijn mogelijk. Deze gegevens werden verder aangevuld met 
tal van waarnemingen van lokale vogelliefhebbers: Hilde Verboven, Dirk Raes, Bart 
Christiaens, … Er staat vermeld in hoeveel UTM-hokken de soort voorkomt. Bij de 
aanvullingen moet het aantal UTM-hokken nog bepaald worden (NTB).  
 
Tabel 41: Overzichtstabel broedvogels en frequentie van voorkomen 

Soort 
Aantal UTM-
hokken 

RL/habitatrichtlijnso
ort Opmerkingen 

Aalscholver NTB     
Appelvink NTB   Melding van 3 locaties 
Blauwe reiger NTB     
Boerenzwaluw 3 achteruitgaand 

 Boomklever 14     
Boomkruiper 12     
Bosrietzanger NTB     

Bosuil NTB   aanwezig in alle bestanden, 
stijgende lijn 

Brandgans 1   niet inheemse broedvogel 
Buizerd 5     
Canadese gans 3   niet inheemse broedvogel 
Ekster 10     
Fazant 6     
Fitis 1     
Fuut 2     
Gaai 15     
Geelgors 2 bedreigd 

 Gekraagde 
roodstaart NTB     
Gierzwaluw 6     
Glanskop 6     
Goudhaan 12     
Goudvink 1 bedreigd 

 Grasmus 2     
Groene specht 13     
Groenling 11     
Grote bonte specht 13     
Grote lijster 6     

Havik NTB 
  

Verschillende broedgevallen 
verspreid over Zonien (Poncin O, 
2010) 

Halsbandparkiet 11   niet inheemse broedvogel 
Heggenmus 13     
Holenduif 9     
Houtduif 17     
Huismus 10 achteruitgaand 

 IJsvogel NTB habitatrichtlijnsoort nazomer 2011 Ganzepootvijver 
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Fluiter NTB   voorjaar 2011: minstens 3 
zangposten in BR Haras 

Kauw 7     
Kievit 1     

Klapekster NTB 
Met uitsterven 
bedreigd 

tijdelijke gast 2011 renbaan 
Groenendaal 

Kleine bonte specht 2   In BR Zwaenepoel: op verschillende 
plaatsen gehoord  

Kleine karekiet 1     
Knobbelzwaan 2     
Koekoek 2 achteruitgaand 

 Koolmees 16     
Kuifeend 2     
Kuifmees 5     
Mandarijneend 1   niet inheemse broedvogel 
Matkop 8 kwetsbaar 

 Meerkoet 3     
Merel 17     
Middelste bonte 
specht NTB habitatrichtlijnsoort winter 2011 in BR: 1 ex. 
Nijlgans 3   niet inheemse broedvogel 
Pimpelmees 17     
Putter NTB     
Roodborst 16     
Rotsduif 4     
Soepeend 2     
Soepgans 3     
Sperwer 3     
Spotvogel 1     
Spreeuw 12     
Staartmees 10     
Tafeleend NTB     
Tjiftjaf 15     
Tuinfluiter 4     
Turkse tortel       
Veldleeuwerik 3 kwetsbaar Buiten bosmassief 
Vink 17     
Vuurgoudhaan 1     
Waterhoen 3     
Wespendief NTB habitatrichtlijnsoort 

 Wilde eend 6     
Winterkoning 17     
Witte kwikstaart 4     
Zanglijster 15     
Zwarte kraai 15     
Zwarte mees 5     
Zwarte roodstaart 4     
Zwarte specht 4 habitatrichtlijnsoort 

 Zwartkop 15     
Het Zoniënwoud is een belangrijk bos als leefgebied voor heel wat bijzondere bossoorten: 
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Wespendief, Havik, vijf soorten spechten (incl. Middelste bonte specht en Zwarte specht), 
Glanskop, veel voorkomen van Matkop, Appelvink, Goudvink, Fluiter, Bosuil, hoge 
dichtheden boomklever, Houtsnip (mondelinge mededeling boswachters),… 
 
De dichtheden van de soorten ligt lager dan overeenkomstige oude bossen bestaande uit  
gemengde bossen met eik. 
 
De opvallende veranderingen in aantallen (mond. mededeling Raes, D.) in de loop van de 
tijd zijn:    
- Broedgevallen van Fluiter zijn sterk achteruitgaand.  
- Matkop houdt hier stand in vergelijking met de rest van België & West-Europa. 
 
De soorten van jong bos, bomenrijen en struwelen doen het niet zo goed: 
 Ontbreken van Nachtegaal, Braamsluiper en de zeldzamere soorten Wielewaal en 

Zomertortel 
 Laag voorkomen: Spotvogel (enkel renbaan), Grasmus en Koekoek 
 Wel veel voorkomen van Matkop, Grote lijster en Staartmees 
  
Daarnaast zijn nog bijzondere soorten terug te vinden in open terreinen. Spotvogel, Geelgors 
en Klapekster (enkel als wintergast). Boomleeuwerik is verdwenen. 
 
Opvallend is dat de omgeving van gebouwen een geschikt leefgebied zijn voor een aantal 
soorten die in Vlaanderen zeldzaam zijn of sterk achteraan: Huismus, Boerenzwaluw, 
Gierzwaluwen, Kauw, Zwarte roodstaart. 
 

 
 
De poelen werden recent geïnventariseerd door Arcadis samen met de verschillende 
boswachters. Dit gebeurde in het kader van de opmaak van het beheerplan en de opmaak 
van het soortenbeschermingsplan Vuursalamander (Lambrechts et al., 2010)  
 
Een algemene soortenlijst is terug te vinden in bijlage. De zeldzamere soorten staan op 
gelijst in tabel: 
 
 Vroedmeesterpad (Ketelheide en Tervuren) 
 Kamsalamander (Flossendelle) 
 Vuursalamander (Brussels gewest)  
 Vinpootsalamander (in de meeste poelen St-Corneliusdelle, Flossendelle, KS) 
 
Het Zoniënwoud werd als deelgebied opgenomen in het soortenbeschermingsplan voor de 
Vuursalamander.  
  
In het bos is de Levendbarende hagedis nog aan te treffen op plaatsen met een schrale 
bodem, vaak onder oude beukenbomen en in open boszones. Er is nog een populatie 
aanwezig en deelpopulaties liggen verspreid over het bos. Aangezien het Zoniënwoud een 
belangrijk gebied is voor het behoud van het areaal van deze soort, zullen de nodige 
maatregelen getroffen worden voor het behoud en versterken van deze populatie.   
 
In het bosreservaat Zwaenepoel werden in 2010-2011 op verschillende locaties 
Levendbarende hagedis teruggevonden: in de kernvlakte, op een dode beuk aan de Schone 
eikweg en op een kapvlakte. Er werden ook juvenielen waargenomen, wat wijst op 
voortplanting. Er werd ook verschillende keren Hazelworm gezien op dode beuken in de 
kernvlakte.  
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Boommarter (onbekend), Ree, Everzwijn, Eekhoorn 
 

 
 
Er is een monitoringsprogramma door het INBO opgezet in het Zoniënwoud met als opzet 
een beter zicht te krijgen op de populatiedichtheden en verspreiding van het reewild. In het 
Zoniënwoud worden eerder lage densiteiten van reewild vastgesteld. Mogelijke oorzaken 
kunnen zijn (Casaer,J. & Malengreaux, C., 2008): 
 Aanvallen door loslopende honden 
 Verstoring door recreanten die niet op de paden wandelen of fietsen 
 Sterke versnippering van het woud door harde barrières 
 

 
 
Het Zoniënwoud is zeer belangrijk voor heel wat vleermuissoorten en is volgens de G-IHD 
voor enkele soorten essentieel voor de instandhouding in Vlaanderen (Bechsteins Vleermuis, 
Bosvleermuis). Verbetering van het leefgebied is dan ook zeer belangrijk. 

Het dieet van de vleermuizen bestaat uit spinnen, insecten en hooiwagens. Ze kunnen tot 
een derde van hun lichaamsgewicht per nacht aan insecten opeten. De Vale vleermuis 
bijvoorbeeld weegt 30 g en eet 10 g/nacht. In de periode van mei tot oktober eet de Vale 
vleermuis  zo’n 9.000 kevers op. Het insectenaanbod is een belangrijk aandachtspunt om 
gebieden geschikt te maken voor vleermuizen. 
 
Uit heel wat studies blijkt verder dat naast structuur opnieuw het insectenaanbod de 
voornaamste factor is bij de keuze van jachtgebieden in het bos. Sterk vereenvoudigd 
zouden we kunnen stellen dat er meer insecten en dus ook meer vleermuizen voorkomen in 
gevarieerde bossen (ongelijkjarig, ongelijkvormig), liefst met inheemse boomsoorten, met 
een gevarieerde ondergroei en dood hout. Open plekken in het bos, mantel- en 
zoomvegetatie en vochtige gedeelten verhogen de insectendiversiteit nog. 
 

 
Het Zoniënwoud is zeer belangrijk voor heel wat vleermuissoorten. In dit onderdeel wordt 
enkele bijzondere vleermuissoorten voor het Zoniënwoud geselecteerd op vlak van 
zeldzaamheid en het ‘typische karakter’ voor het oude beukenbos. Het actuele voorkomen 
wordt besproken en de potenties worden kort weergegeven.  
 

 
Actueel voorkomen: Er is vermoedelijk geen populatie aanwezig in het habitatrichtlijngebied. 
Tijdens inventarisaties in het Vlaamse deel van het Zoniënwoud in 2002 werd echter 
uitgebreid aandacht besteed aan die plaatsen die het meest geschikt leken voor de vale 
vleermuis, in de hoop de soort jagend aan te treffen. Er werden echter geen Vale 
vleermuizen waargenomen. 
 
Potenties: De Vale vleermuis jaagt bij voorkeur in gebieden met geen of een korte 
bodemvegetatie. Klassiek gekende biotopen zijn bossen zonder ondergroei zoals 
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beukenbossen, maar ook naaldbossen. Gezien deze biotoopvereisten kan deze soort 
potentieel in het habitatrichtlijngebied voorkomen. 
 

 
Actueel voorkomen: Het is duidelijk dat een lokale populatie aanwezig is. Opvallend is dat 
het aantal waarnemingen van de Bosvleermuis hoger ligt dan dat van de Rosse vleermuis. 
Dit doet veronderstellen dat de Bosvleermuis hier plaatselijk talrijker voorkomt dan zijn 
algemenere verwant. Eenzelfde tendens werd ook vastgesteld in het Brusselse deel van het 
Zoniënwoud. 
 
Potenties: Bosvleermuizen komen voor in bosrijke streken. Het zijn opportunistische jagers 
van allerlei biotopen die zowel in bos gelegen zijn als in meer open gebieden rondom het 
bos. Watergebonden insecten vormen een belangrijk aandeel van het dieet. In het bos zelf 
verkiezen de dieren niet al te grote kapvlakten, brede boswegen, open plekken, bosranden, 
poelen, vijvers, … In bosrijke gebieden vormen vlinders een belangrijke prooi. Potentieel 
komt ze dan ook in nagenoeg het volledige Zoniënwoud voor. De populatie kan zeker 
versterkt worden door het creëren van meer interne en externe bosranden en open plekken 
en een meer extensief bosbeheer (toename dood hout en holle bomen). 
 

 
Actueel voorkomen: Er zijn sporadische winterwaarnemingen van Bechstein vleermuis 
bekend. Doordat herkenning van deze soort aan de hand van geluidsopnamen voorlopig niet 
mogelijk is (er zijn slechts zeer weinig referentie-opnamen voorhanden), de soort mogelijk 
ook prooien vangt door passief te luisteren en een zeer zacht sonartype gebruikt, blijkt 
inventarisatie van deze soort tijdens de zomer zeer moeilijk.  
 
Aangezien de soort als zeer honkvast beschouwd wordt en geen grote afstanden aflegt 
tussen winter- en zomerverblijfplaats, wordt aangenomen dat er een (kleine) populatie in het 
Zoniënwoud aanwezig is. 
 
Tijdens de opmaak van dit beheerplan werd Bechsteins vleermuis wél waargenomen tijdens 
de zomer van 2013 in het bosreservaat Kersellaerspleyn (Natuurpuntstudie 
vleermuizenwerkgroep 2013). Deze waarneming bevestigt bovenstaande veronderstelling. 
 
Potenties: De Bechsteins vleermuis wordt beschouwd als ambassadeur van oude 
bosgebieden. Oude, vrij natuurlijke loofbossen en gemengde bossen zijn het typisch 
jachtbiotoop. De hoogste dichtheden worden bereikt in oude, extensief beheerde loofbossen. 
Ook in kleinere bossen en in halfopen parklandschappen of hoogstamboomgaarden die deel 
uitmaken van een min of meer aaneengesloten bosmozaïek komt de soort voor. Gezien de 
biotoopvereisten kan de soort dus potentieel in grote delen van het habitatrichtlijngebied 
voorkomen. De biotoop kan verbeterd worden door een meer extensief bosbeheer en een 
toename van het aantal oude, staande loofbomen met holten. 
 

 
Actueel voorkomen: In het Rood klooster wordt de soort elk jaar opnieuw teruggevonden. 
Het gaat hier om kleine aantallen (Lefevere & Verkem, 2003).  
 
Potenties: Het typische jachtbiotoop is bos, maar er wordt ook gejaagd in halfopen 
landschap met hoogstamboomgaarden, weilanden en houtkanten.  
Ze jagen vooral op spinnen en vliegen. Open stallingen (met veel stalvliegen) zijn 
geliefkoosd terrein voor deze soort. Het is een warmteminnende soort. In de zomer zijn de 
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meeste kolonies teruggevonden op zolders. Ze overwinteren in mergelgroeven, grotten, 
forten.  
 
Belangrijke potentiële locatie te Groenendaal: Op korte termijn zullen bijna alle elementen 
van de habitatvereisten van deze soort aanwezig zijn te Groenendaal. Op de oefenrenbaan 
en de renbaan van Groenendaal zullen begrazingsprojecten opgestart worden binnen 
bosgebied. Er zijn open stallingen op de oefenrenbaan aanwezig. Aansluitend ligt de vallei 
van Groenendaal met meer open landschapsstructuren. Op de renbaan van Groenendaal 
werd en het keldercomplex onder de voormalige tribune ingericht voor vleermuizen. Een 
zomerverblijfplaats is mogelijk op de zolder van het bosmuseum. 
 

Recent onderzoek door de vleermuiswerkgroep van Natuurpunt (Willems, W. et al. 2012) 
geeft aan dat zowel het aantal waargenomen dieren als het aantal vastgestelde soorten 
tijdens het detectoronderzoek groot is. Het onderzoek werd uitgevoerd in Groenendaal, de 
zone waar de meeste oude bomen geconcentreerd  zijn. Daarnaast werden er twee vijvers 
geïnventariseerd: de Ganzepootvijver en de Lindenvijver en de randzone van de grote 
renbaan. De Bosvleermuis werd meermaals waargenomen op de randzone tussen het bos 
en de open terreinen: meermaals in de vallei van Groenendaal en eenmaal op de Grote 
renbaan.  
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Figuur 79: Vleermuizenwaarnemingen Zoniënwoud 2012 
 
Het jachthabitat van de Bosvleermuis werd vastgesteld in de omgeving van de vijvers van 
Groenendaal, verder in het bos werd de soort niet waargenomen.  
Gewone dwergvleermuizen werden zowel op route als foeragerend in het bos waargenomen. 
De grootste concentratie van jagende Gewone dwergvleermuizen wordt gevonden aan de 
oevers van de vijvers van Groenendaal. 
 
Deze vijvers zijn ook de favoriete foerageerplaats van Watervleermuizen. Wegens grote 
gelijkenis met Gewone dwergvleermuis, kan de ene opname van Kleine dwergvleermuis niet 
met volledige zekerheid bevestigd worden. 

 
- Behoud van oude bomen is belangrijk voor boombewonende vleermuizen 
- Aanwezigheid van verschillende bosstructuren is belangrijk en maakt dat de meeste  

vleermuizensoorten in het Zoniënwoud een geschikt foerageergebied vinden 
- De vijvers worden als zeer waardevol beoordeeld. Belangrijk is een vijverhabitat te 

creëren met voldoende voedselaanbod voor vleermuizen. De slibruiming van de 
Ganzepootvijver wordt positief beoordeeld. Een te grote overheersing van het 
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wateroppervlak door planten (bv. kroos, algen, gele plomp, …) kan best vermeden 
worden, gezien dit het jachtoppervlak van Watervleermuizen beperkt. 

- Lichtverontreiniging afkomstig van de auto’s op de Duboislaan op twee locaties 
- Belang van migratieroutes: ten zuiden van de vijvers van Groenendaal 
- Het inrichten van tunnels onder de weginfrastructuur kan een belangrijke 

ontsnipperingsmaatregel zijn  

 
Er werd specifiek onderzoek verricht in de tunnels onder de ring en de E411 op passage 
door vleermuizen. De gegevens tonen aan dat de tunnels en de passage onder het viaduct 
een rol spelen als ecologische verbinding tussen verblijfplaats en foerageergebied. De 
vangsten in de tunnel Tambour bevestigen deze hypothese en tonen aan dat kolonies van 
Franjestaart en Gewone grootoorvleermuis ten noorden van de ring R0 verblijven en gaan 
foerageren ten zuiden van de autosnelweg. 

Sinds 1976 wordt elke winter de gang van Groenendaal bemonsterd op vleermuizen door 
specialisten van de vleermuiswerkgroep. De Baard/Brandtsvleermuis wordt het meest 
waargenomen gevolgd door Grootoorvleermuis en Franjestaart. Na 1993 is het aantal 
individuen opmerkelijk toegenomen.   
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De beschrijving van de insectenfauna en hun relevantie voor het beheer is grotendeels 
gebaseerd op de adviesvraag INBO.A.2012.89 (Vandekerkhove, Thomaes & Maes 2012). 
Het overzicht werd aangevuld met inventarisaties van libellen opgezet door het ANB in 
functie van het beheerplan o.a. libellen (Windey,A. & Moortgat, W., 2011-2012).  
 

 
 
De dagvlinders in het Zoniënwoud worden al jaren opgevolgd door boswachter Dirk Raes. 
Hierdoor bestaat er een goed beeld van het voorkomen van de dagvlinders in het bos. Het 
Zoniënwoud telt een aantal bijzondere soorten: Grote weerschijnvlinder, Eikenpage, 
Sleedoornpage en Iepenpage. Recent is ook de Keizersmantel terug waargenomen en is 
voortplanting terug vastgesteld.   
 
Op Vlaams niveau is het Zoniënwoud vooral belangrijk voor het behoud van de populaties 
Grote weerschijnvlinder en Keizersmantel.  
 
De meeste vlinders zijn gebonden aan gradiëntrijke situaties in het bos of bosranden. Voor 
de ei-afzet van vlinders zijn specifieke waardplanten noodzakelijk zoals Boswilg (Grote 
weerschijnvlinder), Iep, Sleedoorn, …  Vermits in het Zoniënwoud sommige waardplanten 
zeldzaam zijn, is het evident dat de bijhorende vlinder ook sporadisch gezien wordt. Het 
aanbod verhogen van waardplanten in bosranden of op kapvlakten is een belangrijk 
aandachtspunt bij de bosomvorming.     
 
De eikenpage (Neozephyrus quercus) wordt waargenomen in de dellen boven de 
alleenstaande eiken. De soort vraagt een gevarieerd beheer van loofbossen waarin eiken 
voldoende oud mogen worden, het creëren van een mantel- en zoomvegetatie met 
uitspringende eiken en het behouden van oude, alleenstaande eiken (bijvoorbeeld in de 
dellen en bosranden) zijn beheermaatregelen die kunnen bijdragen tot het behoud van de 
eikenpage. 
 

 
 
In het kader van het beheerplan is een onderzoek (Windey,A. & Moortgat, W., 2011-2012) 
opgezet om het voorkomen van libellen in de vallei van Groenendaal en de Koningsvijvers 
meer in detail te inventariseren. Elke week werd een vast deeltraject doorlopen tijdens goed 
weer. In totaal werden 24 verschillende soorten waargenomen, waarvan twee rode-
Lijstsoorten en één zeldzame soort. De Bruine korenbout is de meest opvallendste 
waarneming en komt voor in de Koningsvijvers. 
 
Belangrijkste vereisten voor de Bruine korenbout zijn: 

 Zuurstofrijk, langzaam stromende beek 
 Goed ontwikkelde rietgordel en oevervegetatie  
 Weinig schaduw 
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(naar Vandekerkhove et al. 2012) 
 
Xylobionten of saproxylische organismen 
 
De organismen die op dood hout leven, zogenaamde saproxylische organismen of 
xylobionten, vertegenwoordigen alleen al een zeer belangrijk luik in de biologische diversiteit 
van bosecosystemen. Deze organismen oefenen een essentiële activiteit uit in de 
bosecosystemen, aangezien ze enorme hoeveelheden nutriënten recycleren en rechtstreeks 
deelnemen aan het behoud van de vruchtbaarheid van de bosbodem. Xylobionten zijn 
nochtans de kern van het probleem van het behoud van de biodiversiteit in de Europese 
bossen (zie de aanbevelingen van het Verdrag van Bern, het aantal saproxylische soorten 
bedoeld in de Richtlijn "Fauna-Flora-Habitat" CE/92/43) want recent werk toont dat ze 
onderhevig zijn aan een versnelde erosie. Deze taxa worden typisch alleen nog aangetroffen 
in oude bossen. Ze worden rechtstreeks bedreigd door de verjonging en verbrokkeling van 
bosgroepen alsook door de intensieve beheerswijze. 
 
Doodhout kevers Recent werden een aantal onderzoeksprojecten uitgevoerd in het Vlaams 
gedeelte van het Zoniënwoud, waarbij de rijkdom aan saproxyle kevers werd onderzocht in 
het bosreservaat Kerssaelerspleyn (Versteirt et al., 2000; Heirbout et al., 2001; Dufrêne et 
al., 2008; Vandekerkhove et al., 2011a; 2011b; Vandekerkhove & Crevecoeur, 2011). Uit 
deze onderzoeken blijkt dat het Zoniënwoud een zeer rijke en volledige fauna van saproxyle 
kevers herbergt. Tot nu toe werden ruim 550 soorten kevers geregistreerd, waarvan zo’n 250 
saproxyle soorten. Daarvan staan er ruim 40 soorten op de Duitse Rode Lijst van kevers, vijf 
soorten in de categorie ‘met uitsterven bedreigd’. Om een echte ‘Europese toplocatie’ te 
worden ontbreekt het voorlopig nog aan ijle bestanden en open plekken met belangrijke 
hoeveelheden zonbeschenen dood hout en kwijnende bomen die mogen blijven staan, 
evenals randgebieden en open plekken met veel nectarplanten. Ook bomen en struiken 
zoals meidoorn en lijsterbes zijn eerder zeldzaam in de doorgaans zeer gesloten bos.  
 
Enkele voor het Zoniënwoud belangrijke soorten zijn: Vliegend hert, Lederboktor, 
Stictoleptura scutellata, Edelkever. 
 
Vermeldenswaardig is het voorkomen van een volgens sommige experten endemische 
ondersoort van de Goudglanzende loopkever: Carabus auronitens var. putseysi. 
 
  

Vliegend hert 
 
In Vlaanderen komt het Vliegend hert voor aan de rand van het Zoniënwoud 
(omgeving Marnixbossen-Ketelheide). Voor de bescherming van deze soort werden 
instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd. 
 
Actueel komen populaties voor in Watermaal-Bosvoorde (omgeving van Drielinden, 
Le Logis, Seny park, Rue de Pic-Vert) en Bezemhoek (Tournay Solvay park, rand 
Zoniënwoud aan de Terhulpense steenweg en Dennenbosstraat).  
(Thomaes & Vandekerkhove, 2004, 2005, 2008; Thomaes et al., 2007). 

 
 
  



188 

(Saproxyle) zweefvliegen 
 
Voor zweefvliegen (Syrphidae) behoort het Zoniënwoud tot de soortenrijkste bossen in 
België. In totaal werden reeds meer dan 190 soorten waargenomen, waarvan 34 soorten 
saproxyl zijn. Vooral de rijkdom aan saproxyle soorten is uitzonderlijk, waaronder tal van 
zeldzame soorten die maar van enkele plaatsen in België bekend zijn (o.a. Caliprobola 
speciosa, Ceriana conopsoides, Mallota fuciformis, Sphiximorpha subsessilis, Xylota 
meigeniana). Tien van deze soorten komen voor op een lijst van indicatorsoorten voor 
bossen van internationaal belang voor saproxyle insecten (Speight, 1989). Geen enkel ander 
gebied in de Benelux haalt zo een hoog aantal, wat er op wijst dat het Zoniënwoud zelfs van 
internationaal belang is voor behoud van saproxyle zweefvliegen.  
 
Enkele voor het Zoniënwoud relevante soorten zijn: Juweelzweefvlieg, Normale fopblaaskop, 
Hommelmallota, Grote fopblaaskop, Berookte bladloper.    
 
Ook van groot belang is de vaak zeer grote densiteit van deze zeldzame soorten in het 
Zoniënwoud. Dit bevordert ongetwijfeld de veerkracht van deze populaties, maar betekent 
ook dat dit een belangrijke potentiële bron van kolonisten is naar omliggende bossen.  
 
Voor deze soorten is het behoud van zwaar dood hout, oude bomen en bomen met 
inrottende holtes van groot belang, in het bijzonder in gekende ‘hotspots’, zoals de omgeving 
van het Rood Klooster. 
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Tabel 42: Overzicht rode-lijstsoorten Zoniënwoud gebaseerd op INBO-databank 
(+aanvullingen) 

Taxono-
mische 
groep 

Aantal 
RL- 
soorten 

Zeldzaam 
of 
achteruit-
gaand 

HB
RL Soorten 

Broedvogels 5 3 4 

Matkop, Koekoek, Goudvink, Boerenzwaluw, 
Geelgors, Veldleeuwerik, Huismus, Middelste 
bonte specht, Wespendief, Zwarte specht, 
IJsvogel  

Amfibieën 
en reptielen 2 3 1 

Vroedmeesterpad, Levendbarende hagedis, 
Hazelworm, Vinpootsalamander, 
Kamsalamander, Vuursalamander (Brussels 
gewest) 

Dagvlinders 3  1 
 

Keizersmantel, Grote weerschijnvlinder, 
Eikenpage, Sleedoornpage en Iepepage 

Libellen 5 1   

Bosbeekjuffer, Bruine korenbout, Grote 
roodoogjuffer, Smaragdlibel, Gewone bronlibel, 
Weidebeekjuffer, Kanaaljuffer  

Zoogdieren - 
vleermuizen     14 

Bechstein vleermuis, Ingekorven vleermuis, 
Vale vleermuis, Mopsvleermuis, Laatvlieger, 
Brandt's vleermuis, Watervleermuis, 
Franjestaart, Bosvleermuis, Rosse vleermuis, 
Gewone dwergvleermuis, Kleine 
dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, 
Gewone/Grijze grootoorvleermuis 

Zoogdieren- 
andere       Boommarter 

Vissen     1 Bittervoorn  
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De habitatvereisten van de soorten werden gegroepeerd per sleutelfactor. Er wordt apart 
weergegeven of het gaat over een habitatrichtlijnsoort (IHD) en andere belangrijke soorten 
voor het Zoniënwoud. 
 
Tabel 43: Sleutelfactoren voor fauna in het Zoniënwoud 
Belangrijke sleutelfactoren 
voor fauna 

IHD Andere belangrijke 
soorten voor het 
Zoniënwoud 

Voldoende grote bossen Wespendief  Havik  
Gradiëntrijke overgangen, 
goed ontwikkelde interne 
en externe bosranden 

vleermuizen (voedselaanbod) Grote weerschijnvlinder, 
Keizersmantel,  
Eikenpage,  
Sleedoornpage, 
Boompieper 
 

Gevarieerde bosstructuur: 
verticaal 

sommige vleermuissoorten   

Specifieke waardplanten,  
nectarplanten en 
besdragende soorten 

 Vlinders: Grote 
weerschijnvlinder 
(Boswilg), 
Sleedoornpage 
(Sleedoorn), Eikenpage 
(Eik)  
Doodhoutkevers: 
Lijsterbes, Meidoorn 
Vogels 

Gevarieerde bosstructuur: 
horizontaal 

vleermuizen 
(voedselaanbod), 
Wespendief, Zwarte specht 

Bloemrijke kapvlakten: 
Keizersmantel 

Behoud oude bestanden en 
bomen (meer dan 180 jaar) 

Zwarte specht, Middelste 
bonte specht, vleermuizen 

Doodhoutkevers: 
Lederboktor, 
Stictoleptura scutellata, 
Edelkever 
 

Voldoende (minstens 15-20 
m³/ha) dood hout zowel 
staand als liggend  
waarvan minstens 2/3 
zwaar dood hout 

- Zwarte specht - 
Middelste bonte specht   

- holten voor vleermuizen 
- Vliegend hert 

Doodhoutkevers: 
Lederboktor, 
Stictoleptura scutellata, 
Edelkever 
 
Xaproxyle zweefvliegen: 
Juweelzweefvlieg, 
Normale fopblaaskop, 
Hommelmallota, Grote 
fopblaaskop, Berookte 
bladloper 
 

Voldoende connectiviteit 
tussen de verschillende 
dood hout elementen 

 Doodhoutkevers: 
Osmoderma eremita en 
Vliegend hert (afstand 
enkele 100 m) 
 
Ook voor fungi  
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Rustverstoring (rustzones 
of inrichtingsmaatregelen)  

Wespendief, Zwarte specht, 
Middelste bonte specht, 
winterhabitats vleermuizen 

Ree, Havik, Goudvink, 
Houtsnip, Gekraagde 
roodstaart, Fluiter, 
Matkop, Koekoek 
Appelvink 

Voldoende grote open 
plekken  

vleermuizen 
(voedselaanbod), 
Kamsalamander 

Klapekster, Boomvalk, 
Vroedmeesterpad, 
Bruine korenbout, 
Levendbarende hagedis, 
Nachtzwaluw 

Waterkwaliteit in beken, 
vijversystemen en poelen 

IJsvogel, Bittervoorn, 
Kamsalamander, 
Vroedmeesterpad, 
vleermuizen 

Bruine korenbout, 
Kanaaljuffer, 
Bosbeekjuffer, 
Vuursalamander 

Rondom gebouwen winterverblijfplaats 
vleermuizen (overwintering) 

Huismus, Boerenzwaluw, 
Gierzwaluw, Zwarte 
roodstaart 

Barrières wegwerken  – 
ontsnipperingsmaatregelen  

vleermuizen (ook 
lichtbarrières) 

Ree, Kamsalamander, 
Levendbarende hagedis, 
Vuursalamander, 
Eekhoorn 

Interne en externe 
verbindingen 

Vliegend hert, 
Vroedmeesterpad, 
vleermuizen 

Vuursalamander, 
Boommarter, Das 
Steenmarter, Veldkrekel 
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Tabel 44: Overzichtstabel exotische soorten in het Zoniënwoud 

 Soort Aantal Exoten 

Broedvogels 5 
Brandgans, Canadese gans, Mandarijneend, Nijlgans, 
Halsbandparkiet 

Amfibieën en 
reptielen 1 Roodwangschildpad 

Zoogdieren 1 Koreaanse eekhoorn 
 
De ganzen zijn terug te vinden in de omgeving van de vijvers.  
 
De Halsbandparkiet komt vooral voor in de omgeving van parken, nooit midden in het bos. 
 
De Roodwangschildpad komt in verschillende vijvers voor: waaronder de vijvers van het Park 
van Tervuren,  
 
Twee exotische kikkersoorten komen in andere groene ruimten van het Brusselse Gewest 
voor: Rana ridibunda en Rana perezi. Er bestaat een risico dat hun areaal zich uitbreidt tot in 
het Zoniënwoud, wat tot concurrentie met inheemse soorten zou kunnen leiden. 
 
De Koreaanse eekhoorn komt terug regelmatig voor. Vooralsnog niet de hoge aantallen van 
2000.  
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Kaart 2.3.3: KS 1.1 Drevenstelsel 
 
Het domein van de Koninklijke Schenking telt ongeveer 12,5 km dreven, voornamelijk van 
Rode beuk. Een aantal daarvan, zoals de Kapucijnendreef, Kwekerijdreef, Hertendreef en de 
lindendreef op de Koninklijke Wandeling behoren tot de mooiste van het land en bepalen 
mee de charme van het domein. De dreven werden aangelegd tegelijkertijd met de 
herbebossing van het domein in de tweede helft van de 19e eeuw (jaren 1870-90). Een 
aantal van de originele dreven zijn al vele jaren verdwenen, zoals de Picea-beplanting langs 
de Koninklijke Wandeling, waar nog slechts een klein overblijfsel te zien is nabij de kruising 
met de Terschurendreef. Vermoedelijk zijn er oorspronkelijke dreven in de westelijke helft 
van het wegenstelsel rond de Achtster verloren gegaan bij de heraanplanting van de 
ingesloten bestanden met Douglas en Lork in de jaren 1930. In de oostelijke helft blijven 
slechts restanten over van de beukendreven, die in de 2e helft van de 20e eeuw werden 
opgegeven.   
 
In de laatste 10 jaar is op een paar plaatsen een aanvang gemaakt met verjonging van de 
beukendreven, zij het telkens beperkt tot enkele 10-tallen meter. Op de Koninklijke 
Wandeling is ongeveer 370 m lindendreef recent verjongd. 
  
De volgende tabel toont een volledig overzicht van de huidige dreven (trajecten) binnen het 
domein (zie ook de drevenkaart in bijlage).   
 

Tabel 45: Overzicht dreven in het domein Koninklijke Schenking 

Nr. Naam Boom-
soort 

Plant-
jaar 

Breed-
te 

Leng-
te 

Plant-
afstand 

Stam-
tal 

% 
Vol-
ledig 

Op-
gege-
ven 

 1a Koninklijke Wandeling 1 Linde 1890 8 512 7 142 97   
 1b Koninklijke Wandeling 2 Douglas 1940 8 93 2,5 71 95   
 1c Koninklijke Wandeling 3 Linde 2000 8 373 6,5 114 99   
 1d Koninklijke Wandeling 4 Douglas 1940 8 184 3 63 51   
 1e Koninklijke Wandeling 5 Spar 1880 8 303 6 8 8 ja 

 1f Koninklijke Wandeling 6 Beuk 
(rode) 1880 8 164 6 10 18 ja 

 1g Koninklijke Wandeling 7 Beuk 
(rode) 2000 8 33 4,5 15 102   

 2a Kapucijnendreef 1 Beuk 
(rode) 2000 8 44 7,5 12 102   

 2b Kapucijnendreef 2 Beuk 
(rode) 1880 8 618 7 137 78   

 2c Kapucijnendreef 3 Beuk 
(rode) 1880 8 604 7 162 94   

 2d Kapucijnendreef 4 Beuk 
(rode) 1880 8 486 7 108 78   

 2e Kapucijnendreef 5 Beuk 
(rode) 1880 8 374 7 89 83   

 2f Kapucijnendreef 6 Beuk 
(rode) 1880 8 361 7 90 87   

 3a Droge-Vijverdreef 1 Beuk 
(rode) 1880 8 617 6 106 52   
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Nr. Naam Boom-
soort 

Plant-
jaar 

Breed-
te 

Leng-
te 

Plant-
afstand 

Stam-
tal 

% 
Vol-
ledig 

Op-
gege-
ven 

 3b Droge-Vijverdreef 2 Beuk 
(rode) 1880 8 368 6 80 65   

 3c Droge-Vijverdreef 3 Beuk 
(rode) 1880 8 240 6 31 39   

 4 Kwekerijdreef Beuk 
(rode) 1880 8 620 6 138 67   

 5 Hertendreef Beuk 
(rode) 1880 8 595 6 147 74   

 6 Wolvenweg Beuk 
(rode) 1880 8 310 6 40 39   

 7 Gendarmendreef Lork 1890 5 187 6 64 103   
 8 Brigadiersweg Lork 1890 5 294 6 44 45 ja 
 9 Gardesweg Lork 1890 5 329 6 15 14 ja 

10 Hazenweg Beuk 
(rode) 1880 7 366 6 71 58   

11 Jagersdreef Beuk 
(rode) 1880 7 422 6 56 40   

12 Kapucijnenvijverdreef Beuk 
(rode) 1880 7 845 6 140 50   

13 Kloosterdreef Beuk 
(rode) 1880 7 274 6 7 8 ja 

14a Sterdreef 1 Beuk 
(rode) 1880 7 143 6 15 31 ja 

14b Sterdreef 2 Beuk 
(rode) 1880 7 116 6 17 44 ja 

15 Almoezeniersdreef Beuk 
(rode) 1880 7 168 6 22 39 ja 

16 Patersdreef Beuk 
(rode) 1880 7 165 6 10 18 ja 

17a Noorddreef 1 Beuk 
(rode) 1880 7 105 6 7 20 ja 

17b Noorddreef 2 Beuk 
(rode) 1880 7 121 6 19 47 ja 

18 Terschurendreef Beuk 
(rode) 1880 7 358 6 21 18 ja 

19 Putdreef Beuk 
(rode) 1880 7 220 6 21 29 ja 

20 Hospitaaldreef Beuk 
(rode) 1880 7 257 6 20 23 ja 

21a Ravenstein 1 Beuk 
(rode) 1880 10 249 5 59 59   

21b Ravenstein 2 Beuk 
(rode) 2007 10 92 5 36 98   

21c Ravenstein 3 Beuk 
(rode) 2000 10 95 5 37 97   

21d Ravenstein 4 Beuk 
(rode) 1880 10 250 5 51 51 ja 

21e Ravenstein 5 Beuk 
(rode) 1880 10 137 5 18 33 ja 

21f Ravenstein 6 Beuk 
(rode) 1880 10 218 5 31 36 ja 

  Totaal       12.310   2.207     
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De zeer lange dreven en de dreven met wisselende soortensamenstelling werden ingedeeld 
in makkelijker beheerbare secties (max ongeveer 500 m). Het plantjaar is benaderend. De 
lengte is gemeten in GIS, breedte en plantafstand zijn benaderend geschat. De plantafstand 
is destijds bij het planten niet opgemeten en kan binnen dezelfde dreef beduidend 
verschillen. Het volledigheidspercentage, dat op basis van lengte, stamtal en plantafstand is 
berekend kan daarom tot 10% afwijken van de werkelijkheid (dit is voor de belangrijkste 
dreven gecheckt door de ontbrekende stammen te tellen en volledigheid te berekenen op 
basis van het oorspronkelijke stamtal.). 
 
Het domein de Marnix telt 1,26 km dreven (of fragmenten). 
 
De volgende tabel toont een volledig overzicht van de huidige dreven binnen het domein (zie 
ook drevenkaart in bijlage). 
 
Tabel 46: Overzicht dreven domein familie de Marnix 

Nr. Boomsoort Lengte (m) Kwaliteit % Volledig Vitaliteit 
A Plataan 400 Matig <20% Goed 
B Zomereik, lokaal Es 230 Goed <20% Goed 
C Beuk 130 Matig <20% Goed 
D Beuk 200 Slecht >50% Slecht 
E Onvolledige lijn Beuk 300 Matig >50% Matig 

 Totaal 1.260    
 

 
 
De goed 12 km dreven, weliswaar grotendeels gereduceerd tot de helft of minder van het 
oorspronkelijke stamtal, staan voor een houtvoorraad van 14.643 m². Ongeveer 1.750 zware 
beuken, met omtrekken tussen 200 en 300 cm en een gemiddelde hoogte van 37 m, maken 
in lengte en oppervlakte 80% uit van het drevenstelsel en 86% van de staande voorraad.   
Het overige deel bestaat uit jonge Beuk, Lork, Douglas en linde.  
 
De houtkwaliteit van de dreefbeuken is doorgaans matig. Omringd door de bosbestanden 
ontwikkelden zij wel een voldoende takvrije stamhoogte, maar zeer vele stammen vertonen 
draaigroei en houtverkleuring.  
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Tabel 47: Dendrometrisch overzicht dreven Koninklijke Schenking 
Nr. Naam Boomsoort Opp. Stamtal Omvang Hoogte Hout-

volume 

 1a Koninklijke 
Wandeling 1 Linde 4.096 142 124 26 202,87 

 1b Koninklijke 
Wandeling 2 Douglas 744 71 141 34 183,17 

 1c Koninklijke 
Wandeling 3 Linde 2.984 114 54 12 15,12 

 1d Koninklijke 
Wandeling 4 Douglas 1.472 63 129 34 138,93 

 1e Koninklijke 
Wandeling 5 Spar 2.424 8 252 39 63,44 

 1f Koninklijke 
Wandeling 6 Beuk (rode) 1.312 10 330 38 136,35 

 1g Koninklijke 
Wandeling 7 Beuk (rode) 264 15 25 6 0,14 

 2a Kapucijnendreef 1 Beuk (rode) 352 12 35 10 0,50 
 2b Kapucijnendreef 2 Beuk (rode) 4.944 137 241 37 1.024,13 
 2c Kapucijnendreef 3 Beuk (rode) 4.832 162 254 37 1.333,47 
 2d Kapucijnendreef 4 Beuk (rode) 3.888 108 255 37 874,18 
 2e Kapucijnendreef 5 Beuk (rode) 2.992 89 255 37 720,39 
 2f Kapucijnendreef 6 Beuk (rode) 2.888 90 255 37 728,48 
 3a Droge-Vijverdreef 1 Beuk (rode) 4.936 106 243 38 500,20 
 3b Droge-Vijverdreef 2 Beuk (rode) 2.944 80 243 38 377,51 
 3c Droge-Vijverdreef 3 Beuk (rode) 1.920 31 243 38 146,29 
 4 Kwekerijdreef Beuk (rode) 4.960 138 236 38 1.707,31 
 5 Hertendreef Beuk (rode) 4.760 147 222 38 1.024,04 
 6 Wolvenweg Beuk (rode) 2.480 40 280 38 405,97 
 7 Gendarmendreef Lork 935 64 158 30 974,00 
 8 Brigadiersweg Lork 1.470 44 163 30 173,71 
 9 Gardesweg Lork 1.645 15 160 30 126,23 
10 Hazenweg Beuk (rode) 2.562 71 241 37 41,64 
11 Jagersdreef Beuk (rode) 2.954 56 230 37 530,75 
12 Kapucijnenvijverdreef Beuk (rode) 5.915 140 228 37 384,10 
13 Kloosterdreef Beuk (rode) 1.918 7 250 37 944,87 
14a Sterdreef 1 Beuk (rode) 1.001 15 256 38 55,97 
14b Sterdreef 2 Beuk (rode) 812 17 240 38 129,28 
15 Almoezeniersdreef Beuk (rode) 1.176 22 240 38 130,12 
16 Patersdreef Beuk (rode) 1.155 10 270 38 168,40 
17a Noorddreef 1 Beuk (rode) 735 7 256 38 95,00 
17b Noorddreef 2 Beuk (rode) 847 19 290 38 60,33 
18 Terschurendreef Beuk (rode) 2.506 21 244 38 205,49 
19 Putdreef Beuk (rode) 1.540 21 295 39 165,71 
20 Hospitaaldreef Beuk (rode) 1.799 20 300 39 241,75 
21a Ravenstein 1 Beuk (rode) 2.490 59 220 39 237,34 
21b Ravenstein 2 Beuk (rode) 920 36 15 3 396,09 
21c Ravenstein 3 Beuk (rode) 950 37 45 7 0,04 
21d Ravenstein 4 Beuk (rode) 2.500 51 180 38 1,97 
21e Ravenstein 5 Beuk (rode) 1.370 18 225 38 210,58 
21f Ravenstein 6 Beuk (rode) 2.180 31 225 38 228,13 
  Totaal   87.572 2.207     14.643,29 
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De omvang is een gemiddelde waarde, waarvoor één op elke 10 bomen per dreef op 
borsthoogte werd gemeten. De hoogte werd gemeten op enkele representatieve bomen per 
dreef. Het volume werd berekend met behulp van IvanhoLite. 
 
De onderstaande tabel geeft de dendrometrie van de dreven de Marnix weer 
 

Tabel 48: Overzicht dreven domein de Marnix 
Nr. Boomsoort Lengte 

(m) Breedte Plant 
afstand 

Stamtal 
(geschat) Omtrek Hoogte Beheer-

suggestie 
A Plataan 400 6 8 90 200  Geen 

B Zomereik,  
lokaal Es 230 6 12 34 200  Geen 

C Beuk 130 6 7 30 215  Geen 

D Beuk 200 6 7 29 200  Kappen en 
omvormen 

E Onvolledige lijn 
Beuk 300 NVT 9 16 215  Geen 

 
 
Gezien de respectabele leeftijd van de dreven is het niet verwonderlijk dat jaarlijks nieuwe 
aantastingen hun tol eisen. Sinds enige decennia al zijn jaarlijkse inspectierondes 
noodzakelijk en worden dreefbomen gehamerd omwille van sanitaire redenen. Windworp bij 
hevige wind of storm is geen uitzondering en treft ook ogenschijnlijk gezonde bomen. De 
oude kronen bevatten een aanmerkelijke hoeveelheid dood hout en takbreuk kan enig risico 
betekenen voor passanten, vooral in de meer gefrequenteerde dreven met een verhard 
wegdek.  
 
Bij de recentste sanitaire inspectieronde in oktober 2011 werden op de dreven 81 – min of 
meer ernstig aangetaste, in elk geval op te volgen – bomen genoteerd, waarvan een 10-tal te 
vellen. De meest voorkomende kwalen zijn zwamaantastingen in de stamvoet 
(Korsthoutskoolzwam, Reuzenzwam, Honingzwam) en ook plaatselijke bacteriële 
aantastingen (bloeding). Op de dreven met verhard wegdek staan in verhouding meer 
aangetaste bomen.    
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Het kapkwantum wordt als volgt gedefinieerd: 
 
Het volume dat in een bepaalde periode in een bos per jaar en per oppervlakte-eenheid 
effectief werd gekapt. De eenheid is m³/ha/jaar.  
 
De jaarlijkse inkomsten uit de houtverkoop bedragen ca. € 500.000. Onderstaande tabel 
geeft een overzicht van de jaarlijks op stam te koop aangeboden volumes sedert 1993 voor 
het hele domeinbos. Het gemiddelde houtvolume (periode 1993-2010) bedraagt 8.215 m3. 
Gemiddeld kapkwantum van 3,95 m3/ha/jaar. Het gaat hier om commerciële volumes die 
bepaald werden aan de hand van hameringsgegevens. 
 
De beheervisie voorziet dat het gemiddeld voorraadpeil globaal over het boscomplex niet 
mag afnemen, en dat dus het jaarlijks kapkwantum de effectieve groei niet mag 
overschrijden. Voor de domeinbossen wordt globaal ingeschat dat een kapkwantum van 4 
m3/ha/jaar (commercieel volume) hierbij mogelijk is. 
 
In het Zoniënwoud wordt een gemiddelde aanwas berekend van ruim 8,3 m³/ha spilhout of 
5.561 m3/ha werkhout. De gevonden cijfers liggen in de lijn van vroegere productiecijfers: 8, 
5 m3/ha spilhout (Galoux, 1959) en 5 m3/ha werkhoutvolume (Lienard, 1971). Bij vergelijking 
met de verkochte volumes blijkt dat er in het bos, onder deze grens wordt gekapt, en er dus 
een toename is van het voorraadpeil. 
 
In het jaar 2001 werd er weinig hout te koop aangeboden (idem Meerdaalwoud). Dit is het 
jaar met de grote stormen in Frankrijk.  
 
Zijn er concrete gegevens of berekeningswijzen beschikbaar die de kapquanta en 
groeiprognose kunnen verfijnen op niveau van het bosdomein of onderdelen ervan? 
 
INBO-advies:  
Momenteel beschikken we in Vlaanderen niet over actuele en goed onderbouwde 
aanwasgegevens voor het Zoniënwoud (en bij uitbreiding voor heel Vlaanderen). De tweede 
bosinventaris en een (gedeeltelijke) heropname van de proefvlakken uit de inventarisatiefase 
van het beheerplan, bieden naar de toekomst mogelijkheden om hier een betere inschatting 
te maken. Ook de nieuwe tarieven voor eik en beuk (Van der Aa et al., 2011) zullen toelaten 
om uit de heropmetingen (en de oude metingen) van diameters en boomhoogtes een 
correctere inschatting te maken van de effectieve volumes en aanwassen. 
Er zijn wel gegevens beschikbaar uit de heropnames in het bosreservaat Kersselaerspleyn. 
Deze zijn niet noodzakelijk representatief voor het gehele bos, maar geven toch indicaties 
over de te verwachten aanwassen (Vandekerkhove et al., 2012). 
Voor de kernvlakte zijn volumegegevens beschikbaar sinds 1986. De hermetingen in 2000 
en 2010 laten toe om de netto en bruto volume-aanwas te berekenen. De netto levende 
voorraad neemt nog altijd gestaag toe, over de laatste 10 jaar gemiddeld met ruim 8,5 
m³/ha/jaar. Wordt de ‘uitval’ van levende naar dode voorraad mee geteld, dan bedraagt de 
bruto productie gemiddeld ruim 12 m³/ha/jaar. Dit is een hoog cijfer voor een bosbestand van 
bijna 250 jaar oud. In beheerde bestanden kan dit cijfer nog hoger liggen, omdat in 
onbeheerde bestanden de onderlinge concurrentie tussen bomen, die anders bij dunningen 
zou worden weggewerkt, de aanwas vertraagt. 
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De cijfers uit de cirkelproefvlakken omvatten zowel zeer oude bosbestanden als 
verjongingsgroepen als middeloude homogene en gemengde beukenbestanden, zoals het 
voormalige Canton Pittoresque. Deze resultaten zijn wellicht meer representatief voor het 
gehele boscomplex. De levende voorraad is globaal toegenomen van 602 naar 681 m³/ha, 
wat neerkomt op een netto lopende aanwas van 8 m³/ha/jaar. Wordt daar de ‘uitval’ aan 
toegevoegd, die hier iets minder dan 1,5 m³/jaar bedraagt, dan bedraagt de bruto lopende 
aanwas 9,5 m³/ha/jaar. Dit is duidelijk minder dan in de kernvlakte en wordt mogelijk 
verklaard door het feit dat in de jongere bestanden de onderlinge concurrentie nog sterker 
speelt. Bij beheerde bosbestanden van dezelfde leeftijd kan de onderlinge concurrentie 
preventief worden opgeheven door dunningen en is dus een hogere totale aanwas te 
verwachten. 
De groeiprognose voor beukgedomineerde bosbestanden in Zoniën kan dus op minstens 10 
m³/ha/jaar worden geschat. Dit zijn cijfers voor de totale aanwas, niet enkel het commercieel 
volume. 
 
Besluit: een gemiddelde aanwas van 8,3 m³/ha spilhout die gebruikt wordt bij de 
berekeningen in het beheerplan is een voorzichtige inschatting. 
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Tabel 49: Aangeboden commerciële houtvolumes (m³) volgens de houtcatalogus 
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
volumes 
hout 3.355 6.110 5.764 5.597 9.402 8.683 8.955 7.189 3.417 12.388 14.329 10.460 11.148 11.920 14.826 13.046 10.525 5.082 

Beuk 2.249 4.585 4.959 4.691 7.819 7.514 7.349 4.551 2.866 9.730 12.610 8.241 9.361 9.771 11.821 10.677 8.706 3.865 

% Beuk 67 75 86 84 83 87 82 63 84 79 88 79 84 82 80 82 83 76 

Eik 471 894 493 468 1.092 764 781 643 137 929 880 572 1.336 839 1.517 676 636 524 

% eik 14 15 9 8 12 9 9 9 4 7 6 5 12 7 10 5 6 10 

Ander 635 631 312 438 491 405 825 1.995 414 1.729 839 1.647 451 1.310 1.488 1.693 1.183 693 

% Ander 19 10 5 8 5 5 9 28 12 14 6 16 4 11 10 13 11 14 
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Figuur 80: Aangeboden volumes (m³) volgens houtcatalogus per boomsoort (Beuk, Zomereik 
en andere soorten) 
 
In de figuur is een verhoging van het verkocht volume vast te stellen vanaf 2002.   
Vanaf 2002 werd er gebruik gemaakt van Ivanho en werd er gemeten met volledige 
boomhoogte i.p.v. werkhoutvolume met aftopdiameter. Het is aannemelijk dat het gemiddeld 
volume ongeveer 30% hoger ligt. 

 
In het bosdomein Koninklijk Schenking wordt om de twee jaar een houtverkoop 
georganiseerd (openbare veiling die plaatsvindt op dezelfde dag als die van Zoniën ANB). 
De loten worden op stam te koop aangeboden.  
 

Tabel 50: Overzicht houtverkoop Koninklijke Schenking 

Hout-
verkopen 1993 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 

Gemi
ddel
d 

Eik 156 490 1186 438 580 279 391 460 238 181 736 514 

Beuk 413 436 382 133 514 1015 347 407 269 124 1162 520 

A. Loofhout 70 137 156 185 304 541 265 568 389 280 743 364 

Naaldhout 1.130 1.066 118 2.262 1.296 232 187 2.656 1.088 32 528 1.060 

Totaal 1.769 2.129 1.842 3.018 2.694 2.067 
1.19

0 4.091 1.984 617 3.169 2.457 

Kapkwantum 7,51 9,04 7,82 12,82 11,44 8,78 5,06 17,38 8,43 2,62 13,46 10,44 
  
De verkochte volumes per dienstjaar zijn overgenomen uit de verkoopscatalogen met 
kubering volgens Ivanho. De verkoop van 2011 betrof in feite onverkochte loten van 2010.  
De tabel bevat de cijfers voor het huidige bosdomein, met uitsluiting van de recent 
aangehechte kleine bestanden Kapucijnenbos 1d (Vandurme) en Broekstraat 1a (De Wip), 
voor een totaal van 235,4 ha. Voor een verdere verdeling van de verkochte hoeveelheden 
per assortiment en per perceel zie bijlage KS 1.   
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De gemiddelde houtverkoop over de laatste 20 jaar bedroeg 2.457 m3. Het gemiddelde 
kapkwantum was 10,44 m3 per ha, behoorlijk hoog, maar verantwoord met het oog op het 
bereiken van een betere structuur door meer lichtinval.  

 

 
De inkomsten van zaadoogst zijn onregelmatig.  
 
Het recht op het oogsten van beuken- en eikenzaad in vooraf bepaalde bestanden wordt op 
de openbare veiling verkocht. Als er in het Zoniënwoud verkocht wordt, dan gaat het meestal 
over drie of vier kavels voor beukennoten.  
 
Daarnaast werd in 2005 ook Meidoorn opgekweekt van de Smeyberg (contractteelt). 
 

Op het bosdomein van de Koninklijke Schenking liggen vier door het INBO gecertificeerde 
zaadbestanden, drie voor zomereik en één voor Amerikaanse eik. Het recht op zaadoogst 
wordt in goede mastjaren aan de gegadigden verkocht bij bieding met gesloten omslag. De 
opbrengst (een paar honderd euro) overstijgt nauwelijks de verkoopskost, maar de 
zaadverkoop dient de bosbouwsector en de verkoopsformule is een goede manier om de 
zaadopbrengst onder de geïnteresseerden te verdelen. Naar Amerikaanse eik is er 
nauwelijks nog vraag.  
 
In 2006 werd zaad van eik afkomstig van de Koninklijke Schenking onder contractteelt bij 
Sylva opgekweekt. 

 
Het belang van de fauna in het Zoniënwoud komt tot uiting in de historiek van de jacht. Het 
jachtrecht in het bos behoorde tot aan het einde van het Ancien Regime toe aan de 
regerende prinsen en de allereerste verordeningen i.v.m. het bos hadden betrekking op de 
jacht, voornamelijk het op peil houden van de wildstand. Dit neemt niet weg dat de dichtheid 
van de fauna door de eeuwen heen aan grote schommelingen onderhevig is geweest. Vooral 
in tijden van onlusten of oorlog nam de bevolking toevlucht tot stropen als middel om het 
dieet te verbeteren. Zo is bekend dat tijdens de Boerenkrijg, tijdens de Belgische 
Omwenteling en later tijdens de beide wereldoorlogen de wildstand tot bijna nul herleid werd. 
 
Voor twee diersoorten is de uitroeiing door de mens precies te documenteren: 

 Het everzwijn verdween door de bestrijdingsmaatregelen onder Jozef II, maar tot 
halfweg de jaren 50 werden nog sporadisch verdwaalde exemplaren opgemerkt; 

 Het laatste hert werd geschoten door Karel van Lorreinen rond 1770, mogelijk was 
het echter een gekweekt exemplaar. 
 

Sedert 1830 behoort het jachtrecht in het domeinbos-ANB aan de Kroon. Na 1974 werd 
evenwel niet meer gejaagd in het bos.  
 
Het jachtrecht op het domein van de Koninklijke Schenking behoort aan de Koninklijke 
familie. Sinds de jaren 1980 werd evenwel niet meer gejaagd in het bos.  
 
In het domein van de Marnix behoort het jachtrecht toe aan de familie de Marnix. 
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Kunnen uit het bosvitaliteitsonderzoek in het Zoniënwoud elementen gehaald worden 
die kunnen bijdragen aan het geplande bosbeheer, o.a. in relatie tot 
klimaatverandering? 
 
INBO-advies: 
 
Een samenvatting van dit onderzoek is te vinden in Roskams et al. (2012). Sinds het begin 
van de jaren ’90 onderzoekt het INBO de gezondheidstoestand van de Beuk in het 
Zoniënwoud en de factoren die een invloed hierop uitoefenen. Uit de resultaten blijkt dat de 
kroontoestand van Beuk jaarlijks varieert. Na een piek halverwege de jaren ’90 schommelt 
het gemiddeld bladverlies van 15 tot 23%. Het bladverlies in het Zoniënwoud is meestal iets 
hoger dan het gemiddelde voor Beuk in het Vlaamse gewest, maar vertoont grotendeels 
dezelfde trend. 
 
De gelijklopende trend op uiteenlopende standplaatsen wijst erop dat de kroontoestand van 
Beuk mee beïnvloed wordt door factoren die gelijktijdig over grote oppervlakte inwerken. In 
het Zoniënwoud werd een negatief verband gevonden tussen het bladverlies bij Beuk en de 
totale hoeveelheid neerslag in het voorgaande jaar. Hiermee worden eerdere bevindingen 
bevestigd dat Beuk met een jaar vertraging reageert op hydrologische stress. Na het 
optreden van een droogteperiode kunnen de bomen echter snel herstellen. 
 
De globale trendlijn over de gehele meetperiode is vrij vlak. Er is geen negatieve trend waar 
te nemen in de vitaliteit van Beuk. 
 
Globaal was de gezondheidstoestand van Beuk in 2012 beter dan deze van de meeste 
andere loofboomsoorten (Sioen & Roskams, 2013). 
 
Er kan geconcludeerd worden dat er momenteel geen ernstige problemen met de 
gezondheidstoestand van Beuk in het Zoniënwoud worden vastgesteld. Niettemin maakt zijn 
gevoeligheid voor watertekorten en langdurige droogteperioden hem kwetsbaar voor 
wijzigingen in het neerslagregime als gevolg van de klimaatwijziging. Klimaatmodellen 
voorspellen dat droogteperioden tijdens de zomer in onze streken in toenemende mate 
zouden kunnen voorkomen en langer duren, wat risico’s kan inhouden voor de 
gezondheidstoestand en de concurrentiepositie van de Beuk. 
 
Streven naar een grotere boomsoortendiversiteit en een verdere afbouw van de dominante 
positie van Beuk in het boscomplex, is dan ook een goede strategie om met deze 
onzekerheid om te gaan. Deze omvorming kan geleidelijk gebeuren. De (vrij goede) 
gezondheidstoestand van de Beuken en de aangetoonde resilientie en plasticiteit noopt niet 
tot al te drastische, snelle omvorming die andere bosfuncties (ecologisch, economisch, 
cultuurhistorisch, recreatief) kunnen compromitteren. 
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Kaart 3.11 Detailkaart knelpunten vijver 
 
De 12 vijvers liggen in het brongebied van de IJse. De eerste vier vijvers zijn de vijvers van 
Groenendaal. De Ganzepootvijver (eerste vijver) is ook aangeduid als bosreservaat  
Zwaenepoel. Aan de andere kant van de ring (R0) liggen de koningsvijvers (vijver 5 t.e.m. 
12).  
 

 
Figuur 81: Detailkaart: situering vijvers – vallei van Groenendaal en Koningsvijvers 

 

 
De vijvers van Groenendaal kennen al een zeer lang gebruik – sinds de middeleeuwen door 
de monniken van de abdij van Groenendaal. Ze fungeerden als visvijvers en waren een 
belangrijke voedselbron voor de monniken.   
 
Beheerkaart (1894): In brongebied IJse bijkomende vijver voor Ganzepootvijver en reeks 
putten (Puttendreef) – de Keizer Karelvijver was een kleine vijver ter hoogte van bosmuseum 
 
Beheerkaart Crahay (1915-1920): er zijn vier vijvers te zien met een totaal van 7,48 ha. 
 

 
De Koningsvijvers zijn een vijvercomplex met een zeer boeiende voorgeschiedenis. Deze 
werden door opstuwing van de IJse aangelegd in 1902 door de landschapsarchitect Lainé in 
opdracht van koning Leopold II. Voordien was er een moeraszone (1894).  
 
Beheerkaart (1894): moeraszone 
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Beheerkaart Crahay (1915-1920): er zijn zes vijvers en de broedervijver te zien 
 

 
Figuur 82: Oude kaart Crahay (1915) met Koningsvijvers, nummering overgenomen 
 

 
 
De vijvers worden gevoed door grondwater en regenwater. Het grondwater is afkomstig uit 
de Brusseliaanlagen en is bijgevolg kalkrijk en zuurstofrijk. De invloed van het grondwater is 
het grootst in de bronzone van de IJse (meer bepaald de vijvers van Groenendaal). Er is een 
continue aanvoer van zuiver grondwater en afvoer van mogelijke nutriënten.  
 

 
Figuur 83: Ligging peilbuizen – vallei van Groenendaal en Koningsvijvers 
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In het brongebied van de IJse liggen twee deelgebieden: de vallei van Groenendaal en de 
Koningsvijvers. Ze bestaan uit een combinatie van een complex van vijvers, oeverzones, 
natte ruigten en dotterbloemgraslanden.  
 

 
 
Alle vijvers werden gedurende twee jaar van mei tot september grondig gemonitord op 
libellen. Zowel de Koningsvijvers als de vijvers in Groenendaal werden om de twee weken 
gedurende een hele dag bemonsterd door twee vrijwilligers: Arnold Windey en Willy 
Moortgat.   
 
Bij de analyse werden per soort enkel de hoogst voorkomende aantallen weerhouden en in 
de overzichtstabel per vijver genoteerd. Op die manier wordt direct duidelijk waar welke 
soorten voorkomen en hoe groot de populatie is.  
 
 < 20 exemplaren: zoveel mogelijk exacte aantallen 
 
 > 20 exemplaren:  in klassen van 10  
 
 Veel exemplaren: > 100 
 
De aantallen staan in het vet vermeld wanneer er voorplanting is vastgesteld: paringswiel, ei-
afzet, …    
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Tabel 51: Overzicht resultaten monitoring van libellen in de vijvers (2012) 

  
vijver 
1  

vijver 
2  

vijver 
3  

vijver 
4 

vijver 
5 

vijver 
6 

vijver 
7 

vijver 
8 

vijver 
9 

vijver 
10 

vijver 
11 

vijver 
12 

Nederlandse 
naam 

Ganze
poot 
vijver 

Linde
vijver 

Putsel
vijver 

Keizer 
Karel 
vijver 

                

Azuurwaterjuffer veel veel  veel 2/veel 10 veel veel  veel veel enkele veel 30 

Blauwe 
glazenmaker 2 20 2   2 2 6 6 5   3   

Bloedrode 
heidelibel 2 10 6 1   20 30 50 veel  veel? 20 veel? 

Bosbeekjuffer   1 m         
1 (m 

en vr) 
  1 vr   1m?   

Bruine 
glazenmaker         1   1 1         

Bruine korenbout           11 5 12 50   20   

Bruinrode 
heidelibel 3 3 1       1 1         

Gewone oeverlibel 4 6                     

Gewone 
pantserjuffer 1 1                     
Grote keizerlibel 4 4 2 2 1 4 3 3 3   2   

Grote 
roodoogjuffer 

2* 20* 
10-
20*  

veel    4         30 2 

Houtpantserjuffer 1 20 22   9     6   7 30 3 

Kanaaljuffer   20* veel 30?                 

Kleine 
roodoogjuffer   30 10                   

Lantaarntje 6 veel veel      5 1 9 3   veel  30 

Paardenbijter 7 15 9 20 1 4 6 6 15   6   

Platbuik 3 4     1 2 1 2 5   1 1 

Smaragdlibel 1 11 3 1 3 2   2     3   

Viervlek 1 2 1   4 7 5 3 6       

Vuurjuffer 3 veel  veel  3 10 veel veel veel  veel enkele veel 5 

Watersnuffel veel veel veel veel                 

Weidebeekjuffer           1 m     1 m       

Vuurlibel   1 1         1     3   

Gaffelwaterjuffer   5 1                   

Aantal soorten 16 21 16 9 11 13 13 15 12 4 14 7 
Aantal RL-

soorten   1       1 2 1 2   2   

 
De meeste juffers zijn weinig mobiel. Bij de libellen kan een populatie over meerdere vijvers 
samen  voorkomen. Ook de aanwezigheid van voortplanting onder de vorm van een 
paringswiel en/of ei-afzet werd genoteerd.   
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De Ganzepootvijver ligt in het bosreservaat Zwaenepoel. Het is de grootste vijver met op 
sommige plaatsen ook diepe zones. Alle oevers zijn bebost. Rietvegetaties zijn amper 
aanwezig. Onderwatervegetaties zijn in beperkte mate aanwezig. Op het grootste gedeelte 
van de oevers staan zeer oude bomen, meestal Beuk.  
 
Langs de Duboislaan zijn op de kalkrijke oevers en taluds kalkrijke zoomvegetatie (habitat 
6210) vastgesteld en bijzondere paddenstoelen (veel  zeldzame ectomycorrhizavormers: 
boombegeleiders van Beuk). 
 

Gedurende drie opeenvolgende jaren (2010-2011-2012) werd de amfibieëntrek gemonitord 
langsheen de Duboislaan in de vallei van Groenendaal, in eigen beheer van het Agentschap 
voor Natuur en Bos. Vanaf de twee decade van februari tot eind maart volgde het 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de trekbeweging op. Omdat de eerste twee jaren 
vastgesteld werd dat een niet onaanzienlijk aantal gewone padden en bruine kikkers 
doodgereden werden op de Duboislaan, heeft het ANB beslist de migratie (vooral de 
terugtrek) nauwkeuriger op te volgen in sector 5 
 

 
 
Bij elk bezoek tot overzetten werd de soort, het geslacht, het aantal zgn. ‘axillaire amplex’ 
(paarhouding met omklemming in de oksels), het uur en de weersomstandigheden 
genoteerd. Vele uurtjes van overzetwerk gaven een spectaculair beeld van het aantal 
amfibieën en hun doortrektijd en -plaats langsheen de Duboislaan ter hoogte van het 
vijvercomplex van Groenendaal. 
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Belangrijke populaties amfibieën aanwezig: 1.116 – 1.738 aantal individuen werden 
overgezet over de Duboislaan (verslag Dirk Raes). Bij de overzetacties werd vooral veel  
Gewone pad overgezet, gevolgd door Bruine kikker. Er werden ook enkele exemplaren van  
Vinpootsalamander, Alpenwatersalamander en Kleine watersalamander waargenomen. De 
aanwezige amfibieën overwinteren in die omgeving in het bosgebied aan de ene zijde van de 
Duboislaan en komen naar de vijvers aan de andere zijde om er te paren en hun eieren af te 
leggen. Vooral de bocht van de Duboislaan ter hoogte van de Ganzepootvijver is de 
belangrijkste oversteekplaats. 

 
Figuur 84: Overzicht tellingen tijdens overzetactie aan de Duboislaan (Raes, D. 2012) 
 

 
Figuur 85: Aantal Gewone pad en Bruine kikker overgezet over de drie onderzoek jaren 
 
Het slib werd verwijderd in 2010.   
 
Kweekvijver voor  snoek: jaarlijks wordt in het voorjaar de vijver afgelaten en leeggevist (een 
30-tal volwassen snoeken). Bittervoorn vastgesteld bij de afvissingen. 
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De waterkwaliteit voor de Ganzepootvijver wordt op basis van de biotische index als goed tot 
zeer goed beschouwd: De biotische index is 8 en de Multimetrische Macro-Invertebraten 
Index is 0.7 (cijfers VMM 2012). 
 
Monitoring libellen: er ontbreken twee kritische soorten: Kanaaljuffer (onderwatervegetaties) 
en Kleine roodoogjuffer (Fijnbladige drijvende waterplanten). Als de aantallen worden 
vergeleken met de andere (kleinere) vijvers, dan worden er lagere aantallen vastgesteld. 
 

 
De Lindenvijver heeft een biotische index van 8 (Lock et al. 2010).  
 
Het slib werd verwijderd in 2008. De oevers zijn heringericht. De vijver is volledig beschoeid 
met een betonwand (kuipmodel), maar voor de helft van de vijver werd een vooroever 
gemaakt met schanskorven, waarachter het uitgebaggerd slib wordt vastgehouden. Zo zijn  
grote oeverzones gecreëerd. Na de slibruiming hebben zich massaal onderwatervegetaties 
ontwikkeld: o.a. Aarvederkruid.  
 
Monitoring libellen: De vijver heeft zicht ontwikkeld tot de meest soortenrijke vijver van de 
hele reeks met 21 verschillende libellensoorten. Er is aanvoer van zuurstofrijk bronwater, het 
water heeft door de zon een temperatuur > 20°C (Kanaaljuffer). Er zijn zowel ondergedoken 
waterplanten, drijvende waterplanten als oevervegetatie aanwezig. 
 
Deze vijver is ingericht als hengelvijver.  
 
Soortensamenstelling en hoeveelheid 
In de Lindenvijver zijn tijdens het laatste visstandsonderzoek slechts vijf vissoorten gevangen 
(ATKB, 2012). Het betreft de soorten baars, blankvoorn, snoek, zeelt en rietvoorn. De 
geschatte omvang van het visbestand is beperkt en bedraagt 12,2 kg/ha en 417 stuks/ha. Op 
basis van biomassa en aantallen bestaat het visbestand grotendeels uit vissen met een 
lengte tot 15 cm. De soorten baars en rietvoorn zijn het talrijkst. De fuikvangsten zijn 
eveneens beperkt van omvang met 0,10 kg per fuiknacht en minder dan één exemplaar per 
fuiknacht. Op basis van biomassa bestaat deze vangst voornamelijk uit snoek, de soorten 
baars en blankvoorn zijn het talrijkst in de vangst. De visgemeenschap, hoewel zeer beperkt 
van omvang, lijkt het meest overeen te komen met een rietvoorn-snoek visgemeenschap.  
 
Predator-prooi verhouding  
De enige predator in de hengelvijver Groenendaal is de snoek. Een groot deel van deze 
snoekjes heeft echter een lengte kleiner dan 15 cm. Op basis van de biomassa van deze 
soorten (> 15 cm) en het totale prooivisbestand (≤ 15 cm) is de predator-prooi verhouding 
berekend op 1:8,5 voor de Lindenvijver. Er is geen evenwicht in de Lindenvijver. 

 
De Putselvijver heeft een biotische index van 7 (Lock et al 2010).  
 
Het slib werd verwijderd in 2008. De vijver werd rondom beschoeid met houten 
oeverwanden, waarachter deels een ontlastingsmassief (argex) is geplaatst en een deel slib 
is verwerkt. Plaatselijk is er een beperkte vooroever, naast de vijver is een diepe poel 
gegraven die het afstroomwater van de Duboislaan (zout- en oliebelasting!) als eerste 
opvangt, maar verder ook overloopt in de Putselvijver.  
 
Drijvend fonteinkruid. 
 
Monitoring libellen: De vijver heeft zich ontwikkeld tot één van de meest soortenrijke vijvers.  
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Deze vijver is ingericht als hengelvijver. 
 
Soortensamenstelling en hoeveelheid  
In de Putselvijver zijn in het visstandsonderzoek (ATKB, 2012) negen vissoorten 
aangetroffen, namelijk baars, blankvoorn, paling, snoek, bittervoorn, rietvoorn, vetje, zeelt en 
winde. De omvang van het visbestand is geschat op 35,5 kg/ha en 6.939 stuks/ha. De 
visbiomassa bestaat voor een groot deel uit de plantminnende soorten rietvoorn (33%) en 
zeelt (20%). De meest voorkomende vissoort is het vetje (78%). De fuikvangsten van de 
Putselvijver hebben een omvang van 0,61 kg per fuiknacht en 24 stuks per fuiknacht. Zowel 
op basis van biomassa als op basis van aantallen bestaat deze vangst grotendeels uit 
blankvoorns (vooral meerzomerige exemplaren met een lengte tot 15 cm). De 
visgemeenschap kan gekarakteriseerd worden als een rietvoorn-snoek visgemeenschap. 
 
Predator-prooi verhouding  
In de Putselvijver is naast de snoek eveneens de baars (> 15 cm) aanwezig als predator. Op 
basis van de biomassa van deze soorten (> 15 cm) en het totale prooivisbestand (≤ 15 cm) is 
de predator-prooi verhouding berekend op 1:1,9 voor de Putselvijver. In de Putselvijver is er 
sprake van een evenwicht, waarbij de dichtheid aan planktivore vis gereguleerd wordt door 
het roofvisbestand.  
 

 
De waterkwaliteit voor de Keizer Karelvijver wordt op basis van de biotische index als matig 
beschouwd (cijfers VMM 2012): De biotische index is 6 en de Multimetrische Macro-
Invertebraten Index is 0.6. Het aantal verschillende soorten macro-invertebraten is lager dan 
in de andere vijvers (13 verschillende soorten en Ganzepootvijver telt 23 taxa). 
 
Op de westelijke kant van de vijver is een rietzone aanwezig. De overige oevers zijn volledig 
bebost. De vijver is zeer sterk beschaduwd. De vijver groeit meer en meer toe met 
Eendekroos, Gele plomp en waterlelie.  
 
Monitoring libellen: er werden op de talrijke onderzoeken steeds weinig soorten aangetroffen. 
De aantallen tijdens de monitoring liggen zeer laag. Deze resultaten moeten een beetje 
genuanceerd worden want de vijver is slechts op een aantal plaatsen toegankelijk. Globaal 
kan wel geconcludeerd worden dat de Keizer Karelvijver op dit moment weinig geschikt is als 
voedselhabitat voor vleermuizen. 
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De meeste vijvers hebben een goed ontwikkelde oevervegetatie met volgende soorten: Riet, 
Liesgras, Lisdodde, Rietgras, Scherpe zegge, Gele lis, Kattestaart. Er zijn veel overgangen 
naar andere vegetatietypen aanwezig: dotterbloemgrasland, grote zeggenvegetaties, … 
 

De waterkwaliteit van vijver 5 wordt op basis van de biotische index als goed beschouwd: de 
biotische index is 8 en de Multimetrische Macro-Invertebraten Index is 0.85 (cijfers VMM 
2012). In deze vijver werden zeer veel verschillende soorten libbellen waargenomen (30 
verschillende soorten). 
 
30% open water  
 
Oevervegetatie: Riet en liesgras 
 
Monitoring libellen: weinig verschillende soorten en weinig aantallen, wel veel 
Houtpantserjuffer 
 

5-10% open water  
 
Oevervegetatie: veel lisdodde 
 
Eiland met grote bomen zorgt voor te grote beschaduwing 
 
Monitoring libellen: populatie van Bruine korenbout aanwezig, één van de weinige vijvers van 
de Koningsvijvers waar Grote roodoogjuffer voorkomt. 
 

80% open water  
 
Oevervegetatie: liesgras, lisdodde en kattestaart 
 
Monitoring libellen: Bosbeekjuffer werd éénmaal waargenomen  
 

5% open water, veelwortelig kroos 95%  
 
Oevervegetatie: liesgras, lisdodde en wilg 
 
Monitoring libellen: meest soortenrijke vijver van de Koningsvijver. De resultaten moeten 
genuanceerd worden want de waarnemingen worden heel vaak gedaan op de enige plek 
met open water die er nog rest (mondelinge mededeling ). De rest van de vijver staat zeer 
sterk onder invloed van de knelpunten afkomstig op de Gunsdelle. De vijver is voor de rest 
volledig verzand.  
 

De waterkwaliteit van vijver 9 wordt op basis van de biotische index als goed beschouwd: de 
biotische index is 8 en de Multimetrische Macro-Invertebraten Index is 0.75 (cijfers VMM 
2012). In deze vijver werden toch wel minder verschillende soorten waargenomen (19 
verschillende soorten). 
 
30-40% open water  
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Monitoring libellen: Vanaf vijver 9 kan het effect van waterverontreiniging op libellenfauna 
worden vastgesteld. Houtpantserjuffer en Smaragdlibel worden niet meer waargenomen.  
Opvallend is dat de Bruine korenbout weinig last heeft van waterverontreiniging. 
 

Volledig beschaduwd  
 
Oevervegetatie: volledig bebost 
 
Monitoring libellen: bijna geen waarnemingen 
 

De waterkwaliteit van vijver 11 wordt op basis van de biotische index als zeer goed 
beschouwd: de biotische index is 8 en de Multimetrische Macro-Invertebraten Index is 0.95 
(cijfers VMM 2012). In deze vijver werden veel verschillende soorten waargenomen (25 
verschillende soorten). Dit resultaat moet nog in detail uitgezocht worden want het staat in 
contrast met de chemische analysen.   
 
Bij de inventarisatie van de macro-invertebraten zijn bijzonder zeldzame taxa met de 
grootste aantallen teruggevonden in vijver 11. Het gaat om moerasweekschilsen(Scirtidae). 
Dit zijn kevers van brongebieden waarvan de larven in het water en voornamelijk van 
halfvergaan plantenmateriaal leven. Vermoedelijk verklaren plaatselijke kwelzones de 
aanwezigheid van deze bijzondere taxa ondanks de algemene slechte waterkwaliteit in de 
vijver.   
 
80% open water en 20% kroos  
 
Oevervegetatie: rietvegetatie 
 
Monitoring libellen: zeer soortenrijke vijver ook Grote roodoogjuffer en Smaragdlibel, 
belangrijke populatie Bruine korenbout 
 

5-10% open water  
 
Oevervegetatie: veel rietvegetatie 
 
Monitoring libellen: weinig soorten, vaak overvliegend van vijver 11, grote impact van 
waterverontreiniging  
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In het volledige vijversysteem wordt een hoge soortenrijkdom vastgesteld: in totaal 25 
soorten over de 12 vijvers.  
 
Lindenvijver (vijver 2) is de meest soortenrijke vijver (21 soorten) en bevat ook de grootste 
aantallen – één van de vijvers van Groenendaal met de minste vervuiling. Er is aanvoer van 
zuurstofrijk bronwater, het water heeft door de zon een temperatuur > 20°C (Kanaaljuffer). Er 
zijn zowel ondergedoken waterplanten, drijvende waterplanten als oevervegetatie aanwezig. 
 
Belangrijke populatie van Bruine korenbout aanwezig in de koningsvijvers: vijver 6, 9 
en 11 (ook voorplanting), potentieel wellicht ook 8, minder last van vervuiling. 
 
Beschrijving van de vijvers a.d.h.v. het voorkomen van specifieke libellensoorten 
 
Op basis van gedetailleerde ecologie van de libellensoorten en hun voorkomen in bepaalde 
vijvers en afwezigheid op andere vijvers kunnen de vijvers beter getypeerd worden.     
 
Er zijn op dit moment twee verschillende soortengroepen libellen in het valleigebied van de 
IJse aanwezig.  
 
 

Ligging: de eerste vier vijvers ten westen van de R0 zijn gelegen in de bronzone van de 
IJse.  
 
Het is opvallend dat in deze vijvers soorten voorkomen die afhankelijk zijn van zuurstofrijk 
zwakstromend water, onderwatervegetaties en drijvende waterplanten. 
 

zuurstofrijk zwakstromend water (Kanaaljuffer, Gaffelwaterjuffer, Gewone 
pantserjuffer) enkel in vijver 2 en 3 
 
zuurstofrijk water, stabiele temperatuur > 20°C (Kanaaljuffer) enkel in vijver 2 en 3 
 
Ondergedoken waterplanten (Kanaaljuffer) enkel in vijver 2 en 3 
 
Fijnbladige drijvende waterplanten (Kleine roodoogjuffer) enkel in vijver 2 en 3 
 
Grote drijvende waterplanten (Grote roodoogjuffer) 

 
In de vijvers van Groenendaal is minder oevervegetatie aanwezig dan in de Koningsvijvers. 
De Bruine korenbout ontbreekt in de vijvers van Groenendaal  en er komen opvallend lage 
aantallen van Bloedrode heidelibel voor. 
 
Ganzepootvijver (bosreservaat): De waterkwaliteit en de waterhuishouding zou ter hoogte 
van de bronzone het beste moeten zijn. Het is dan ook merkwaardig dat het aantal soorten 
en vooral de aantallen lager zijn dan in de Linden - en Putselvijver. Er zijn verschillende 
mogelijke oorzaken op te sommen: er is mogelijke impact van de Snoek op de insectenfauna 
van de Ganzepootvijver. De vijver wordt jaarlijks afgelaten voor de vangst van Snoek. Dit 
knelpunt zal in de toekomst beter onderzocht worden.  
 
Keizer Karelvijver: de resultaten in de Keizer Karelvijver wijken sterk af van de 
waarnemingen in de rest van de vijvers van Groenendaal. Er worden minder soorten 
vastgesteld en de meest kritische soorten ontbreken. Bovendien worden er zeer lage 
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aantallen libellen vastgesteld. Dit is geen optimale situatie als voedselhabitat voor 
vleermuizen.  
 

Ligging: vijver 5 t.e.m. 12 gelegen ten oosten van de R0 
  
De soortenrijkdom wordt in de Koningsvijvers vooral bepaald door soorten die afhankelijk zijn 
van goed ontwikkelde oevervegetaties en soorten die minder eisen stellen aan 
waterkwaliteit. (Bruine korenbout, grote aantallen Bloedrode heidelibel, Paardenbijter)   
 
Belangrijke vaststellingen voor beheerplan:  
 
 oevervegetaties in de vijvers van Groenendaal kunnen gestimuleerd worden 
 Keizer Karelvijver heeft veel potenties 
 Ganzepootvijver: lagere soortenaantal en lagere aantallen, opsporen oorzaak 
 waterkwaliteit in de Koningsvijvers zou de soorten doen toenemen 
 laat gefaseerd maaibeheer van de oevers (vanaf september) in de Koningsvijvers is zeer 

belangrijk voor soorten als Bosbeekjuffer, Bruine glazenmaker,…   
 
Vervuiling heeft impact: Vanaf de Keizer Karelvijver en vervolgens in de Koningsvijvers 
(autostrade, riolering, spoorweg) doet de vervuiling de soortenrijkdom afnemen vb. vijver 9 
geen enkele waarneming (2 jaar) van Smaragdlibel 
 
Schaduw heeft impact: Ganzepootvijver – Keizer Karelvijver – vijver 10 – lagere 
soortendiversiteit en ook aantallen. De Kanaaljuffer is bv. een zeer kritische soort, is 
gebonden aan een stabiele watertemperatuur en komt voor in de meest zonbeschenen 
vijvers.   
 
Er is een duidelijke relatie tussen BBI (libellenlarven onderdeel, Koen Lock 2010) en 
soortenrijkdom libellensoorten. De Keizer Karelvijver (BBI 6) is dus een potentieel 
interessante vijver om te ontwikkelen. Door deze beheeroptie zou ook uitbreiding van het 
leefgebied van de Kanaaljuffer kunnen gebeuren, maar indien ook rietvegetatie op termijn 
interessant voor de Bruine korenbout. 
 
(* BBI Ganzepootvijver: gemeten na baggeren van vijver) 
 
Visserij op Lindenvijver en Putselvijver: libellenfauna en visserij lijken compatibel (visserij 
wordt wel op dit moment beperkt uitgeoefend zonder maaibeheer) 
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Kaart 2.4.2: 1.1 Hydrologie en hydrografie Park van Tervuren. 
 
In het Park van Tervuren bevinden zich meerdere vijvers. Doorheen het zuidelijke deel van 
het plangebied stroomt de rivier de Voer. Hier is er een opeenvolging van grote vijvers, met 
van west naar oost de Kasteelvijver, de Spiegelvijver, de Kanaalvijver en de Gordaalvijver. 
De oppervlakte van dit aangesloten geheel bedraagt maar liefst 10 ha. De vijvers waren 
reeds aanwezig ten tijde van de opmaak van de kaart van Ferraris (1775‐1777) en werden 
aangelegd in het verlengde van de Sint‐ Hubertus kapel. Voor de wereldtentoonstelling van 
1897 werd de Franse tuin ontworpen in het noordelijke deel van het park en werd er een 
aftakking gerealiseerd vanuit de Vaart richting deze tuin. In het zuiden van het Park van 
Tervuren wordt er een gelijkaardig beeld gecreëerd met ook een opeenvolging van grote 
watervlakken. Het gaat om de Kleine en de Grote Sint-Gertrudisvijver die, net als de 
Gordaalvijver uitmonden in het geheel van Molenvijver en Vossemvijver.  
 
Ter hoogte van het meetpunt 479700 van de VMM wordt de stroming van de Voer gesplitst. 
Enerzijds gaat er een rechtstreekse leiding naar de Voer. Anderzijds gaat er een leiding naar 
de vijver van de nabijgelegen woning. Hierop staat een watermolen die de woning van 
elektriciteit voorziet. Er is een regeling met de bewoners i.v.m. de toevoer van water om de 
molen aan te kunnen drijven. Het water van deze vijver loopt nadien over naar de Voer. 
 

 
Figuur 86: Zicht over de Grote Vaartvijver richting Vossemvijver 
 
In 2008 werden grote herstellingswerken uitgevoerd aan de zuidelijke parkvijvers: 

 De vijvers werden afgelaten, het aanwezige slib werd afgegraven tot op de vaste 
bodem. 

 De oude oeververdediging werd afgegraven. 
 Overhangende bodem, struiken en takken werden verwijderd. 
 Er werden schanskorven en houten damplanken geplaatst als oeververdediging.  
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 De bestaande monikken werden verwijderd en vervangen door 4 nieuwe monikken 
van hetzelfde type als in de Vossemvijver. 

 Er werd Moeraszegge aangeplant als oeverplant, de bermen werden ingezaaid met 
Italiaans raaigras. 

In de Franse tuin zelf ligt er ten zuiden van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika een 
groot ovaalvormig watervlak van ongeveer 6.000 m², met daarin een fontein. Tevens situeert 
zich net ten oosten van deze grote vijver een kleiner cirkelvormig waterelement van 100 m², 
met centraal erin een kunstwerk. 
 
Ten zuiden van de Kanaalvijver ligt de badvijver. Karel Van Lorreinen liet deze vijver in de 
18e eeuw ten zuiden van de Kanaalvijver aanleggen. Er loopt een afwateringsbuis van de 
badvijver naar de Kanaalvijver. 
 

 
Figuur 87: Badvijver in de winter 

 
Net ten noorden van de Kasteelvijver, aan de overzijde van de Keizerinnedreef, ligt er een 
betonnen bufferbekken van ± 1.200 m². Tenslotte situeert zich ten noorden van de 
Gordaalvijver in het bos een laatste watervlak met een oppervlakte van ± 2.500 m². Ten 
zuiden van de Kleine en Grote Vaartvijver situeren zich nog twee bufferbekkens van ± 1.900 
m² en ± 1.200 m². 
 
In het park liggen verschillende afwateringsbuizen die regenwater van de gebouwen en van 
de Leuvensesteenweg afvoeren naar de vijvers. Deze buizen komen uit in de Kasteelvijver, 
de Kanaalvijver en de Gordaalvijver. De betonnen buizen liggen op verschillende plaatsen 
bloot. Ten oosten van de spiegelkom ligt de buis ter hoogte van het pad bloot, de buis is 
bovendien open en dus gevaarlijk voor bezoekers. 
 
Doorheen het park loopt een watercollector ter hoogte van de Keizerinnendreef. Deze 
collector voert afvalwater af van oost naar west vanaf het centrum van Tervuren richting het 
VMM-zuiveringstation voorbij de Vossemvijver. Wanneer het regent, wordt het open 
wachtbekken in het park gevuld. Er loopt nooit vijverwater in de collector. Als de volledige 
afwaartse leiding voldoende onder druk komt, zal de achterwaartse overstort beginnen 
werken en zal er water vanuit de collector naar de vijvers lopen bij regenweer. Aquafin heeft 
plannen om de werking van het wachtbekken te optimaliseren zodat er minder vuil water in 
de vijvers terechtkomt bij regenweer. De uitvoering van deze plannen loopt vertraging op 
omdat het perceel waarop het wachtbekken gelegen is in eigendom van Aquafin dient te 
komen. De verkoop van het perceel door de Regie der Gebouwen is nog niet rond.  
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Figuur 88: Afwateringsbuis in het park 

 

Figuur 89: Ingestorte afwateringsbuis ten oosten van Spiegelkom 
 
Ter hoogte van de Gordaalvijver, ten noorden van de Keizerinnendreef, loopt een gracht die 
meestal droog staat. De gracht komt uit in de vijver in het oosten van het park ten noorden 
van de dreef. 
 
Onder de brug tussen de Spiegelkom en de Spiegelvijver is in het water een draadafsluiting 
gespannen om te beletten dat grotere vissen van de ene naar de andere vijver migreren. 

 
Alle waterpartijen in het domein zijn kunstmatig aangelegd, de oevers zijn zo goed als 
allemaal verstevigd of verhard. De Voer, een waterloop van categorie 3, loopt door de 
zuidelijke vijvers in het park. Wanneer de vijvers in 2011 gedeeltelijk leegliepen, kon de 
meanderende Voer op de bodem van de vijvers ontwaard worden.  



246 

 
 

De vijver ten zuiden van het KMMA in de Franse tuin liet men in de zomer van 2011 volledig 
leeg lopen. Het slib op de bodem werd verwijderd. In de kuip van de vijver werden scheuren 
ontdekt die de stabiliteit ervan in gevaar brachten. De aanbesteding voor het herstel van 
deze scheuren werd in 2012 uitgeschreven.  
 
De waterpermanentie van de zuidelijke vijvers (Kasteelvijver, Spiegelvijver, Kanaalvijver, 
Gordaalvijver) is niet stabiel. Door een lek onder de uitstroomconstructie (of ‘monnik’) van de 
Gordaalvijver liep de Gordaalvijver in de zomer van 2011 leeg. Algemeen is de toestand van 
de duikers en de tussenschotten in de noordelijke vijvers in het park slecht, ze schieten vaak 
door. Hierdoor kan het waterniveau niet optimaal geregeld worden en is de 
waterpermanentie niet gegarandeerd. Het zuidelijke vijversysteem werd door ANB 
gerestaureerd.  

 

In 2007 werd een diepte- en slibmeting uitgevoerd in de vijvers door het plaatsen van 
peilstokken vanuit een bootje op het water. 
 
De diepte van de vijvers varieert van maainiveau tot 2,8 meter beneden het maaiveld. 
Vanaf de oevers helt de Gordaalvijver af naar het midden van de vijver. Het diepste punt, -
2,4 meter onder het maaiveld, bevindt zich in het noordwesten van de vijver. De diepte van 
de Gordaalvijver neemt over een afstand van 20 meter toe van 0 naar -1,8 meter. Dit komt 
overeen met een hellingshoek van ongeveer 5 graden. Deze zeer zwakke hellingsgraad 
duidt op de aanwezigheid van veel slib. 
 
Voor de Kanaalvijver zijn geen gegevens m.b.t. diepte en slib gekend. 
De spiegelvijver is dieper in het cirkelvormige deel (tot -2 m onder het maaiveld) dan in het 
langwerpige deel (tot -1,8 m onder het maaiveld). Ook de hellingsgraden van de oevers 
verschillen in beide delen. In het cirkelvormige deel neemt de diepte over een afstand van 
4,7 meter met 1,6 meter toe. Dit komt neer op een hellingshoek van 18 graden. In het 
langwerpige deel neemt de diepte veel meer gestaag toe: pas na 16,6 meter wordt een 
diepte van 1,6 meter bereikt. Hier bedraagt de hellingshoek dus ongeveer 5,5 graden.  
Het diepste punt van de Kasteelvijver ligt centraal in het noorden van de vijver en bedraagt -
2,8 meter onder het maainiveau. De hellingsgraad van de vijver is vergelijkbaar met de 
helling in de Gordaalvijver en het langwerpige deel van de spiegelvijver en bedraagt 4 tot 5 
graden (op 16,5 meter van de oever bedraagt de diepte 1,6 meter, op 36,5 meter van de 
oever bedraagt de diepte 2,6 meter). 
 
Het water- en slibkubage wordt weergegeven in Tabel 52. Hieruit blijkt dat in alle vijvers een 
grote hoeveelheid slib aanwezig is. Dit kon ook al vermoed worden aan de hand van de lage 
hellingsgraden.  

 
Tabel 52: Kubage water en slib in de parkvijvers 

 Water (m³) Slib (m³) 
Kasteelvijver 57.371,96 14.784,080 

Spiegelvijver 7.409,150 4.875,65 

Gordaalvijver 28.668,020 19.995,780 
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De oevers van de Molenvijver en de Vossemvijver zijn recent gerenoveerd en zijn dus in 
goede staat. Ter hoogte van de duiker/monnik aan de oostelijke oever is er echter een 
probleem waarbij de oever plaatselijk verzakkingen vertoont. Als gevolg hiervan kan het 
waterniveau van de vijver geregeld boven de vernieuwde oever kan uitkomen. 
 

 
Figuur 90: Recent heraangelegde oever van de Vossemvijver 

 
De Vossemvijver is een stadswater waarin tijdens de zomermaanden ongewenste 
algenbloeien voorkomen, waarmee het heldere water in de vijver verdwijnt. Diverse 
maatregelen zijn al genomen om deze algenbloeien tegen te gaan. In hoeverre een water 
helder blijft is afhankelijk van diverse factoren, waarbij de bepalende factor de 
nutriëntenbelasting is (meestal N en P). 
 
Meren en plassen kunnen verschillende verschijningstoestanden hebben. De uitersten hierbij 
zijn een helder en plantenrijk water aan de ene kant en een troebel, algenrijk en plantenarm 
water aan de andere kant. Een centrale rol in de overgang tussen deze twee toestanden is 
weggelegd voor waterplanten in relatie tot algen, watervlooien en vis (ref. 12). Vis speelt 
hierbij een belangrijke rol door predatie op watervlooien en door het opwervelen en 
loshouden van bodemslib bij het foerageren. 
 
Op dit moment bevindt zich een vrij groot visbestand op de Vossemvijver, die een negatief 
effect kunnen hebben op het doorzicht. Met name de bodemwoelende karpers spelen met 
200 kg/ha daarbij een grote rol. Om de mogelijkheden van helder water zonder algenbloeien 
te onderzoeken is het aan te bevelen een systeemanalyse uit te voeren op de Vossemvijver. 
Belangrijke factoren die onderzocht dienen te worden zijn de externe nutriëntenbelasting 
(instroom nutriëntenrijk water, watervogels), mobilisatie van fosfaat uit de waterbodem, 
interne versus externe belasting, helderheid, sulfaat en alkaliniteit van het (inlaat) water, 
productiviteit en de areaal emergente vegetatie. Aan de hand van deze systeemanalyse kan 
besloten worden of ingrijpen in het systeem (baggeren, verwijderen karpers) een positief 
effect kan hebben. 
 
Nadat de Vossemvijver in 2005 geen vis bevatte is gestart met het herbepoten van de vijver. 
Soorten die zijn uitgezet zijn kroeskarper, winde, zeelt, blankvoorn, rietvoorn, paling, karper, 
riviergrondel, snoek en zeelt. De soorten karper, snoek, zeelt en paling hebben een 
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aanzienlijk aandeel in het aangetroffen visbestand. Bij zeelt is natuurlijke rekrutering 
zichtbaar. Gezien de bestanden lijkt het niet noodzakelijk nog langer karper, zeelt en snoek 
uit te zetten. In dat geval dient er echter geen onttrekking van vis te zijn, wat in het bijzonder 
geldt voor de grote snoeken. Wat wel opvalt is dat van snoek en karper geen juvenielen 
gevangen zijn. Bij karper is dit te verklaren door het aanzienlijke snoekbestand (predatie), 
wat eveneens bij snoek het geval kan zijn (kannibalisme). Mogelijk kan een groter areaal van 
emerse vegetatie (> 5%) leiden tot een betere overleving van juveniele snoek. Van de 
uitgezette windes zijn enkele (grote) exemplaren teruggevangen. Deze soort weet zich te 
handhaven op de vijver, maar zal zich hier waarschijnlijk niet voortplanten. Het palingbestand 
is volledig het resultaat van uitzettingen. Om deze soort op de vijver te behouden zijn 
uitzettingen dan ook noodzakelijk. Ten behoeve van de soort is het wel belangrijk dat er voor 
schieralen de mogelijkheid is de vijver uit te trekken in verband met de voortplanting. Voor 
zover bekend is de enige mogelijkheid tot uittrek via de aanwezige overlaat, de verdere 
migratiemogelijkheden zijn niet bekend.  
 
Van de soorten blankvoorn en rietvoorn is sinds 2005 vrijwel jaarlijks meer dan 100 kg vis 
uitgezet (10-17 cm). In de bestandschattingen zijn deze vissen vrijwel niet terug te vinden, 
wat opmerkelijk is en niet direct te verklaren. In een parkvijver in het Domein Rivierenhof 
werden bijvoorbeeld wel grote aantallen blankvoorns geclusterd in de oeverzone gevangen 
(ref. 14). Bij rietvoorn is zichtbaar dat er natuurlijke reproductie heeft plaatsgevonden. Dat 
deze vissen niet in de bestandschattingen voorkomen kan enerzijds betekenen dat ze vrijwel 
niet aanwezig zijn (lage overleving na uitzettingen), anderzijds kan de vis ook dermate 
geclusterd hebben gelegen dat deze gemist zijn tijdens de bemonstering maar gezien de 
relatief grote vangstinspanning wordt dit niet verwacht. Om meer zekerheid te krijgen in de 
visbestanden van blankvoorn en rietvoorn wordt aanbevolen omstreeks juli/augustus een 
kleine opname te maken. Op deze wijze kan vastgesteld worden of deze soorten 
daadwerkelijk niet aanwezig zijn en of er problemen met de voortplanting zijn. Ook kan op 
deze wijze vastgesteld worden of snoek tot voortplanting komt in de Vossemvijver. Verder 
kan het interessant zijn de eventuele uittrek van vis te monitoren om zodoende de huidige 
resultaten, in relatie tot de uitzettingen van vis, beter te kunnen duiden. 
 
De belangrijkste predatoren op de Vossemvijver zijn de soorten baars en snoek. Op basis 
van de biomassa van deze soorten (exemplaren > 15 cm) en het totale (aanwezige) 
prooivisbestand (exemplaren < 15 cm) is de predator-prooi verhouding berekend op 1:0,3 
waarmee een sterke regulatie van het prooivisbestand waarschijnlijk is. Bij deze verhouding 
wordt geen rekening gehouden met predatie door bijvoorbeeld vogels. Tijdens de 
bemonstering werden er enkele aalscholvers waargenomen rondom de vijver. Vooral het 
heldere water en weinig schuilmogelijkheden maken de vissen vatbaar voor predatie door 
aalscholvers. Enkele van de gevangen baarzen hadden wonden, mogelijk als gevolg van 
predatie. Wel is het opvallend dat in de lisdoddevelden geen (winter) concentraties van vis 
aanwezig waren. Dergelijke habitats (structuur) kunnen de vis bescherming bieden (zo 
werden in de vijver Zevenbronnen de meeste karpers gevangen bij één van de verzonken 
bomen). Overigens lijkt vis (m.u.v. karper) niet graag tussen lisdodden te liggen. 
 
De huidige visstand in de Vossemvijver lijkt overeen te komen met de wensen van 
karpervissers, snoekvissers en palingvissers. Door de lage abundantie van soorten als 
blankvoorn en brasem is de vijver minder geschikt voor wedstrijd- en recreatieve vissers. 
Gezien de ligging van de vijver (in stedelijk gebied) kan vooral het laatste type visser een 
belangrijke doelgroep zijn. Met het oog op de belevingswaarde van dit stedelijk water zijn de 
blauwalgbloeien die zomers plaatsvinden ongewenst. 
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Het plangebied en het zuidelijk parkdeel, vroeger gekend als Warandepark, vormen vanuit 
historisch oogpunt één geheel. De zuidelijke bospercelen van het park vormden in de 17e 
eeuw het jachtdomein van de aartshertogen. 

 
In de periode 1895-1897 werd deze 10 kilometer lange laan aangelegd naar een ontwerp 
van architect-wegeninspecteur Victor Besme. Bedoeling was de twee prestigeprojecten van 
Leopold II, het Jubelpark en het Park van Tervuren (waar de afdeling Kongo van de 
Wereldtentoonstelling zou worden ondergebracht), met elkaar te verbinden. In 1895 werd 
een overeenkomst getekend tussen de Belgische Staat en de aannemer Edmond Parmentier 
waarin de aanleg van de eerste vier secties van de laan tot aan het Vierarmenkruispunt werd 
vastgelegd. Na verschillende voorstellen, werd bepaald dat de werken op basis van de 
volgende gegevens moesten worden uitgevoerd: de laan moest een uniforme breedte 
hebben van 57 meter, over een uitloopruimte van 9,5 meter voor de bebouwing beschikken, 
de aanplanting moest bestaan uit kastanjebomen met witte bloemen, en de algemene 
vormgeving moest gericht zijn op luxe en verfraaiing (bron: Ministerie van het Brussels 
Hoofdstedelijk gewest, M.B. 30 januari 1997). 
 
De laatste kilometers van de laan lopen in een rechte lijn naar het Koloniënpaleis, dit is 
duidelijk te zien op een luchtfoto (Figuur 91). Op dit moment fungeert de laan niet meer als 
ontvangstpoort van de site, met de bouw van het museum werd de eigenlijke toegang tot de 
site verlegd naar de Leuvensesteenweg. Het Masterplan voor het KMMA spreekt de wens uit 
om de Tervurenlaan in ere te herstellen als hoofdbenadering van de site.  
 

 
Figuur 91: Orthofoto van de Tervurenlaan (KMMA Tervuren, 2010) 
 

 
Het domein Ravenstein werd in 1880 door Leopold II aangekocht ter uitbreiding van het park 
in Tervuren. Later kocht hij ook het Kasteel van Ravenstein aan dat hij in 1903 aan de 
Koninklijke Schenking gaf. In 1906 stichtte Leopold II een golfclub op het domein. Hij koos 
hier, net als in het arboretum, voor het aanplanten met o.a. coniferen. Zowel het Park van 
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Tervuren als het Domein Ravenstein werden aangelegd onder de dendrologische expertise 
van prof. Ch. Bommer. 
 
Op Figuur 91 is het domein te zien ten zuiden van de Tervurenlaan. 

 
Rond 1750 werd ten westen van het Kasteel gestart met de bouw van een indrukwekkend 
stallen- en bediendencomplex, het Hoefijzer, naar het ontwerp van hofarchitect Jean-André 
Anneessens. Dit complex werd tevens opgevat als nieuwe monumentale kasteeltoegang in 
de as van de Kasteelstraat. De voormalige paardenstallen werden later o.a. omgevormd tot 
stoeterij, verblijfsaccommodatie, manege voor de gendarmerie, … totdat het door het 
onderbrengen van de Panquinkazerne zijn huidige functie kreeg. In plattegrond toont het 
hoefijzer twee symmetrische, aanvankelijk parallel lopende en zich richting kasteel 
hoefijzervormig tot een ruime esplanade verwijdende vleugels, opgetrokken in 
witgeschilderde en bepleisterde baksteen met een natuurleien bedaking. Ten zuiden van het 
Hoefijzer bevindt zich de uit dezelfde bouwperiode daterende orangerie. 
 
Vanaf het Hoefijzer loopt een historische zichtas over de ruïne van het kasteel en de vijvers. 

 

Kaart 1.4: 1.1 Statuut wegen noord 
Kaart 1.4: 2.1 Statuut waterlopen noord 
 
Kaarten 1.4: 1.1 en 2.1 geven de in het park aanwezige wegen en waterlopen weer. De 
aanwezige waterlopen worden weergegeven aan de hand van de Vlaamse Hydrografische 
Atlas (VHA). De enige geklasseerde waterloop in het park is de Voer, een waterloop van 
derde categorie. De Voer behoort tot het Dijlebekken en het stroomgebied van de Schelde. 
Doorheen de Warande loopt een niet-geklasseerde waterloop, ter hoogte van de Kleine en 
de Grote Vaartvijver 
 
Aan de hand van Streetnet en de Atlas der Buurtwegen krijgen we een beeld van de 
openbare wegen in het park: 
 

 De Leuvensesteenweg, een secundaire weg type I, vormt grotendeels de noordgrens 
van het park en is volledig openbaar. 

 De Museumlaan, een volledig openbare landelijke weg, vormt de bovengrens van het 
parkdeel ten noorden van het Museum voor Midden-Afrika. 

 De Oude Leuvensedreef is als dreefstructuur aanwezig in het park, maar enkel het 
deel ten oosten van de Franse tuin is openbaar. 

 De Keizerinnendreef loopt in oost-west richting door het zuidelijke deel van het park, 
net ten noorden van de vijvers. De dreef heeft een openbaar karakter. Gemotoriseerd 
verkeer is toegelaten tot aan de overgang tussen de Kasteelvijver en de 
Spiegelvijver. 

 In het westen vormt de Duisburgsesteenweg samen met de Rijkunstdreef de grens 
van het plangebied. 

 In het zuidwesten komt de Grote Vaartdreef de Warande binnen en loopt parallel met 
en ten zuiden van de Kleine en de Grote Vaartvijver. 

 De Zittekestraat vormt in het zuiden de toegang tot de Warande. 
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Kaart 2.5.3: 1.1 Terreineenheden Engels park 
Kaart 2.5.3: 1.2 Engels park - Lijnvormige terreineenheden 
Kaart 2.5.3: 1.3 Engels park - Puntvormige terreineenheden 
 
Op kaart 2.5.3:1.1 worden de vlakvormige terreineenheden weergegeven van het Engels 
Park rondom Vossemvijver. In 
Tabel 53 wordt een samenvatting weergegeven van de 9 verschillende vlakvormige 
terreintypes met zowel hun bijhorende totale als procentuele oppervlakten. Uit de tabel blijkt 
dat de grootste oppervlakte in het park ingenomen wordt door de vijver (55,50%). Verder 
nemen ook het hooghout (20,64%) en gazon (18,63%) een groot aandeel in. 
 
Tabel 53: Overzicht van de vlaktypes met aantal terreineenheden, totaaloppervlakte en 
procentuele oppervlakte in het Engels park. 

Vlaktype Aantal Totale opp. (m²) Procentuele opp. 

hooghout 1 40.018 20,64% 
gazon 1 36.111 18,63% 
hooiland 2 6.886 3,55% 
vijver 1 107.590 55,50% 
gebouw 1 181 0,09% 
verharde open ruimte 2 1.112 0,57% 
eilandje 1 320 0,17% 
rietland 4 814 0,42% 
zone rond gebouw 1 835 0,43% 
Totaal 14 193.867 100,00% 

 
 
Op kaart 2.5.3: 1.2 worden de lijnvormige terreineenheden weergegeven van het Engels 
Park rondom Vossemvijver. In Tabel 54 wordt een samenvatting weergegeven van de 3 
verschillende lijnvormige terreintypes met hun totale en procentuele lengte. Uit de tabel blijkt 
dat het grootste aandeel in beslag wordt genomen door semi-natuurlijke oever waterpartij 
(51,17%) en verharde wegen (31,84%). 
 
Tabel 54: Overzicht van de lijntypes met aantal terreineenheden, totaallengte en procentuele 
lengte in het Engels park. 

Lijntype Aantal Totale lengte (m) Proc. lengte 

semi-natuurlijke oever waterpartij 3 2.576 51,17% 
verharde weg 4 1.603 31,84% 
halfopen verhard pad 2 855 16,99% 
Totaal 9 5.034 100,00% 

 
 
Op kaart 2.5.3: 1.3 worden de puntvormige terreineenheden weergegeven van het Engels 
Park rondom Vossemvijver. In Tabel 55 wordt een samenvatting weergegeven van de 6 
verschillende puntvormige terreintypes en hun aantallen. Over het Engels park verspreid 
komen er maar liefst 358 alleenstaande bomen voor of goed voor 97,02% van de 
puntvormige elementen. 
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Tabel 55: Overzicht van de punttypes met aantal terreineenheden en procentuele verdeling 
in het Engels park. 

Punttype 
Aantal Procentuele aantal 

alleenstaande boom 358 97,02% 
brug 1 0,27% 
restanten Hof van Termunt 1 0,27% 
naambord 1 0,27% 
toegankelijkheidsbord 5 1,36% 
slagboom 3 0,81% 
Totaal 369 100,00% 

 

 

 
 
De Warande, te interpreteren als omheind jachtgebied, werd ontsloten door rechte dreven 
terwijl de houten palissade in de periode 1625-1633 werd vervangen door een 7 km lange 
bakstenen muur met 10 poorten, waarvan nog grote delen bewaard bleven. Deze ommuring 
had tot doel ongewenste indringers buiten en het jachtwild binnen te houden. 
 

 
Figuur 92: Restanten bakstenen muur 
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De bospoort, aan het einde van de Duisburgsepoortdreef, dateert uit het einde van de 18e 
eeuw. Ze heeft de vorm van een fraaie classicistisch, geprofileerde rondboogpoort met 
imposten, geflankeerd door pilasters bekroond met een hoofdgestel en driehoekig 
fronton.(Inventaris Bouwkundig erfgoed)  
 

 
Figuur 93: Zicht op Bospoort 

 

  

De watermolen van Gordael is ook gekend als het Spaans Huis en ligt langs de 
Spaanshuisdreef tussen de Gordaalvijver en de Vossemvijver. Het gebouw werd 
vermoedelijk opgetrokken in de 17e eeuw in traditionele bak- en zandsteenstijl. Het geheel 
bestaat uit twee aaneengesloten volumes (molenhuis en woonhuis) met dubbele trapgevels. 
De molen was functioneel tot het einde van de 18e eeuw. De molen is sinds 10 maart 1993 
beschermd als monument. In 2009 en 2010 werd het gebouw gerestaureerd. 

 
Figuur 94: Watermolen van Gordael 
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De ruïnes van het Hof van Termunt bevinden zich langs de Zittekestraat in het noordoosten 
van het park (zie vlakvormig element V_31_23 op kaart 2.5.3:v 1.1– Engel park – 
Vlakvormige terreineenheden). 

  

Op de kruising van de zevenster bevindt zich het monument ‘drie stenen’. Deze zandstenen 
werden door een landbouwer opgegraven uit een veld in Duisburg aan het einde van de 19e 
eeuw. Deze landbouwer plaatste de stenen op zijn erf. Leopold II kwam dit ter ore, hij kocht 
de stenen aan en liet ze op de kruising plaatsen. (mond. med. Vic Motte). 

 
Figuur 95: Drie stenen op kruising van de zevenster 
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Dit parkgedeelte is opgebouwd uit twee delen:  
- Vossemvijver en Engelse tuin 
- Zevenster 

 
Figuur 96: Opdeling zuidelijk gedeelte Park van Tervuren 

 

 
 
De Vossemvijver is omgeven door een Engelse tuin. De vijver werd gegraven tussen 1885 
en 1887. Rond de vijver bevindt zich een uitgebreide bomencollectie met maar liefst 358 
bomen (zie puntvormige terreineenheden op kaart 2.5.3: 1. Het betreft hier een 
landschappelijk sterke collectie door de initiële bomenkeuze ten tijde van de aanleg. Veel 
van de soorten werden gekozen omwille van de landschappelijke waarde en de kans om uit 
te groeien tot monumentale afmetingen. Bovendien zijn de meeste soorten uitermate 
standplaatsgeschikt. Het gaat dan vooral om de keuze uit volgende taxa: Tlia, Carpinus, 
Quercus, Pinus nigra, Betula, Metasequioa en Taxodium, Platanus, Acer pseudoplatanus en 
Acer platanoïdes, Acer saccharinum, Liquidambar, Sophora japonica, Carya en Juglans, 
Picea en Fraxinus. De algemene opbouw van de ruimtes rond de vijver is evenwichtig. Er is 
een goede afwisseling tussen naald- en loofhout waardoor de perspectieven, gradaties in 
dieptezichten en de afwisseling in texturen zowel in de winter als in de zomer waar te nemen 
zijn. De kleurverschillen en de afwisseling in habitus (kaarsvorm – bolvorm – treurvorm) 
dragen bij tot de aantrekkelijkheid van het landschap. De combinaties van bomen met ofwel 
kleurverschillen ofwel habitus verschillen maakt dat de individuele waarde van elke boom 
goed tot zijn recht komt en goed afsteekt op de achtergrond of omgeving. De inplanting van 
de bomengroepen ondersteunen de perspectieven die gevormd worden door de waterpartij.  
De beleving van de bezoeker varieert door de ligging van het pad. Er is variatie tussen zones 
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waar het pad midden in de glooiende grasvelden ligt en zones waar het aan één zijde 
afgeboord wordt door heesters of bomen en nog andere zones waar het pad de 
struikmassieven doorkruist. Hierdoor ontstaat de afwisseling tussen open en gesloten 
ruimtes. 
 
De heestermassieven vullen de collectie aan en zorgen voor onderbegroeiing onder de 
boommassieven. Hier is tevens variatie in kleur en textuur waardoor naast de bloeiperiode 
een afwisseling in het landschap te zien is door de verschillende groentinten van het 
bladerdek. De struikmassieven zien er opvallend goed uit. Dit wijst op een goede 
soortenkeuze (Deutzia en Cornus) wat robuustheid betreft. 
 
De rietaanplantingen op bepaalde delen van de oevers zorgen voor begeleiding van 
perspectieven maar tevens voor accenten aan de oever van de vijver. Visueel onderbreken 
zij de grasvlaktes en oeverbeschoeiing waardoor de oeverlijn en het perspectief in bepaalde 
gevallen versterkt wordt. 
 
De collectie werd de afgelopen jaren versterkt door een beperkte aanplanting met soorten 
die robuust zijn. Door deze aanplantingen is er tevens variatie in ouderdom van de bomen.  
Indien de oudere bomen wegvallen, zijn de jongere bomen klaar om hun rol over te nemen.  
 

 
Figuur 97: Vossemvijver met Engels Park 

 
In het najaar van 2005 werden volgende soorten aangeplant:  

 Bomen: Quercus palustris, Quercus frainetto, Taxodium distichum, Quercus turneri 
‘Pseudoturneri’, Carpinus betulus ‘Fastigiata’, Pyrus salicifolia ‘Pendula’, Populus 
nigra ‘Italica’, Fagus sylvatica ‘Pendula’, Quercus ilex, Liriodendron tulipifera, 
Sequoiadendron giganteum, Quercus ‘Bicolor’, Abies procera ‘Glauca’, Pseudotsuga 
menziesii car. Glauca, Cornus nuttallii, Cornus kousa, Quercus castaneïfolia, Catalpa 
bignonioides, Zelkova serrata, Fraxinus excelsior ‘Pendula’, Quercus coccinea, 
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Betula nigra, Quercus phellos, Quercus ‘Macon’, Platanus x acerifolia, Taxus baccata 
‘Fastigiata’. 

 Struiken: Parrotia persica, Ilex meserveae ‘Blue Prince’, Azalea ‘Daviesii’, Azalea 
‘Heureuse Surprise’, Cercidiphyllum japonicum, Osmanthus x burkwoodii, Hamamelis 
intermedia ‘Jelena’, Azalea ‘Charlemagne’, Buxus sempervirens, Viburnum plicatum 
‘Mariesii’, Hydrangea paniculata ‘Unique’, Salix rosmarinifolia. 

 Bosgoed: Fagus sylvatica, Prunus spinosa, Corylus avellana, Acer campestre 
 Haagplanten: Fagus sylvatica 

 
 
De Zevenster bestaat uit grote bosbestanden die aangelegd werden als park. Het 
padenpatroon is stervormig, waarbij op de kruising van zeven paden zich het monument ‘drie 
stenen’ bevindt. In dit parkgedeelte liggen ook de zuidelijke Kanaal- en Gertrudisvijver. 
 

 
Figuur 98: Bospercelen in Zevenster 
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In het kader van de IHD-doelstellingen werd voor het Zoniënwoud een SWOT-analyse 
gemaakt en werden knelpunten gedetecteerd en indien mogelijk ook berekend. Enkel de 
relevante knelpunten worden in dit beheerplan overgenomen en aangevuld met de 
bevindingen uit deel 2. Voor de opgesomde knelpunten moeten oplossingen gevonden 
worden in dit beheerplan.   
 

 
Sommige structuurkenmerken van de boshabitats zijn onvoldoende ontwikkeld  
 
Sommige structuurparameters scoren in het bos zeer goed zoals de aanwezigheid van vele 
dikke en oude bomen. Andere structuurkenmerken zijn nog onvoldoende ontwikkeld:  
 
 Dood hout is voor heel wat soorten een belangrijke voorwaarde voor hun voorkomen: 

vogels, mossen, typische paddenstoelen, loopkevers. Op dit moment is er in het 
volledige boscomplex onvoldoende dood hout aanwezig.  

 In de homogene beukenbestanden in het ANB-domeinbos is weinig variatie in de 
verticale structuur terug te vinden. Vooral de struiklaag is in beperkte mate aanwezig.  

 Het boscomplex telt te weinig open plekken en bosranden 
 In grote bossen dienen alle ontwikkelingsfasen aanwezig te zijn. Zowel de kruid als 

struiklaag moeten overal betere ontwikkelingskansen krijgen. Er moet wel op gelet 
worden dat de dominantie van Adelaarsvaren en Gewone braam plaatselijk niet te hoog 
wordt. 

 Tijdelijke open ruimte in de bossfeer ontbreekt bijna volledig (beheervisie) 
 
In het domein van de Marnix hebben de bestanden een goede structuur. Zo komen op het 
domein hoofdzakelijk ongelijkjarige, stamsgewijs gemengde bestanden voor.  
 
Als het bosbeheer voldoende aandacht heeft voor de ecologische vereisten van habitats en 
soorten, zal het bos op middellange termijn tot lange termijn kunnen evolueren naar een 
goede tot uitstekende staat van instandhouding in grote delen van het gebied. Hierbij dient 
rekening gehouden te worden dat bosevoluties traag verlopen en dat voldoende tijd moet 
worden voorzien. Een differentiatie in beheer kan ecologische kernzones versterken. 
 

 Het aandeel dood hout kan nog sterk verhoogd worden door uitbreiding van de 
oppervlakte met nulbeheer (o.a. bosreservaten en verouderingseilanden). Op die manier 
kunnen oude bomen blijven staan en kunnen ze later ook aftakelen. De 
verouderingseilanden zijn zones gelegen binnen het regulier beheerd bos, waar een 
nulbeheer geldt. De grootte is afhankelijk van het aandeel oude bomen en kan sterk 
variëren van grootte. Het is belangrijk dat er genoeg verouderingseilanden worden 
afgebakend en dat ze voldoende verspreid liggen over het bos. 

 Een andere manier om het aandeel dood hout te verhogen is het laten liggen of staan 
van afgestorven bomen in het boscomplex. 

 Op sommige specifieke plaatsen kan het ringen van bomen overwogen worden. Op die 
manier kunnen gericht interessante levensomstandigheden gecreëerd worden voor 
sommige faunistische soorten. Vb. dood hout op warme taluds in functie van Vliegend 
hert.  
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 Een maximaal behoud van het aandeel oude monumentale bomen is aangewezen. Ook 
in de toekomst moet er voldoende doorgroei zijn van de lagere omtrekklassen naar de 
klasse ‘monumentale bomen’ (> 300 cm). In het beheerplan zal deze problematiek verder 
worden onderzocht.  

 Differentiatie in het bosbeheer rekening houdende met de ligging van de ecologische 
kernzones (zie structuurvisie) 

 Voldoende permanente en tijdelijke open plekken creëren. Aan de Ketelheide bestaat de 
mogelijkheid tot het herstellen van Brabantse heide. In het domein de Marnix kan in de 
komende beheerplanperiode een poel aangelegd worden ten voordele van de 
Vroedmeesterpad. 

 Een goed ontwikkelde struiklaag is zeker mogelijk in de habitats 9130, 9160 en 91E0. Bij 
de zure beukenbossen kunnen secundaire bomen (zoals winterlinde, haagbeuk, 
veldesdoorn, …) aangeplant worden bij aanleg van de bosbestanden. De menging van 
boomsoorten kan verhoogd worden door zoveel mogelijk met natuurlijke verjonging te 
werken.  

 Bosranden verhogen in sterke mate de biodiversiteitswaarden  
 Aandacht voor exotenbeheer: een beheersing van invasieve exoten op niveau van de 

drie gewesten (zie structuurvisie) 
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De oppervlakte van leefgebieden en het verbinden van habitats is belangrijk in het licht van 
een duurzame instandhouding ervan. Ondanks de grote natuurlijke structuur, bestaat het 
habitatrichtlijngebied in feite uit enkele afzonderlijke entiteiten waartussen harde barrières 
zoals wegen en spoorwegen voorkomen. Verschillende studies (ARCADIS, 2008 & 
ARCADIS, 2009) verduidelijken de problematiek van de versnippering in het Zoniënwoud.  
 
De aanwezigheid van barrières, versnippering en te kleine oppervlakten van bepaalde 
habitats hebben duidelijk negatieve gevolgen voor de duurzame aanwezigheid van soorten 
in dit habitat. Soorten dreigen op termijn uit te sterven indien er onvoldoende individuen van 
een soort aanwezig zijn en er geen uitwisseling van genetisch materiaal vanuit naburige 
populaties meer mogelijk is. Voor een duurzaam behoud van soorten is herstel van 
connectiviteit tussen verschillende populaties dus essentieel. Connectiviteit is eveneens 
belangrijk in het licht van de klimaatsveranderingen: soorten moeten kunnen opschuiven.  
 

 
Figuur 99: R0 vernsippert het bos 
 
Buiten het SBZ bestaat een zeer hoge landdruk die impact kan hebben op essentiële 
verbindingen tussen het bos en de omliggende bos- en natuurgebieden. Door de oprukkende 
verstedelijking in de randzones dreigen bosorganismen opgesloten te worden in een groot 
boseiland met op termijn verminderde leefbaarheid als gevolg.  
 
Leefgebieden van soorten dienen zelfs groter te zijn dan een kritische oppervlakte opdat de 
potentieel geschikte ecotoop- of habitatvlekken ook effectief als leefgebied voor de soort in 
aanmerking komen. Dit is dus een belangrijke sturende factor t.a.v. (a) of de soort voorkomt 
en (b) met welke aantallen. Voor een aantal soorten zijn de geschikte biotopen ruimtelijk 
onvoldoende geconfigureerd met het oog op het duurzaam voorkomen van soorten in 
netwerken. Populaties van soorten dreigen daardoor achteruit te gaan of zijn reeds 
verdwenen.  
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Niet alleen omwille van de weerbaarheid van de soorten dienen wat grotere leefgebieden 
dan een kritische oppervlakte gerealiseerd te worden, maar ook omwille van de mate van 
soepelheid waarmee de habitats zelf kunnen omgaan met veranderingen (bv. inzake de 
waterhuishouding, het klimaat, …) is er nood aan voldoende oppervlakte om de Europese 
soorten en habitats in een goede staat van instandhouding te brengen/houden. 
 

 Behoud en versterken van openruimteverbindingen door een doordacht ruimtelijk beleid: 
hierbij dient steeds rekening gehouden te worden met landschapsecologische principes 
zoals het vrijwaren en versterken van ecologische verbindingen en kernpopulaties voor 
soorten. Op regionaal vlak is het belangrijk om via goed ingerichte verbindingen te 
maken met naburige SBZ-H’s. Voor sommige soorten en habitats zal het noodzakelijk 
zijn buiten de grenzen van het SBZ-H te kijken. In die context is het aangewezen dat er 
voldoende rekening wordt gehouden met Europese natuurwaarden net buiten het 
habitatrichtlijngebied. Behoud van deze zones heeft evenzeer een wezenlijk effect op de 
duurzaamheid van het ecologisch netwerk. 

 Uitbreiding en ruimtelijke verspreiding van de verschillende habitats zodat een netwerk 
ontstaat met voldoende grote habitatvlekken. De uitbreiding, op de weinige plaatsen waar 
dit nog mogelijk is, is noodzakelijk om een kans te maken het SBZ reëel te versterken.  

 Verbinding van entiteiten met elkaar via ecologische corridors en stapstenen; ook de 
uitwerking van bepaalde acties in de waterbeheerplannen kan hiertoe bijdragen 
(migratieknelpunten oplossen, maar ook herstructureren of anders beheren van 
waterlopen kan een positieve invloed hebben op bepaalde Europese habitats). 
Bijvoorbeeld: START-project via de bermen via de Woluwe. 

 Ontsnipperingsmaatregelen langs harde barrières nemen in overleg met de betrokken 
administraties. Gevolgd door monitoring en bijsturing. Bv. technische uitwerking van het 
Leonardkruispunt in overleg met MOW/AWV; overeengekomen scenario van de 
ontsnipperingsstudie. 
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Een aantal tot doel gestelde habitats zijn open van karakter en ook een aantal van de tot 
doel gestelde soorten vereisen open ecotopen. Vegetatiesuccessie is dus een constante 
bezorgdheid. Het knelpunt stelt zich voor alle habitats in de open sfeer (4030 Droge heide, 
6230 Heischraal grasland, 6510 Glanshavergrasland, 6430 Vochtige ruigtes en boszomen 
en rietland). Als het gaat over het herstellen van bepaalde relictvegetaties dienen 
herstelmaatregelen genomen te worden op korte termijn, om verlies aan biodiversiteit te 
vermijden.  
 

 Te kleine habitatvlekken kunnen uitgebreid worden o.a. door verbindingen te maken 
met andere open zones  

 Aangepast beheren van deze vegetaties. Er zal vaak een specifiek op de habitats 
gericht beheer moeten gevoerd worden, waarvoor specifieke kennis en/of de inzet 
van specifiek materiaal vereist is.  

o Maaien: frequentie, tijdstip en intensiteit van maaien worden afgestemd op het 
doeltype. Belangrijk is om op de overgangen van nat naar droog te maaien 
t.b.v. het ontwikkelen van volledige gradiënten. Ook belangrijk is om rekening 
te houden met specifieke vereisten van faunistische soorten. 

o Ontwikkelen van boszomen en bosranden: op overgangen tussen open 
vegetaties en bos  

 In bepaalde gevallen bieden subsidies voor de ecologische bosfunctie een mogelijke 
oplossing. 

 

 
 
Bodemcompactatie blijkt nefast voor de natuurlijke verjonging. Het beukenstrooisel in de 
homogene beukenbestanden is moeilijk verteerbaar en werkt de verzuring van de bodem en 
vermindering van de biologische bodemactiviteit in de hand. Vanuit de bosbouwsector wordt 
dit als een belangrijk knelpunt ervaren omdat de natuurlijke verjonging niet behoorlijk 
functioneert en er moet overgeschakeld worden naar kunstmatige verjonging. De 
bodemverzuring heeft ook zijn effect op een verlaging van de boomsoortendiversiteit in het 
bos. 
 

 Zorg besteden aan de bosexploitatie: vaste exploitatieroutes en stapelplaatsen voor hout 
voorzien, minder volumineuze bomen kappen, exploiteren met aangepast materiaal, 
kwetsbare zones uitsluiten, kronen laten liggen, …  

 Het bosbeheer kan de verzuring enkel afremmen, door te kiezen of bevoordelen van 
boomsoorten met bodemverbeterende eigenschappen in de boom- en struiklaag. Deze 
maatregelen hebben vooral zin in actueel homogene gesloten of middeloude bestanden 
van soorten met een slecht afbrekend strooisel met actueel 9160/9130 vegetatietype.   

 Recreatie in goede banen leiden 
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Beuk en Zomereik blijken gevoelig voor verdroging, zeker op droge leemgronden. Deze 
boomsoorten maken samen 84% deel uit van het bosoppervlak. In het kader van de 
klimaatsverandering blijft dit een belangrijk aandachtspunt. In de toekomst wordt verwacht 
dat de hevigheid en de frequentie van de stormen zal toenemen.  
 

 
Figuur 100: Voorbeeld van windworp aan de Middenhut 
 

 Kiezen voor een grotere variatie in boomsoorten in boom – en struiklaag bij 
bosomvorming 

 Het aandeel van beuk verder laten afnemen (zie vorig beheerplan) ten voordele van 
soorten die beter droogteresistent zijn.  

 

 
In het domein van de Koninklijke Schenking komen momenteel ongeveer 12,5 km aan 
dreven voor. Een groot deel daarvan bestaat uit verouderde, half opgegeven en opgegeven 
dreven met alle verzorgingsinspanningen en risico’s van dien. Er moet een afwegingskader 
komen waarmee een gefundeerde beslissing kan genomen worden om een dreef te 
verjongen, herstellen, kappen of laten uitdoven. In het domein van de Marnix verkeert één 
dreefsegment in slechte gezondheidstoestand. Alle dreven, maar in het bijzonder de dreven 
met matige vitaliteit moeten zo veel mogelijk gevrijwaard worden van beschadiging en 
bodemverdichting bij exploitatie. 
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Een aantal sleutelsoorten zijn uit het boscomplex verdwenen of komen slechts aan de rand 
voor. Vroedmeesterpad en Vliegend hert zijn enkel aan de rand van het SBZ aanwezig.  
 
In alle toegankelijke stukken van het boscomplex vormen loslopende honden een probleem. 
 
Levendbarende hagedis en insecten hebben baat bij een hoger aandeel open plekken en/of 
bosranden die nu in het hele boscomplex te weinig aanwezig zijn. 
 
In het domein van de Koninklijke Schenking komen een aantal te verwachten soorten zoals 
Vuilboom, Spaanse aak, Boskers, Hondsroos en Gelderse roos nauwelijks of niet voor. In de 
kruidlaag zijn de voorjaarsbloeiers zo goed als ontbrekend. Enkele kleine kernen van 
Boshyancint moeten uitbereidingskansen krijgen. Onder Den en Lork speel Adelaarsvaren 
een monopolie. 
 
Het voorkomen van fauna is met uitzondering van de ree in het domein van de Koninklijke 
Schenking relatief weinig gekend. Van de vos is gekend dat hij regelmatig in het bos 
foerageert, echter de villawijken aan de rand zorgen voor ‘domesticatie’ problemen. Tot 
dusver zijn geen invasieve diersoorten waargenomen. 
 
In het domein van de Marnix komen een aantal te verwachten soorten zoals Haagbeuk, 
Winterlinde en Hazelaar nauwelijks of niet voor.  
 

 Nemen van gerichte beschermingsmaatregelen voor het behoud van de soort in de 
regio;  

 Realiseren van ecologische verbindingen waardoor sommige sleutelsoorten op 
termijn kunnen terugkeren in het SBZ. 

 Mogelijk herintroductie van bepaalde soorten (na onderzoek en eventueel verbetering 
van hun leefgebied, hun ecologische vereisten, etc.) 
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In de toegankelijke stukken van het boscomplex Zoniënwoud is een hoge recreatiedruk 
aanwezig. Een te hoge recreatiedruk kan bepaalde habitats en soorten doen verdwijnen.  
Uit de studie (Arcadis, 2009) blijkt dat natuurlijke bosvegetaties die gekenmerkt worden door 
een gevarieerde en kwetsbare kruidlaag gevoelig zijn voor betreding. Bijvoorbeeld de eiken-
haagbeukenbossen, de bronbossen. Overmatige betreding kan hier leiden tot een ernstig 
kwaliteitsverlies van het bostype.  
 
 
 
Een bijkomend aandachtspunt in het Zoniënwoud is het voorkomen van zones in de schrale 
zure beukenbossen met een bijzonder hoge diversiteit aan paddenstoelen. Dergelijke zones 
blijken ook zeer gevoelig voor recreatiedruk.  
 
Bovendien blijken sommige faunasoorten gevoelig voor verstoring. Aandachtsoorten die 
voorkomen in het Zoniënwoud zijn: Wespendief, Buizerd, Havik en andere roofvogelsoorten, 
Vuursalamander, Goudvink, Houtsnip, Boommarter. Bij gecombineerd voorkomen (Arcadis, 
2009) is eveneens  Middelste bonte specht, Zwarte specht, Gekraagde roodstaart, Fluiter, 
Matkop, Koekoek, Appelvink. 
 
Een aantal locaties vallen op als concentratiezone met hoge recreatiedruk (Vlaams gewest – 
andere gewesten): 
 
- Arboretum Tervuren 
- Park van Tervuren 
- Omgeving Koningsvijvers Hoeilaart 
- Omgeving Ganzepootvijvers Groenendaal 
- Midden Hut 
- Grote Hut 
 
- Ter Kameren 
- Verdronken Kinderen 
- Parking Chemin des Deux Montagnes - Vuylbeek 
- Rood Klooster 
- Château de La Hulpe 
 
Het domein van de Koninklijke Schenking is als wandelzone met hoge landschapskwaliteit 
gekend en is daarom zeer intensief bezocht. Toch is er een quasi totaal gebrek aan 
bewegwijzering. Een oplossing daarvoor is reeds in zicht conform de nieuwe huisstijl 
Zoniënwoud. Daarnaast vereisen enkele knelpunten specifieke maatregelen om de 
recreatieve belevingswaarde te verhogen:  
 

 Het verplaatsen van de hoofdparking aan de Vlaktedreef naar een nieuw aan te 
leggen parkeerzone aan de Eikestraat, is voorzien in de Intergewestelijke 
Structuurvisie. Door dit te koppelen aan een minimale poortinrichting (infopanelen, 
folderverdeling, eventueel eenvoudig sanitair) kan een kwaliteitsvoller onthaal 
gerealiseerd worden. 

 De toegang tot het domein ter hoogte van de Voerbronnen – Hertendreef vereist 
dringend een kwaliteitsverbetering (ook in kader van recreatief netwerk). 

 De wegen op de rand met het ANB-domeinbos, met name de IJseweg en 
Dronkemansdreef zijn in slechte staat. Ze zijn evenwel in beheer bij de gemeente 
Tervuren. Hier moet een oplossing worden gezocht die een kwaliteitsvoller 
weginrichting mogelijk maakt.  
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 Het Kapucijnenbos is in eerste instantie een wandeldomein. Vooral op zondagen 
vormt de correcte geleiding van het fietsen een probleem: enerzijds het beheersen 
van risico’s van/door sportfietsers/wielertoeristen (o.m. knelpunt kruispunt Koninklijke 
Wandeling/Kapucijnendreef, waar het fietspad van zijde langs de Kapucijnendreef 
wisselt), anderzijds de impact van de recent aangeduide MTB-route en de 
fietsbereikbaarheid vanuit het dorpscentrum (met name Hertenlaan is op dit moment 
geen fietstoegang).  

 

 Structuurvisie: bestaand overlegplatform tussen de drie gewesten is belangrijk om de 
recreatie op elkaar af te stemmen. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van de 
structuurvisie is een vermindering van de recreatieve druk binnen de ecologische 
kernzones door een doordachte recreatieve sturing en geleiding. 

 Grondige analyse van de gevoeligheid van de aanwezige natuurwaarden (vegetaties, 
paddenstoelen en gevoelige faunasoorten) en hun locaties in het kader van het 
beheerplan en recreatie daarop afstemmen  

 Promoten van zachte recreatievormen 
 Afbakening rustzones  
 In reservaten en domeinen wordt in het bijzonder aandacht besteed om overmatige 

effecten door recreatie te voorkomen. Dit betekent enerzijds het kanaliseren van 
recreatie naar zones die minder verstoringsgevoelig zijn en anderzijds het wel 
overdacht ontsluiten van nog in te richten gebieden. 

 
 
Verschillende van de tot doel gestelde habitats zijn vochtig tot nat van aard (bv. bron- en 
broekbossen, valleibossen, boszomen en moerasspirearuigten, …) en zijn gebaat bij een 
natuurlijke waterhuishouding. De waterkwaliteit van het grondwater en het oppervlaktewater 
zijn rechtstreeks bepalend voor de ontwikkeling van de habitats die door hun 
oppervlaktewater/grondwater gevoed worden. Door vervuiling kunnen sommige habitats 
onvoldoende tot ontwikkeling komen, bv. afwatering van de autostrades ter hoogte van de 
Koningsvijvers.  
 
Sommige habitats (bv. broekbossen en vijvers) zijn gevoelig voor overstromingen met 
oppervlaktewater. De ligging van de meeste potentiële bronnen van mogelijke beïnvloeding 
op de waterhuishouding zijn bekend. De impact ervan op de habitats is nog onvoldoende 
duidelijk. Bijkomend onderzoek is noodzakelijk om dit knelpunt beter te kunnen inschatten.   
De waterproblematiek vraagt een grensoverschrijdende aanpak. 
 

 Vallei van de IJse 
 Voervallei in Park van Tervuren 
 Bronnen van de Voer (KS) 
 Afwatering van transportinfrastructuur op verschillende locaties  

Enkele voorbeelden: afwatering R0 in de Lookdelle en vervolgens Waals gewest en 
afwatering R0 ter hoogte van het Rood klooster en vervolgens Brussels gewest 
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 Behoud van natuurlijke waterhuishouding 
 Monitoring van de actuele waterhuishouding en aanpakken van knelpunten om te 

komen tot een natuurlijke waterhuishouding 
 Overstroming met oppervlaktewater vermijden in zones waar kwetsbare habitats 

voorkomen 
 Piekdebieten wegwerken  
 Behoud van de waterkwaliteit (zowel oppervlaktewater als grondwater) 
 Maatregelen nemen voor het zuiveren van het oppervlaktewater en het grondwater 
 Bijzondere aandacht bij de vergunningverlening voor eventuele negatieve effecten op 

de kwaliteit van het grondwater en/of oppervlaktewater en de waterhuishouding op de 
habitats 

 
 
KAART 3.11: Detailkaart knelpunten vijvers 
 
De metingen zijn samengebracht in een Excel-document waarin bevat zijn: metingen VMM 
2012, metingen tijdens beheerplan Koningsvijvers 2001 en metingen grondwater INBO 2001-
2002. 
 
1. Brassinelaan: Reinigingswater afkomstig van de waterreservoirs van Vivaqua in de 

Ganzepootvijver (vijver 1)beïnvloedt waterkwaliteit en veroorzaakt peilschommelingen in 
de Ganzepootvijver. Afwatering Brassinelaan met o.a. manège. 

2. Duboislaan en parkings:  
 Zoutbelasting afkomstig van de Duboislaan komt in de 4 vijvers van Groenendaal terecht. 

Er is een duidelijk negatief effect van chloriden op de waterfauna . 
Conductiviteitsmetingen Chris Van Liefferinge – impact van verhoogde chloridenconc. is 
bekend op vissen waaronder Bittervoorn. Zwanemosselen zijn veel gevoeliger aan 
chloriden.   

 Keizer Karelvijver: teveel PAK’s want MKN-overschrijding voor B(ghi)Pe+IP (VMM-
metingen) afkomstig van bandenslijtage, lekkage motorolie 

 Keizer Karelvijver: laagste O2 conc. hele reeks, volledig bedekt met eendekroos 
(afgeschermd van licht ==> geen O2-productie), vijver nr. 5 terug meer O2  
ANB-patrimonium: verhoogde nutriënten (N en P) gemeten in grondwater bovenaan 
vijver 4: oorzaak is nog uit te zoeken. 

3. Spoorlijn – NMBS: afvoer einde Keizer Karelvijver-  wat is impact op MKN-
overschrijding voor B(ghi)Pe+IP (VMM-metingen)?  

4. Afwatering kruispunt van Groenendaal, lozingspunt 5.2., rechtstreeks in vijver 5 
5. Afvoer autostrade (R0) op 4 punten in de IJsevallei:  

o Lozingspunt 5.1: Via betonnen gracht in valleibos  
o Lozingspunt 5.2: Rechtstreeks in vijver 5 
o Lozingspunt 5.3: Via betonnen grachten in valleibos – via Gunsdelle naar 

vijver 8 en volgende: Hg en Pb overschrijdingen (verschillende metingen 
beheerplan Koningsvijvers) 

o Lozingspunt 5.4: infiltreert rechtstreeks in valleibos – ondergraaft stabiliteit 
talud van de R0  
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Run-off van water autostrade bevat minerale olie, PAK’s, zware metalen en chloride 
(afkomstig van strooizout). 

o Verhoogde concentraties van aantal opgeloste metalen in overstortwater, met 
overschrijdingen voor Co en Cu (enkel overstortwater vijver 8, volgende 
vijvers niet meer) 

o PAK’s vanaf de Keizer Karelvijver, hoogste waarden vijver 11 
o Chloride: onbekend - nog geen wintermetingen 

Het water afkomstig van de autostrade wordt versneld afgevoerd en zorgt voor 
piekdebieten in het valleigebied en verminderde infiltratie. Voor beide aspecten moet 
bekeken worden wat de ernst is van het probleem en welke mogelijke oplossingen er 
voorhanden zijn.  
 
Hoe groot is het effect op de waterpeilen? 

 
- overstort in de Gunsdelle: huishoudelijk afvalwater en regenwater worden zeer 

regelmatig overgestort door slecht werkend systeem en komen in de vijver 8 t.e.m. 12 
terecht: 231 iE, einde Hertenlaan (diam. 500) en Brusselsesteenweg (diam 600) 
(druk)leiding (200 diam.) (Knooppunt 68/4189) (gemeente Hoeilaart) 

o te weinig O2 in vijver 8 t.e.m. 12: vermoedelijk langdurig negatief effect van 
huishoudelijk afvalwater dat weken/maanden ervoor in deze vijver 
terechtgekomen is en ook deels bezinkt op de bodem van deze vijver (en bij 
afbraak O2 onttrekt aan vijverwater)  

o hoge pieken overstortwater zorgen voor ernstige erosie in de Gunsdelle en 
verlanding van vijvers 8 en de daaropvolgende vijvers.  

 
- overstort in vijver 12: afvalwater afkomstig van Groenendaalsesteenweg 

(stationsomgeving), Terhulpsesteenweg en ring, regelmatig algenvorming in vijver 11 en 
12, bij regenweer komen nog steeds aanzienlijk veel hoeveelheden in de vijver terecht:  

o te hoge concentraties van zware metalen (Zink, mangaan, lood) wijzen 
duidelijk op een vervuiling van het verkeer en minerale olie  

o orthofosfaat en BOD- overschrijdingen wijzen op verontreiniging van 
organische stoffen, hoogstwaarschijnlijk huishoudelijk afvalwater (metingen 
beheerplan Koningsvijvers).  

Verhoogde BOD-gehalte en orthofosfaatgehalte geven aanleiding tot zuurstofgebrek 
en vissterfte.  

 
- Bodemslib: knelpunt? Metingen op vijver 5, 8 en 12 geven geen aanleiding tot 

overschrijdingen van de norm (Bodemkundige dienst 1997 en Econnection 2001). 
 

- De beheerdoelstelling “het verhogen van insectenrijkdom in de vijvers in functie van 
vleermuizen (IHD)” wordt op dit moment onvoldoende ingevuld. De resultaten van de 
monitoring van libellen kunnen als graadmeter worden beschouwd voor de overige 
macro-invertebraten.    

o Ganzepootvijver: de monitoring geeft lage aantallen weer bij alle soorten 
o Lindenvijver en Putselvijver: zeer soortenrijk, zowel aantal soorten als aantallen 

wordt gecombineerd met hengelgebruik (bijkomende vraag maaien 
onderwatervegetaties, …) 
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o Keizer Karelvijver: potenties zijn hoog, biotische index is lager, te sterk 
beschaduwd 

o Slechte waterkwaliteit heeft impact  op soortenrijkdom van de libellen ter hoogte 
van de Koningsvijvers 
 

Debiet en doorstroomprincipe 
 

- Uit recente observaties wordt gevreesd dat er een probleem met de hydrologie zou 
kunnen zijn. Het waterpeil van de Ganzepootvijver kon in 2012 na afvissing onvoldoende 
hersteld worden. In september 2012 werd het normaal waterpeil nog niet gehaald. Een 
verlaagde waterstand heeft een negatieve invloed op de amfibieënpopulatie. Door de 
lage waterstand in de Ganzepootvijver functioneert het doorstroomprincipe in de lager 
gelegen vijvers niet meer. De bron zorgt voor continue aanvoer van zuiver en zuurstofrijk 
bronwater in de vijvers. 

 
De grootste knelpunten zijn de vuilvracht en piekdebieten afkomstig van de ring en de 
spoorlijnen en rioleringen (cfr. Europese Kaderrichtlijn Water). Ze beïnvloeden de natuurlijke 
waterhuishouding en de waterkwaliteit in de IJsevallei. Er wordt aan gewerkt om de 
knelpunten op te lossen in samenwerking met de VMM, VMW, de gemeente Hoeilaart. 
 
1. Duboislaan: tijdelijk afsluiten bij vriesweer – beperkt strooien/afwatering afkoppelen 
2. Duboislaan - amfibieën: nemen van ontsnipperingsmaatregelen/ tijdelijk afsluiten bij trek 
3. Brassinelaan: Vivaqua metingen op spoelwater laten uitvoeren 
4. NMBS: Effect van afwatering spoorlijn ter hoogte van Keizer Karelvijver is te 

onderzoeken 
5. ANB-patrimonium (Duboislaan - loods – regiokantoor – kasteel Groenendaal): ANB heeft  

al initiatieven genomen zoals: waterzuiveringsstations op alle gebouwen die recent 
gerenoveerd zijn. Bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn nog te onderzoeken in de 
hydrologische studie.  

6. RO: (AWV): opvangbekken op verschillende plaatsen voorzien: 
a. voormalige parking renbaan onder Hakenstakendreef – vrijwaren valleibos en 

bronzone Ticton 
b. IJse: waterkwaliteit vijver 5 en volgende 
c. Wel 1VII west: waterkwaliteit vijver 8 en volgende 
d. Hertenlaan 

7. Gemeente Hoeilaart: gescheiden riolering Hertenlaan en opvangbekken met 
debietbegrenzer ter hoogte van de Gunsdelle + overstort ter hoogte van vijver 12 

8. Kweek van snoek: zijn er andere beheermaatregelen mogelijk? Eventuele alternatieve 
locaties bespreken samen met het INBO. 
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Kleine Gertrudisvijver: aanvoer van vervuiling 
Noordelijke vijvers van Regie naar Vossemvijver (zie Antea) 
 

De VMM voert bijkomende metingen uit in het Park van Tervuren om de problematiek beter 
in kaart te kunnen brengen.  

 
 
Op dit moment is de Voervijver voor het grootste deel dichtgegroeid.  

 Dichtgroeien vijver 
 Mogelijke verdroging 
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Verruiging en overwoekering door invasieve soorten en invasieve exoten vormen een 
probleem voor een goede staat van vnl. boshabitats en waterhabitats. Op dit moment zijn de 
problemen met invasieve exoten eerder vleksgewijs en sporadisch aanwezig. Toch kan dit 
snel veranderen en moeten we alert blijven.  
 
Amerikaanse vogelkers komt in het volledige boscomplex Zoniënwoud als gevolg van een 
goed bestrijdingsbeheer slechts sporadisch voor. Het is van belang dat deze soort geen 
kansen meer krijgt om door te groeien naar struik- en/of boomlaag en moet daarom met 
voldoende aandacht in de gaten gehouden worden. 
 
In de bosvegetaties komen volgende exoten voor: Klein springzaad, Japanse duizendknoop. 
In valleigebieden komt Reuzenbalsemien voor vb. IJsevallei.   
 
In sommige delen van het bos komt Koreaanse grondeekhoorn voor vb. Rood klooster. De 
verspreiding en de grootte van de populaties wordt opgevolgd. Zodat een mogelijke impact 
op grondbroedende vogels kan worden ingeschat.   
 
In de omgeving van waterhabitats zijn de aanwezigheid van Canadagans (vb. Park van 
Tervuren) en Nijlgans als problematisch ervaren.   
 
In het domein van de Koninklijke Schenking bestaat de kans dat volgende soorten een 
probleem opleveren: Hemlockspar, Acer rufinerve c.q. pensylvanica en Reuzenbalsemien. 
Het is aan te raden deze soorten ook in het oog te houden. 
 

Om aan de criteria duurzaam bosbeheer te voldoen moeten de ‘homogene exoten’-
bestanden binnen een bosbouwkundig verantwoorde termijn omgevormd worden. 
 
In het domein de Marnix komen ‘homogene exoten’-bestanden voor. Een groot deel van 
deze bestanden zijn echter nog te jong om in de komende beheerplanperiode te kunnen 
omvormen. 
 
In het domein van de Koninklijke Schenking vormt het exotisch naaldhout een groot aandeel 
in oppervlakte en volume (o.a. Douglas, Corsicaanse den, Lork, Tsuga). Een omvorming van 
al deze bestanden is niet realistisch in de volgende 20 jaar. Eventueel is een graduele 
omvorming over een zeer lange termijn wel mogelijk. Op sommige plaatsen is de 
landschappelijke waarde een argument voor het behouden van dit naaldhout. Een goed 
voorbeeld daarvan is het ‘Zwarte Woud’-naaldhout langs de hoogste sectie van de 
Koninklijke Wandeling. Dit naaldhout geeft geen indruk een plantage te zijn maar heeft, door 
de grote variatie aan boomsoorten in combinatie met het reliëf, een bijzondere 
landschappelijke waarde. 
 
Amerikaanse eik komt nog relatief veel voor in het domein van de Koninklijke Schenking. 
 

 Een vroege detectie van nieuwe invasieve soorten of sterke toename van gekende 
invasieve soorten 

 Sensibilisatie voor en overleg met de verschillende beheerders in de gebieden waar 
dit relevant is. Afspraken, overleg en maatregelen moeten 
gewestgrensoverschrijdend gebeuren. De structuurvisie Zoniënwoud biedt hier een 
geschikt overlegplatform. 
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 Aangepast beheer en bestrijding van deze invasieve soorten en exoten (CDB). 

 
De beheervisie voorziet een evolutie op middellange termijn naar 80 % gemengde inheemse 
bestanden. Een belangrijk deel van het Zoniënwoud zijn homogene gelijkjarige bestanden. 
Er zullen heel wat inspanningen moeten gebeuren en de nodige tijd om de doelstelling te 
kunnen halen. De aanwezige natuurlijke verjonging van Beuk kan voor deze doelstelling niet 
gebruikt worden.   
 

Het werken met verschillende beheertypen zal aanleiding geven tot meer soortenvariatie. 
In de verjongingsgroepen staat al veel Eik. Deze zullen bij het ouder worden in volume en  
grondvlak toenemen.   
 
In het domein van de Koninklijke Schenking kan het aandeel Amerikaanse eik weggewerkt 
worden door een eventuele omvorming van paar kleine opstanden in bestand 4c en door het 
benadelen van deze boomsoort tijdens het dunnen (in bestanden 1c en 4c). 
 

 
De houtmarkt vraagt voldoende kwaliteitsvol hout. Een groot bosgebied zoals het 
Zoniënwoud heeft veel mogelijkheden om op die vraag in te spelen.    
 

 Door het typeren van de te verwachten houtproductie (zaaghout, fineerhout en 
brandhout) 

 Door specifieke boomsoorten op de markt te brengen en betere vermarkting 
 Bedrijfstijd is niet in overeenkomst met kwaliteitsvraag 
 Vraagt veel bosbouwkundige ervaring om effectief aan de kwaliteitsvraag van de 

markt te voldoen   

 
 
Anno 2011 wordt in het ANB-domeinbos nog steeds gewerkt met een kaptabel van Crahay 
die uit 1906 dateert. De verdeling van de werklast is echter sinds die tijd significant gewijzigd. 
Enerzijds is de organisatie van de beheerregio de laatste jaren zeer sterk veranderd: zo is er 
een deel van het bosbeheer weggevallen door de aanduiding van het bosreservaat, is er 
bijkomend werk bij de bebossingen te Smeyberg-Koedal  en is er meer aandacht voor het 
beheer van open terreinen, … Anderzijds wordt het werk uitgevoerd door minder 
boswachters. Het spreekt voor zich dat de huidige kaptabel moet worden aangepast aan de 
huidige behoeftes van de regio Groenendaal. 
 

 Er is nood aan een bedrijfsregeling die werk maakt van een gelijkmatigere verdeling 
van de beschikbare houtvolumes (vraag van de houtsector) en die het werk per 
boswachter gelijkmatiger verdeelt.  
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 Bij het uitwerken van de bedrijfsregeling moet het aantal werkzaamheden op één plek 
zoveel mogelijk geoptimaliseerd worden. Op dit moment zijn er bestanden waar zeer 
regelmatig werkzaamheden uitgevoerd worden. In het vorige beheerplan werd 
gewerkt in de bestanden van de 1e groep en ook gekapt met een halve omloop (1/4 
jaar). Groothout/grote bomen (1e jaar) en brandhout (2e jaar) wordt verkocht aan 
verschillende verkopers.  

 

 
 

Rond de Molenvijver en de Vossemvijver bevindt zich een bomencollectie, zie 
terreineenheden P_56_x op kaart 2.5.3: 1.3 Engels park - TEH puntvormig of groene cirkels 
op onderstaande Figuur 101. Het gaat over een landschappelijk sterke collectie door de 
initiële bomenkeuze ten tijde van de aanleg. Veel van de soorten werden gekozen omwille 
van de landschappelijke waarde en de kans om uit te groeien tot monumentale afmetingen. 
De keuze werd ook afgesteld op de aanwezige abiotiek, wat o.a. blijkt uit de aanwezige 
Betula sp., Metasequoia en Taxodium. 
 
De collectie werd de afgelopen jaren versterkt door een beperkte aanplanting met soorten 
die robuust zijn. Binnen de collectie zijn momenteel een aantal monumentale exemplaren 
aanwezig (zie kaart 2.5.3: 1.3 met o.a. P_56_411 - monumentale Buxus en P56_355 - 
monumentale hakhoutstoof van Hazelaar). Toch zijn er ook enkele die een schimmelinfectie 
of ziekteverschijnselen hebben of verdrukt worden door de overige soorten (zie kaart 3.5.4: 
1.3 met o.a. P_56_454 - Fraxinus excelsior ‘Pendula’, P_56_171 - Picea abies en P_56_450 
- Acer saccharinum). 
 
Het landschappelijke aspect kan versterkt worden door introducties van nieuwe soorten of 
het uitvoeren van verjonging in de bestaande bestanden. Wat betreft soorten kan gedacht 
worden aan mooie parksoorten zoals Magnolia sp., Cornus sp., … 

 
Figuur 101: Puntvormige terreineenheden van het Engels park rond Molen- en Vossemvijver 
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In dit hoofdstuk worden de doelstellingen voor het beheerplan opgelijst. Voor het opstellen 
van een monitoring is het belangrijk dat de doelstellingen voldoende SMART geformuleerd 
worden. De doelstellingen, meetbaar uitgedrukt en met een aanduiding van de timing worden 
herkenbaar weergegeven in kadertekst. 
 
De doelstellingen enten zich enerzijds op de beleidslijnen die voor alle bos- en 
natuurdomeinen in Vlaanderen gelden, en anderzijds op de specifieke situatie van het 
Zoniënwoud. De belangrijkste algemene Vlaamse beleidskaders die hier worden vertaald zijn 
wel de Instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-netwerk enerzijds (4.1.1.) en de 
Beheervisie/Criteria voor Duurzaam Bosbeheer (4.1.3.) anderzijds. Deze laatste zijn in de 
regelgeving reeds meerdere jaren verankerd en vertaald in sterk meetbare criteria en 
indicatoren, die een evenwicht beogen tussen de economische, sociale en recreatieve 
functies van het bos. De Instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) zijn te beschouwen als de 
precisiering van de ecologische functie, die tevens invulling geeft aan de Europese 
verplichting de topnatuur in een optimale staat te brengen. Gedurende het opstellen van 
onderhavig beheerplan werden ook deze Instandhoudingsdoelstellingen ontwikkeld, en bij 
het afronden van het beheerplan is nog geen politieke beslissing genomen die de lokale 
instandhoudingsdoelstellingen definitief vaststelt. Het beheerplan diept daarom de voorlopig 
vastgestelde IHD’s uit.  
 
Specifiek voor het Zoniënwoud zijn verdere doelstellingen afgeleid uit de verwachte impact 
van de klimaatverandering (4.1.2.), uit de bijzondere landschappelijke kwaliteit van het 
Zoniënwoud in het algemeen en het Kapucijnenbos in het bijzonder (4.1.4). De 
klimaatsverandering kan naar verwachting vooral op Beuken een belangrijke impact hebben. 
Gezien het grote areaal Beuk is het Zoniënwoud potentieel erg gevoelig aan de 
klimaatverandering. Vanuit dat oogpunt wordt gezocht naar meer diversiteit in de 
bossamenstelling en bosbeelden, een streven dat ook aansluit bij de IHD’s en bij het 
duurzaam bosbeheer. De bijzondere landschappelijke kwaliteit van Zoniën, die voor 
sommige delen van het woud zelfs de expliciete reden van aanleg was (cfr Canton 
Pittoresque in het bosreservaat Zwaenepoel, of het Kapucijnenbos in de Koninklijke 
Schenking), noopt dan weer tot het omzichtig omgaan met veranderingen in het beheer. In 
diverse zones zal expliciet aandacht gaan naar de landschapsvorming, zowel in de 
bosbestanden (beheertype 5, zie verder) als in de open vegetaties (Smeyberg / Koedal, 
Renbaan Groenendaal). 
 

 
 
In het S-IHD-rapport worden instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor de habitats en 
soorten van het Zoniënwoud. 
  
Op dit moment zijn in het Zoniënwoud de meeste habitats en soorten in een ongunstige staat 
van instandhouding. Uit de evaluatie van de habitats en de soorten blijkt welke elementen 
onvoldoende scoren voor een goede habitatkwaliteit.  
 
Het is de bedoeling om tegen 2020 een aantal specifieke habitats en soorten, in een 
gunstige staat van instandhouding te hebben. Voor het Zoniënwoud valt het habitat 6210, de 
kalkrijke zomen onder deze selectie.  
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Het is de bedoeling om tegen 2050 alle habitats en soorten in een gunstige staat van 
instandhouding te hebben.  
 
In dit beheerplan zullen de instandhoudingsdoelstellingen van het S-IHD-rapport Zoniënwoud 
worden vertaald naar concrete beheermaatregelen. De geformuleerde doelen en de timing 
zijn in overeenstemming met het beleidskader.   
 
 

 
 
Over de klimaatsverandering en haar effecten op het bos zijn in de wetenschappelijke wereld  
verschillende benaderingen aanwezig. Er worden ook verschillende recepten aangereikt. De 
effectieve impact van de klimaatsverandering op bosniveau is op dit moment zeer moeilijk in 
te schatten.  
 
Het beheer speelt in op de algemene consensus die bestaat binnen de wetenschappelijke 
onderzoeken van verwachte verhoogde stormen, periodiek watertekort en droogtestress voor 
bomen. 
 
Het is de bedoeling om te streven naar een evenwichtig en gezond bos.  
Na omvormingen zal worden gebruik gemaakt van boomsoorten/varianten die meer 
droogteresistent zijn.   
 
Door de grote onzekerheid van de impact van de effecten van klimaatsverandering, wordt 
gekozen voor een gedifferentieerde beheeraanpak. Enerzijds wordt gewerkt aan het 
inbrengen van een gevarieerder soortenpallet bij de verjonging die weerbaarder moet zijn 
t.o.v. de klimaatsverandering: Wintereik, Winterlinde, Haagbeuk. 
   
Anderzijds wordt gekozen om te werken met de recente natuurlijke verjonging van Beuk in 
het bos. Er wordt gewezen op de grote plasticiteit van Beuk en een grote genetische variatie 
in het Zoniënwoud. Dit is een belangrijk potentieel in het Zoniënwoud en vraagt naar 
experimenten en verder onderzoek.   
 

 
 
De criteria duurzaam bosbeheer vormen een leidraad voor verantwoord bosbeheer in 
Vlaanderen. Ze werden in 2003 door de Vlaamse Regering ingevoerd en zijn verplicht voor 
alle openbare bossen en voor alle andere bossen (dus ook privé-bossen) die in het Vlaams 
Ecologisch Netwerk (VEN) liggen. Een enigszins ‘verstrengde versie’ van de Criteria geldt 
via de ‘Beheervisie’ voor de domeinbossen. 
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen principes, criteria en indicatoren. Duurzaam 
beheer gaat uit van een aantal principes. Om die principes te realiseren, moet het beheer 
aan bepaalde criteria voldoen. De criteria moeten eenvoudig, duidelijk, significant en 
controleerbaar zijn. Of een criterium wordt nageleefd, wordt nagegaan aan de hand van 
indicatoren. Pas wanneer kan worden aangetoond dat aan de verschillende indicatoren is 
tegemoet gekomen, wordt een bos 'duurzaam beheerd'. 
 
De beheermaatregelen in het beheerplan moeten aantonen dat de indicatoren binnen een 
aanvaardbare termijn en op een verantwoorde wijze zullen worden bereikt. 

http://ecopedia.be/fiche/bosbeheer
http://ecopedia.be/fiche/bosbeheer
http://ecopedia.be/fiche/Vlaams_Ecologisch_Netwerk
http://ecopedia.be/fiche/Vlaams_Ecologisch_Netwerk
http://ecopedia.be/fiche/VEN
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De criteria kunnen in 5 groepen worden onderverdeeld: 
 
De eerste groep gaat over het vrijwaren van de socio-economische functies. 
De tweede groep wil de productie- en economische functies waarborgen en omvat criteria 
die onder meer gericht zijn op het behoud van het bos en de standplaatskwaliteit, de 
capaciteit van natuurlijke regeneratie en de bosbeheer- en exploitatievormen. 
 
Groep drie en vier bevatten criteria rond milieuaspecten. Daarbij is 'milieu' niet alleen de 
atmosfeer, de bodem en het water, maar ook de ecosystemen, de flora, de fauna en de 
overige organismen. 
 
Groep vijf handelt over planmatig en controleerbaar beheer en omvat verschillende criteria 
rond beheerplannen en de implementatie daarvan. (tekst op basis van Ecopedia, Inverde, 
2013) 
 
Het duurzaam beheer van het ANB-domeinbos is FSC-gecertificeerd sinds 1995-1996. 
Het Zoniënwoud was daarmee één van de eerste Vlaamse (Belgische) bossen met een 
duurzaamheidscertificaat. Sinds 2003 gebeurt de certificering op grond van de Criteria 
Duurzaam Bosbeheer. Op die wijze vervult het woud een voorbeeldfunctie, die het uiteraard 
ook in de volgende 20 jaar wil innemen.  
 
Voor de bosgedeelten van de Koninklijke Schenking en de familie de Marnix zijn de 
Criteria als wettelijke vereiste te beschouwen en vormen dus de centrale toetssteen voor 
een duurzaam beheer.  
 

 
 
De landschappelijke kwaliteit van (de onderdelen van) het Zoniënwoud is via diverse kanalen 
beklemtoond en beschermd. Het statuut van beschermd landschap, zowel voor het 
Zoniënwoud als geheel als voor het Park van Tervuren zijn daar een illustratie van. Deze 
bescherming, net als de talrijke cultuurhistorische relicten en beschermde monumenten (zie 
hoofdstuk 1) brengen ook belangrijke verplichtingen en beperkingen met zich mee waarin het 
beheer zich wil inschrijven.  
 
Daarenboven werd in de voorbije jaren een resolutie gestemd in elk van de drie gewestelijke 
parlementen van ons land om de respectievelijke gewestregeringen te verzoeken het statuut 
van UNESCO-werelderfgoed aan te vragen voor het Zoniënwoud. Elke resolutie werd 
unaniem goedgekeurd. (resolutie Brussels parlement van 2 juli 2010 – zie stuk A-85/2 – 
2009/2010 : Verslag; resolutie Vlaams Parlement van 22 juni 2011 – zie stuk 1098 (2010-
2011) – Nr. 1; resolutie Waals Parlement van 20 februari 2013 – zie stuk 696 (2012-2013)). 
Hoewel de tekst van de resoluties enigszins verschilt is de landschappelijke kwaliteit van het 
woud één van de aspecten die de initiatiefnemers heeft bezield. In de eerstvolgende jaren 
dient een haalbaarheidsstudie de randvoorwaarden vast te stellen om tot zo’n UNESCO-
statuut te komen, dit wordt mee opgenomen in de werkzaamheden inzake de Structuurvisie.  
 
Een specifieke aandacht verdienen de landschapsaspecten verder nog in het deel van de 
Koninklijke Schenking. De oorspronkelijke intentie van koning Leopold II om een uitzonderlijk 
esthetisch landschappelijk patrimonium voor het nageslacht ter beschikking te stellen en te 
bewaren, overigens ingeschreven in de statuten van de Koninklijke Schenking, dient te 
worden gehonoreerd.  
 
Voor een belangrijk aandeel zal deze doelstelling door het verdere beheer van het arboretum 
(niet inbegrepen in dit bosbeheerplan) worden gerealiseerd. Ook het bosgedeelte van het 

http://ecopedia.be/fiche/bosbeheer
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domein omvat echter een aantal bijzondere landschappelijke, recreatieve en 
cultuurhistorische elementen die speciale aandacht verdienen:  

 topkwalitatief onderhoud van het rijke en gevarieerde wandel-hoofdnetwerk 
(Koninklijke Wandeling, Kapucijnendreef, Drogevijverdreef) 

 instandhouding en noodzakelijke verjonging van de integraal overgeleverde dreven 
 landschappelijk verantwoord behoud van exotisch naaldhout in afgebakende zones 

met recreatief hoofddoel 
 instandhouding van de cultuurhistorische site van het Kapucijnenklooster (op status-

quo niveau - het potentieel wordt niet binnen de context van het beheerplan 
ontwikkeld)  

 Er wordt een opening gelaten om een beperkt bosaandeel in te zetten voor mogelijke 
uitbouw van het arboretum (bestand 2b)  

 

 



282 

 

 
 

 
 
Het Zoniënwoud bestaat uit vele homogene beukenbestanden. Op bosniveau is Beuk 
dominant aanwezig: (75% verjongingsgroepenkaart, 70% op basis van het grondvlak). Het is 
de bedoeling om op lange termijn (60 jaar = 3 beheerplanperioden) te streven naar een 
meer gemengd, inheems bos.  
 
Lange termijndoelstelling: evolueren naar 45-50% Beuk o.b.v. de verjongingsgroepenkaart 
– hiervoor zal er gedurende drie beheerplanperiodes (60 jaar) telkens 150 ha per 
beheerplanperiode omgevormd moeten worden: eindkap van Beuk gevolgd door 
andere boomsoorten  
 
Na omvormingen zal worden gebruik gemaakt van boomsoorten/varianten die meer 
droogteresistent zijn. 
 
Het bevoordelen van de menging en een aangepaste boomsoortenkeuze om op lange 
termijn te komen tot een meer gemengd bos heeft tal van voordelen: 
 
 Meer soortenvariatie verhoogt de biodiversiteit  
 Menging in functie van bodemverbetering 
 Risicospreiding t.o.v. onzekere effecten als gevolg van klimaatsverandering 
 De keuze van boomsoorten of variëteiten die beter droogteresistent zijn, is cruciaal 
 
Lange termijndoelstelling: Het is de bedoeling om te streven naar een evenwichtig en 
gezond bos. Na omvormingen zal worden gebruik gemaakt van boomsoorten/ 
varianten die meer droogteresistent zijn.   
 
Vertrekkend van een vrij homogeen beukenbos is deze lange termijndoelstelling een 
ambitieuze doelstelling. Deze wordt best stapsgewijs en ook op verschillende 
manieren tegelijkertijd gerealiseerd:  
Een betere menging van het bos realiseren door op verschillende schaalniveaus te 
werken: bosniveau, bestandsniveau en verjongingsgroepenniveau.  
 

- Bij omvorming een aangepaste soortenkeuze en keuze van mengingsvormen 
maken is cruciaal. 

 
De menging van het bos wordt versterkt door in bepaalde locaties in te spelen 
op natuurlijke processen bv. windworp gevolgd door natuurlijke verjonging van 
lichtboomsoorten.   

 
Mogelijkheden: Groenendaal 3 (107 ha), St-Hubertus 1 (75 ha), Ticton 2 (153 ha), Rav 1 en 
2 (250 ha) en gedeeltelijk Tervuren 2 (omzetting naaldhout naar loofhout) 
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Verwacht wordt dat tegen 2032 het grondvlak van Zomer- en Wintereik zal toenemen (groter 
grondvlak van huidige jonge eikenbestanden) dus dat het aandeel zal stijgen van 15 % tot 
20%. 
 

Het bosdomein van de Koninklijke Schenking scoort met name op het punt van de 
bosstructuur beter dan de rest van Zoniën in het aandeel (eiken)loofhout, maar slechter in 
het aandeel naaldhout, dat bovendien grotendeels uit exoten is opgebouwd.  
 
Een van de belangrijkste aandachtspunten voor de realisatie van de IHD’s op het domein 
van de KS is het terugdringen op lange termijn van het grote aandeel exotisch naaldhout in 
de soortensamenstelling en op middellange termijn het creëren van een gelaagde 
bosstructuur in het naaldhout. 
 
De oppervlakte inheems gemengd loofhout (vooral habitats 9160 en 91E0) wordt 
vergroot ten nadele van de oppervlakte exotisch naaldhout. Daarbij wordt bijzondere 
aandacht besteed aan de valleiflanken, waar die habitattypes het best tot hun recht komen. 
Vanuit dit oogpunt moet worden overgegaan tot de actieve omvorming van een aantal 
actuele exotenopstanden.   
 
Op de meer zandige standplaatsen wordt grove den behouden en bevorderd.  
 
De gemengde bestanden worden verder als gemengd bestand beheerd en bevorderd.  
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Het Zoniënwoud bestaat uit vele homogene beukenbestanden. Op lange termijn (60 jaar) wil 
het bosbeheer streven naar 80% inheemse, gemengde bestanden (conform beheervisie). 
Per beheerplanperiode wordt een omvorming verwacht van 20% van de bosoppervlakte (425 
ha). 
 
Uit de inventaris blijkt dat het Zoniënwoud (domeinbos-ANB) bestaat uit 88% inheemse 
bestanden (op de grondvlakgegevens per bestand berekend). Het aandeel inheemse 
bestanden voldoet aan het criterium.  
 
Daarentegen is er in het domeinbos nog 44% van het bos dat bestaat uit homogene 
bosbestanden (op de grondvlakgegevens berekend).  
 

Binnen de beheerplanperiode (2013-2033) zal 20% van de bosoppervlakte (425 ha) van 
homogene naar gemengde bestanden evolueren.  
 
Het is vooral de bedoeling om de homogene beukenbestanden af te bouwen. De 
menging die binnen het bestand aanwezig is zoveel mogelijk versterken door gerichte 
dunningen ten voordele van de bestaande menging.  
 
Ook selectieve groepenkap realiseren om de natuurlijke verjonging van de gewenste 
soort te bevoordelen. Bijvoorbeeld op plaatsen waar Gewone esdoorn of Gewone es in de 
boomlaag met natuurlijke verjonging aanwezig is, groepsgewijs kappen zodat de 
natuurlijke verjonging kansen krijgt. 
 
Ook in de jongere homogene beukenbestanden (voorkeur leeftijdscategorieën van 60-80 
jaar en 120-140 jaar) kan selectieve groepenkap gebruikt worden om de menging in een 
vroeger stadium reeds te bevorderen. Dit segment is economisch ook zeer interessant 
omwille van de grote vraag naar Beuken vrij van rode kern. 
 
Een deel naaldhout zal ook omgevormd worden. In het totaal zal 40 ha naaldhout 
omgevormd worden naar inheems loofhout en 3 ha naaldhout zal omgevormd worden naar 
Grove den. 
 

Van het huidige aandeel exotisch naaldhout wordt 4 ha omgevormd naar gemengd 
loofhout en 2 ha naar Grove den. Volgens de boomsoortensamenstelling vormt het 
exotisch naaldhout actueel ongeveer 30% van het totaal, dus dat zou in oppervlakte 
neerkomen op 72 ha.  
 
De omvorming van exotisch naaldhout naar loofhout gebeurt radicaal door kaalkap en 
opplanten met de gewenste soorten. Daarnaast wordt ook een geleidelijke omvorming 
voorzien door lichting en opplanten onder overstaanders. (Zie verder onder verbetering van 
de verticale structuur).  
 
In de maatregelen moet een zonering en een timing worden voorbereid voor deze 
omvorming. Voorrang gaat naar  

 de valleiflanken (bestanden 2c, 2d, ten zuiden van de Koninklijke Wandeling) 
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 de kaprijpe bestanden (beperkt wegens relatief jonge leeftijd van de meeste 
naaldhoutopstanden, vb. Corsicaanse den in oostkant 2c)  

 
Grove den wordt behouden, bevoordeeld in de gemengde bestanden en uitgebreid 
waar mogelijk. Het aandeel Grove den is actueel 5% in de boomsoortensamenstelling, dus 
dat komt neer op ongeveer 12 ha.  
 
De menging wordt geïntensifieerd in de huidige gemengde loofhoutbestanden.  Bij 
voortzetting van het actuele dunning/plentering-beheer blijft de boomsoortenmenging een 
primordiaal hameringscriterium, zowel met het oog op de bestaande boomlaag als op de 
verjonging. Er dient daarbij op gelet te worden dat er geen soorten verdwijnen door 
verdringing wanneer een bepaalde soort de overhand neemt. In dat geval worden 
corrigerende maatregelen genomen door bv. grootschaliger te kappen of door verdergaande 
lichting en inplanting. Amerikaanse eik wordt verder geëlimineerd.  
 

In de meeste aanwezige loofhoutbestanden is al een relatief hoge graad van menging 
aanwezig. De menging kan nog versterkt worden bij de voortzetting van het huidige 
dunningsbeheer. Tijdens het dunnen zal het verbeteren of het in stand houden van de 
soortenmenging in de bestaande boomlaag één van de belangrijkste selectiecriteria blijven. 
De bestaande bomen en struiken met bodemverplegende eigenschappen zullen 
bevoordeeld worden. 
 
In de naaldhoutbestanden zal gedund worden ten voordele van stabiele kwaliteitsvolle 
bomen 

 
 
De menging op verjongingsgroepenniveau verhogen door gebruik te maken van 
verschillende soortencombinaties aangepast aan de standplaats   
 
Bij KV wordt voldoende menging voorzien door verschillende soorten in groepen aan te 
planten. Ook typische soorten van de onderetage en de struiklaag zullen worden 
aangeplant: Meidoorn, Haagbeuk, Lijsterbes, Hazelaar, Sporkehout, Wilde appel, 
Mispel, … 
 
Bij NV van Beuk kunnen groepen van Beuk groepsgewijs aangevuld worden met Gewone 
esdoorn, Winterlinde, …   
 
Gefusioneerde verjonging zal in het Zoniënwoud een belangrijk manier worden om de 
menging te realiseren en de houtkwaliteit te garanderen.   
 
De natuurlijke verjonging van lichtboomsoorten kan meer kansen gegeven worden door  
grotere tijdelijke open zones te creëren die achteraf spontaan kunnen verbossen (zie ook 
windworp 1.2.1.5.).    

 
 
Op dit moment is er veel natuurlijke verjonging van Beuk in het bos aanwezig. De verjonging 
is bruikbaar om door te groeien tot kwalitatieve Beuken. Deze opportuniteiten worden ten 
volle benut en ervaring met gebruik van natuurlijke verjonging zal nog moeten opgebouwd 
worden.  
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In vele gevallen is het gekapte bosbestand een homogeen beukenbestand. Toch wordt eerst 
geëvalueerd of de bestaande natuurlijke verjonging bruikbaar is. Wanneer gebruik gemaakt 
wordt van natuurlijke verjonging is men gebonden aan de soort of soortencombinatie die op 
het terrein aanwezig is: verjonging van Beuk, Gewone esdoorn, Gewone es en berk.  
 
Kunstmatige verjonging is aangewezen indien de gewenste boomsoorten niet aanwezig zijn 
of bij zeer sterke verbraming/adelaarsvaren. Bij kunstmatige verjonging is het van groot 
belang een aangepaste boomsoortenkeuze te maken. De keuze wordt vooral bepaald door 
de standplaats en het beleidskader. 
 
Boomsoortenkeuze laten bepalen door: 
 

1. Standplaatsgeschiktheid boomsoort.  
2. Voldoende aandeel van secundaire boomsoorten aanplanten in groepen 
3. Bodemverbeterende eigenschappen van de boomsoort  
4. Gevoeligheid t.o.v. verwachte temperatuurstijgingen en droogteperiode als gevolg 

van de klimaatsverandering  
5. Houtkwalitatieve aspecten van de soort  
6. Beleidskader 

  
Zie Tabel 76. 

Natuurlijke verjonging wordt bevorderd en optimaal geïntegreerd. Kunstmatige 
verjonging wordt beschouwd als aanvulling.  Kunstmatige verjonging zal aangewezen en 
nodig zijn wanneer de gewenste boomsoorten niet aanwezig zijn of bij zeer sterke 
verbraming of woekering van adelaarsvaren, zoals in het minder donkere naaldhout het 
geval is.  
 
Exoten die natuurlijk verjongen kunnen worden gebruikt, indien menging niet 
onmogelijk wordt gemaakt. Op sommige locaties  kunnen ze worden bewaard voor het 
esthetische effect, op andere worden ze beschouwd als opbrengstfactor. In de praktijk komt 
verjonging van Hemlock plaatselijk voor in enkele bestanden. 
 
Soorten die in aanmerking komen voor verjonging: 

 Boomlaag: Wintereik, Winterlinde, Haagbeuk, Es uit NV, Gewone esdoorn uit NV, 
Berk, Grove den (ter vervanging van exotisch naaldhout), Boskers, Trilpopulier, 
Boswilg, Kastanje 

 Struiklaag: Hazelaar, Veldesdoorn, Lijsterbes, Sporkehout en vruchtdragende 
struiksoorten waar aangepast  

 
 
Op de grotere stormvlakten wordt verwacht dat vooral de lichtboomsoorten en half-
schaduwsoorten het goed zullen doen: berk, Gewone esdoorn, Boswilg, … Zo kan er nog 
een aanzienlijke verhoging van de menging op bosniveau verkregen worden als men, binnen 

Bij verjonging wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke verjonging. Het 
gebruik van natuurlijke verjonging wordt stapsgewijs verhoogd. 
 

Tussen 2013-2018 30% NV 
Tussen 2018-2023 40% NV 
Vanaf 2023 > 50% NV 
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de termijn van 60 jaar, de grotere stormvlakten gebruikt om andere boomsoorten in het bos 
te krijgen. Hiervoor komen stormvlakten van meer dan 2 ha in aanmerking.  
 
In de kleinere stormvlakten kan het dood hout blijven liggen.    
 
De grote femelkappen in beheertype 6a kunnen hetzelfde resultaat hebben. Deze worden 
gedeeltelijk direct ingeplant en in een andere zone wordt gekozen voor spontane verbossing.   
 
Zie 4.2.2.3.2. 
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Oude beukenbossen zijn zeer waardevol voor de biodiversiteit (Moning, Müller, 2009). Er 
wordt zowel een verhoogde dichtheid van de totale soortenrijkdom als van gespecialiseerde 
soorten vastgesteld vanaf de leeftijd van 200 jaar.  
 
Dikke bomen en dood hout zijn belangrijke sleutelfactoren voor de diversiteit van fauna met 
in het bijzonder vleermuizen, Zwarte specht en Middelste bonte specht, en zwammen in een 
oud beukenbos. In het Zoniënwoud bestaat momenteel 20% van het bos uit oude 
beukenbestanden (> 180 jaar). Het behoud van een voldoende aandeel oud beukenbos is 
noodzakelijk om een voldoende tot goede staat van instandhouding voor de boshabitats te 
kunnen blijven verzekeren.   
 

 Ze worden absoluut behouden in het bosreservaat Joseph Zwaenepoel.  
 

 In het domeinbos wordt het aandeel oude beukenbestanden behouden. Er wordt 
een netwerk van oud bos afgebakend: Set–Aside en verouderingseilanden.   

 
In dit beheerplan is het ritme van de verjonging van de oude beukenbestanden in het 
domeinbos in overeenstemming met de aangroei uit de lagere leeftijdsgroepen (160-
180 jaar). 
 
Bijvoorbeeld: 
160 – 180 jaar: 195 ha 100 ha eindkap Beuk in dit beheerplan, 95 ha te verjongen in  
volgend beheerplan 
 
180 - 200 jaar: 20 – 25 ha eindkap Beuk 
 
In het domeinbos zijn dikke bomen en dood hout ook zeer belangrijk en worden ze ook 
gericht ontzien. Deels zullen deze bestaan uit bomen die om diverse redenen op stam 
gehouden worden/werden tussen of in de verjongingsgroepen. Deels zal een netwerk van 
verouderingseilanden worden afgebakend. Dit laatste is de belangrijkste planmatige 
maatregel om de doelstelling te halen. Dit zijn zones waar de bomen staande kunnen 
sterven. Er worden aanbevelingen gedaan (Biache & Rouveyrol, 2011) welk type 
verouderingseilanden voor welke soortengroepen van flora en fauna hun belang hebben. 
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Uit de kwaliteitsbeoordelingen van de habitats (LSVI) blijkt dat de valleibossen en de 
eikenhaagbeukenbossen op dit moment een deels voldoende tot goede score hebben. De 
verticale structuur in de zure beukenbossen scoren veel slechter: ‘overwegend 
gedegradeerd’. 
 
Uit de inventaris komt dat de struiklaag volledig afwezig is in 54,5% van de proefvlakken. 
Slechts 12% van de proefvlakken scoort voldoende en 7% heeft een goede score. Het 
verbeteren van de verticale structuur in het bos is een belangrijk aandachtspunt voor de 
boshabitats. 
 
Binnen deze beheerplanperiode: 75% van de boshabitats van de valleibossen en 
eikenhaagbeukenbossen hebben een gevarieerde verticale structuur. Ze bestaan uit  
een kruidlaag, struiklaag en (eventueel) meerdere etages in de boomlaag.   
 
Binnen deze beheerplanperiode: Voor de zure beukenbossen: een verbetering in 15 - 
20% van de bestanden hebben een gevarieerde verticale structuur. Ze bestaan uit  een 
kruidlaag, struiklaag en (eventueel meerdere) etages in de boomlaag.   
 
Dit kan door het bevorderen van de struiklaag bij nieuwe aanplanten, keuze van spontane 
verbossing op plaatsen met diversiteit aan soorten bij de zaailingen, omvorming naar habitat 
9160, ontwikkeling van gevarieerde en gradiëntrijke bosranden, … 
 
Bestaande initiatieven zullen worden geëvalueerd op hun bruikbaarheid binnen deze 
doelstelling. Indien nodig worden er proefopstellingen opgezet.  
 

 
Uit de kwaliteitsbeoordelingen van de habitats (LSVI) blijkt dat de valleibossen en de 
eikenhaagbeukenbossen op dit moment een deels voldoende tot goede score hebben. In het 
bosdomein KS geldt dat ook voor de meeste loofhoutbestanden. De naaldhout 
aanplantingen hebben nauwelijks of geen verticale structuur.   

 
Van de naaldhoutgedeelten die behouden blijven (die dus niet worden omgevormd) 
heeft 20% een gevarieerde verticale structuur tegen het einde van de 
beheerplanperiode. Dit wordt nagestreefd door een combinatie van versterkte dunningen 
(reduceren grondvlak) en het plaatselijk onderplanten van andere soorten.  
 
Zonering en timing te voorzien in de maatregelen, daarnaast ook zo goed mogelijke 
streefcijfers voor grondvlak afhankelijk van de bestandssamenstelling. Ook nuttig voor het 
loofhout.  
 

De bestanden in de Marnixbossen hebben over het algemeen een goede verticale structuur. 
Het ontwikkelen van een structuurrijke struiklaag moet voldoende aandacht krijgen. Hierbij 
moet de dominantie van Adelaarsvaren en Gewone braam wel goed in het oog gehouden 
worden. 
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In het Zoniënwoud is het een belangrijke opdracht om van gelijkjarige en homogene  
bestanden af te bouwen. Er komt meer horizontale variatie in het bos door het bosbeheer 
meer te gaan differentiëren en te werken met verschillende beheertypen. Deze aanpak zou  
op korte tot middellange termijn aanleiding geven tot verschillende bosstructuren in het bos.  
 
Tabel 56: Natura 2000: Kwaliteitsbeoordeling voor boshabitats- horizontale structuur 
  Beheertype 

beheerplan 
Oppervlakte (ha) ANB 

A: ongelijkjarig en 
gemengd of 
ingrepen op 
kleine schaal (tot 
0,3 ha) 

Plenterslagstructuur Beheertype 4  

B: mozaïekstructuur 
met grootteorde 
0,3-1 Ha 

Femelslagstructuur Beheertype 3, 6A en 
6B  

 

C: homogene 
leeftijdsopbouw in 
vlakken van 
1 ha of groter 

 Beheertype 5  

 
 

 

 
In grote boscomplexen is het belangrijk om alle ontwikkelingsfasen van het bos (zie 
beheervisie en indicator horizontale structuur - groeiklasse) te hebben. Zowel de 
aanwezigheid van oude bos (groeiklasse 7) als de open boszones gevolgd door 
spontane verbossing. Op dit moment zijn tijdelijke open boszones nagenoeg niet 
aanwezig. Uitgezonderd de vroegere stormvlakte die terug verbost is. 
 
Tijdelijke open boszones worden verhoogd tot 2% op bosniveau en gevolgd door 
spontane bosontwikkeling 
 
De stormvlakten horen ook bij deze tijdelijke open boszones.  
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Bosranden verhogen in sterke mate de biodiversiteitswaarden in het bos. Ze spelen een 
sleutelrol in het verhogen van de insectenrijkdom (voedselaanbod voor vele soorten). Vooral 
vleermuizen gebruiken lijnvormige elementen in het boslandschap zoals bosranden en 
dreven om zich te verplaatsen. De insectenrijke bosranden moeten ook een ideale 
voedselbiotoop creëren voor de vleermuizen. 

 

 
 

 Brede bosrand (1,5 x boomhoogte, tot 60 m ) 
 Gewone bosrand (1 x boomhoogte, tot 40 m) 
 Bosrand infrastructuur: rekening houdend met een veiligheidsaspect (1 x boomhoogte, 

tot 40 m) langs verkeersassen 

 
 
De bosranden zijn vooral gelegd op de randzones van bos en open terreinen zoals de vijvers 
van Groenendaal – Koningsvijvers, de renbanen van Groenendaal en de oefenrenbaan, de 
verschillende dellen.  
 
Interne bosranden zijn terug te vinden tussen de vijvers van Groenendaal en de Grote 
renbaan en de oude spoorwegberm in de buurt van de Hakenstakendreef. 
 
Daarnaast werden nog bosranden in zones waar het veiligheidsaspect zeer belangrijk is  
voorzien: langs de spoorlijn L161 en de Waterloosesteenweg- Brassinelaan en de 
Hertenlaan. 

Bosranden met mantel-zoomvegetaties zijn op dit moment niet of nauwelijks te vinden in het 
Kapucijnenbos.   
 
Op een aantal geselecteerde bosrandzones worden gradiëntrijke bosranden 
ontwikkeld.   
 

Binnen deze beheerplanperiode ontwikkelen van 75 ha gradiëntrijke en gevarieerde 
bosranden. Gradiëntrijke en gevarieerde bosranden zijn bosranden die geleidelijk 
overgaan van mantel naar zoom (verticaal) en waarbij waardevolle bomen verspreid of 
groepsgewijs kunnen blijven staan (horizontaal). Ecologisch waardevolle bomen kunnen 
bomen met holten, dode bomen of monumentale bomen zijn. 
 

a) Mantel-zoomvegetaties met behoud van bomen en/of boomgroepen 
b) IJle bosrandzones (bijvoorbeeld bij Zomereik)  
 
Totaal oppervlakte: 75 ha 

De gradiëntrijke en gevarieerde bosranden zijn een belangrijke habitat voor volgende 
doelsoorten: vleermuizen (verbindingen en voldoende voedselaanbod), Grote 
weerschijnvlinder, Keizersmantel, Iepenpage (kleine populaties).  
Voor het Zoniënwoud zijn ook zweefvliegen, boktorren, etc. aan dit habitat gelinkt. 
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Aangezien het bosdomein KS bijna geheel door hooghoutbos is omringd en open graslanden 
overwegend in het Arboretum liggen, is het aantal mogelijke plaatsen voor aanleg van 
mantel-zoomvegetaties zeer beperkt. Bovendien dient er rekening te worden gehouden met 
gradaties in geschiktheid. 
 
Plaatsen met goed ecologisch potentieel :  

 Begrenzing grasland in bestand 1c (Barakkendelle)  
 In en rond bestand 4d  
 Bij de Voervijver in bestand 3a 

 
Mogelijkheid tot gedeeltelijke gradiëntie, of met beperktere ecologische mogelijkheden 
vanwege te beperkte ruimte, slechtere oriëntatie of terrein niet in eigen beheer:  

 Grasland in bestand 1a (Hancquartdelle): relatief smalle zone - 0,5 ha, die bij 
langdurige regen gedeeltelijk onder water komt te staan 

 Noordgrens Vekedelle (bestand 4b) - langs Brusselsesteenweg: hier is de intentie om 
de steile bosrand af te toppen en het bos beter af te scheiden van de weg middels 
hagen/heggen, ook om het vele zwerfvuil tegen te gaan 

 Noordgrens bestand 3a: hier ligt een zone natuurgebied, actueel grasland/ruigte, op 
privéterrein in een verkaveling in het verlengde van de diverse privé-tuinen 

Bosranden (intern/extern) aanleggen: interessante locaties voor bosranden zijn de zuidkant 
van bestand 23a (interessant voor ondermeer de daar voorkomende Levendbarende 
hagedis) (260 m lang en 10 m breed) doorlopend langs de zuidrand van 27a en 27b (375 m 
lang en 10 m breed) en de oostkant van 32a (488 m lang en ca. 10 m breed). De eerste 
bosrand is interessant want geëxposeerd op een warme zuidhelling en interessante 
overgang naar ruigte, de tweede is interessant vanwege het voorkomen van een al goed 
ontwikkelde struiklaag (met onder andere veel Wilde Kamperfoelie) in de vooralsnog relatief 
donkere bosrand.  
 
Bosrandontwikkeling kan ook interessant zijn op de zuidhelling van bestand 34a ter hoogte 
van bestand 35a over een lengte van 300 m en maximaal 10 m breed. Hakhoutbeheer kan 
hier zorgen voor betere vestigingskansen van kruidachtigen en struiken en verhoogt zo de 
stabiliteit van de steile oevers van de gracht die piekdebieten moet verwerken tijdens zware 
regenval.  
 
Er wordt een bosrand voorzien rond de bestaande poel in bestand 23a en rond de geplande 
poel in het noorden van bestand 6a om zoveel mogelijk licht in de poelen te krijgen (ca.0,3 
ha) en zo een kruidenrijkere vegetatie te stimuleren en het waterleven, in het bijzonder om 
waterplantengroei en warmteminnende dieren (insecten) meer en betere 
ontwikkelingskansen te geven.  
 

 
Oude dikke bomen zijn waardevolle elementen in het bos. Het aantal holten neemt toe met 
de leeftijd van de bomen. Deze bomen zijn geschikt leefgebied voor de holtebewoners 
(vleermuizen). Er is vooral een hogere kans op holten, Bunell et al. 1999. 
 
Ook in de toekomst moet voldoende doorgroei zijn van de lagere omtrekklassen naar de 
klasse monumentale bomen (> 300 cm).  Dit is één van de kwalitatieve doelstellingen voor 
de boshabitats. 
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Het aantal monumentale bomen (> 300 cm) moet maximaal behouden worden. 
Deze bomen dienen in voldoende mate verspreid in het bos te blijven 
voorkomen (kwaliteitsdoelstelling voor alle boshabitats).  
 
Oude bomen zijn belangrijke elementen voor volgende doelsoorten: 
vleermuizen – Zwarte specht, Middelste bonte specht, zie ook soortspecifieke 
doelen.  

 
Inventaris: ongeveer 7.000 monumentale bomen (> 300 cm) 

 
Dit betekent dat monumentale bomen kunnen gekapt worden maar dat het aantal gekapte 
monumentale bomen en de natuurlijke sterfte gelijk is aan de ingroei van de lagere 
omtrekklassen.  

 

In het domein van de Koninklijke Schenking werd het merendeel van de bestanden 
aangeplant in het jaar 1870. Eén van de belangrijkste aandachtspunten voor de realisatie 
van de IHD’s voor de KS is het in stand houden en vergroten van het aandeel oude en 
monumentale bomen. 

In het bosdomein van de KS is slechts een klein aantal zeer zware bomen aanwezig, gezien 
de ontbossing in de 19e eeuw. De zwaarste aanwezige bomen zijn beuken in de dreven en 
Amerikaanse eiken verspreid in het domein, naast enkele merkwaardige dikke bomen van 
diverse soort (Zomereik, kastanje).  
 
In elk bestand worden bomen aangeduid die op stam worden gehouden om door te 
groeien tot monumentale bomen. Binnen deze beheerplanperiode worden per bestand 
drie bomen per ha met dit doel geselecteerd.  
 
In eerste instantie worden de bestaande zwaarste bomen aangeduid als te behouden 
bomen, met uitzondering van de Amerikaanse eiken. In bestand 3c (Eikenlade) wordt 
behoudend gehamerd in de zwaardere sortimenten, om de grotere voorraad aan zware 
bomen in dit bestand veilig te stellen.  

Interessante oude, dikke bomen komen onder meer voor in volgende bestanden: 1a 
(Gewone es), 2a (Gewone es), 4a (Gewone es), 7a (Beuk), 15a (Beuk), 16a (Grove den),  
21a (Populier), 25a (Ruwe berk), 27a (Tamme kastanje, Zomereik), 27b (Zomereik), 31a 
(linde), 32a (Zomereik), 34a (Beuk), 38b (Amerikaanse eik). 
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Aandeel dood houtvolume binnen domeinbos : minimaal 4% dood houtvolume  
 
de hoeveelheid dik dood hout (> 120 cm): 1-3 bomen per ha en diameterverdeling 
overeenkomstig of hoger dan die van de levende bomen 
 
deze bijzondere elementen dienen in voldoende mate verspreid in het bos aanwezig te 
zijn   
 
 
Dood hout wordt enkel verwijderd of geveld om veiligheidsredenen. Het totale volume dood 
hout (staand en liggend) wordt geschat op 4,70 m3/ha van het totale houtvolume, daar waar 
de beheervisie 4% of 16 m3/ha vooropstelt.  
 
Er wordt dan ook gestreefd naar een aanzienlijke stijging van het volume dood hout, waarbij 
alle opportuniteiten zullen worden benut, zoals o.a. windworp, niet besmettelijke 
aantastingen, verouderingseilanden, behoud van wegkwijnende bomen, … 
 
Bijvoorbeeld: Dynamiteren van kroon, half  ringen van bomen (zodat ze geleidelijk aan 
afsterven) op warme taluds in functie van Vliegend hert. 
 

In het domein van de Koninklijke Schenking was het tot voor enkele jaren de gewoonte om 
alle tanende en dode bomen op te ruimen. Een van de belangrijkste aandachtspunten voor 
de realisatie van de IHD’s in de KS is het verhogen van het aandeel dood hout. 

Tegen het einde van de beheerperiode bedraagt het aandeel dood hout minimaal 4 %  
van het houtvolume binnen het bosdomein.  
 
De hoeveelheid dik dood hout bedraagt dan 1-3 bomen (> 120 cm) per ha met een 
diameterverdeling overeenkomstig of hoger dan die van de levende bomen.  
 
Dood hout wordt enkel verwijderd of geveld om veiligheidsredenen. Naar verwachting zal dat 
volstaan om het beoogde dood-houtpeil te bereiken.  
 

Op dit moment is er bijna geen dood hout aanwezig in het domein de Marnix. Tijdens de 
komende beheerplanperiode moet dit aandeel drastisch verhoogd worden. Conform de 
criteria duurzaam bosbeheer moet minstens een verdubbeling van het aandeel dood hout 
gerealiseerd worden, aangezien de uiteindelijke 4% niet kan gehaald worden binnen één 
beheerplanperiode. Dit kan echter zonder drastische aanpassingen aan het huidige beheer. 
Dode en kwijnende bomen zullen enkel uit het bos verwijderd worden indien ze 
veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. 
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80 ha zuur beukenbos van het overgangstype 9120-9160 laten evolueren naar 
habitattype 9130 en 9160  
 
De inschatting is dat de beheermaatregelen slechts gedeeltelijk zullen resulteren in de beoogde 
habitatverschuivingen. De mate van het succes is moeilijk voorspelbaar:  
Oppervlakteprognoses zijn zeer moeilijk in te schatten. 
 
De veranderingen van een habitattype kunnen op 2 manieren bereikt worden: 

 Spontane evoluties in de bosvegetatie (vastgesteld op terrein) 
 Door gerichte beheermaatregelen te nemen 

 
Gerichte beheermaatregelen die bodemverzuring tegengaan:  
  

 Groepsgewijs kappen ten voordele van gunstige natuurlijke verjonging 
 Inbrengen van soorten met bodemverbeterende eigenschappen 
 Inbrengen van een struiklaag (ook met bodemverbeterende eigenschappen) 

 
Plaatselijk zijn kalkrijke zomen en struweelhabitats aanwezig (vallei van Groenendaal). In het S-
IHD-rapport werd dit vegetatietype ondergebracht bij de 9160. 
 
Behoud van bestaande kalkrijke struweelhabitats (6210): +/- 1- 2 ha) 
 
Deze doelstelling wordt geïntegreerd bij de gebiedsvisie van de vallei van de IJse (zie 
valleigebieden). De oppervlakte kalkrijk struweelhabitat is te groot ingeschat het gaat om het 
behoud van bestaande kalkrijke struweelhabitats langs de Ganzepootvijver op taluds van de 
Duboislaan. 
 

 
Hier wordt verwezen naar het hoger geformuleerde doel tot omvorming van 6 ha exotisch 
naaldhout, naar 4 ha gemengd loofhout en 2 ha Grove den. 

 
Daarnaast wordt in bestand 4c (Ravenstein) de reeds ver gevorderde groepsgewijze 
omvorming van homogeen beukenbos naar gemengd loofhout (habitat 9120 naar 9130) 
vervolledigd.   
 

De bestanden binnen de categorie “homogeen exoot” moeten binnen een bosbouwkundig 
verantwoorde termijn tot nul terug gebracht worden. De bestanden (13a, 27a, 30a en 36a) 
zijn nog zeer jong en komen niet in aanmerking voor omvorming in de komende 20 jaar. De 
bestanden 20a en 36b worden nog niet gekapt in de huidige beheerplanperiode. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van de aanwezige natuurlijke verjonging in deze bestanden. 
 
Onderstaande tabel geeft de bestanden weer die in de categorie ‘homogeen exoot’ vallen. 
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Tabel 57: homogeen exotenbestanden de Marnix 
Bestand Opp. Leeftijd Boomsoort  
13a 1,81 1-20 lork  
20a 0,93 61-80 lork Kapbaar (omtrek 140-150) 
27a 4,42 1-20 lork  
30a 0,3 1-20 lork  
36a 2,25 1-20 tKa/ aE  
36b 1,06 101-120 tKa/aE Kapbaar (aE= 190cm; tka 60 cm) 

 
Het aandeel bestanden van de categorie “Gemengd inheems” kan nog verhoogd worden 
door middel van selectieve dunningen in de bestanden: 
 

Bestand % Inheems 
10b 78,93 
24a 71,61 
28a 84,57 
29a 78,63 
32a 79,44 
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Creatie van twee grote zones Brabantse heide bestaande uit in totaal een mix van 9 ha 
heischraal grasland, 9 ha heide en 9 ha eiken-berkenbos (habitat 6230 – 4030 - 9120).  
 
De Brabantse heide moet voldoende groot zijn (ook voor fauna) en er wordt een 
bosrandzone ontwikkeld op de randzone. 
 

 Elke habitat ongeveer 1/3 van de oppervlakte 
 Herstellen van heidelandschap met graduele overgangen naar rijkere vegetatietypen 

en eikenberkenbos 

Aandacht voor de faunistische vereisten (o.a. voldoende voedselaanbod voor vleermuizen): 
gevarieerde heidestructuur, gradiëntrijke overgangen, heischrale vegetaties zijn meer 
kruidige vegetaties, voldoende groot in oppervlakte. 
 
Ontwikkelen van 17 ha glanshaverhooiland (habitat 6510), 27-29 ha heischraal 
grasland  (6230) in de graslanden. 
 
Ontwikkelen van voldoende grote habitatvlekken (ook voor fauna) en verhogen van de 
insectenrijkdom binnen deze habitats. 
 
Renbaan Groenendaal 
Oefenrenbaan Groenendaal 
St-Corneliusdelle  
Flossendelle en OLV-delle 
Barakkendelle 
 
4 ha droge heide (habitat 4030, 6230) op kleinere kapvlakten. 
 
Op kleinere kapvlakten (< 1 ha) kunnen zich heidevegetaties ontwikkelen. Dit is een 
belangrijke maatregel om populaties van de Levendbarende hagedis te versterken. 
 

 
Van de ongeveer 17 ha graslanden op het domein van de KS  liggen er slechts een tweetal 
in het bosdomein. Het merendeel ligt in het arboretum, maar ook daar zal ernaar worden 
gestreefd de habitatkwaliteit te verbeteren.  
 
In het kader van IHD is er in de naaldhoutopstanden in bestand 3c (Keienberg) potentieel 
gevonden voor omvorming naar een mix van droge heide (habitat 4030), heischraal grasland 
(6230) en eiken-berkenbos (9120).  
 
Op de in het bosdomein aanwezige graslanden wordt gestreefd naar een 
kwaliteitsverbetering met betrekking tot de eigenschappen van rijkere grasland 
(habitat 6510). De plaatsen die hiervoor in aanmerking komen zijn de grasvallei in bestand 
1c (Barakkendelle) en de weide in bestand 4d. Voor het grasland (Hanquartdelle) in bestand 
1a (Dikke Eik) valt te vrezen dat de abiotiek niet toelaat om een goed ontwikkeld habitat te 
verkrijgen (waterstand te wisselvallig). 
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Minimaal 1 ha naaldhout wordt omgevormd naar droge heide (habitat 4030, te 
ontwikkelen naar een grote aaneengesloten oppervlakte van 5-8 ha met voormelde mix van 
vegetaties indien succesvol en indien voldoende garanties aanwezig zijn voor de continuïteit 
van het beheer. Dit is te realiseren op de Keienberg in de context van de algemene IHD- en 
de ANB doelstelling om twee grote zones met een mix van heischraal grasland (6230), droge 
heide (4030) en eiken-berkenbos (9120) te creëren in het geheel van het Zoniënwoud. 
Voorwaarde voor deze meer grootschalige ontbossing binnen het bosdomein KS is – naast 
het succes van de proefzone van 1 ha – dat de kosten van dit IHD-beheer kunnen worden 
gedragen binnen een specifieke financiering vanuit de bevoegde overheid. 
 

Op de noordelijke helft van het bestand 11a werden heiderelicten aangetroffen. Daar zal op 
een oppervlakte van maximaal 1 ha Brabantse heide worden gecreëerd.  
 
Het herstel van de Brabantse heide in bestand 11a past in het groter geheel van ongeveer 
20 ha heideherstel dat in samenwerking met het domein van de Koninklijke Schenking en het 
ANB zal gerealiseerd worden.  
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Het project Smeyberg-Koedal betreft de geplande bosaanleg en natuurontwikkeling van ca. 
90 ha te Hoeilaart en Overijse. Het gebied is gesitueerd op kaart 1.1. 
 
Er zal een nieuw, parkachtig landschap met veel open ruimten worden gecreëerd, 
afgewisseld met struiken en echte bosjes. Er wordt een evenwichtige verdeling 
vooropgesteld tussen open grasland met verspreide bomen, boomgroepen, struiken, hagen, 
houtwallen en bosjes. 
 
Het landschappelijk karakter met graslanden en verre doorzichten wordt behouden. De 
realisatie van dit project zal veel tijd in beslag nemen en wordt stap voor stap uitgevoerd. 
Voor de volledige uitvoering wordt in totaal op dertig jaar gerekend. 
 
Deze parkachtige uitbreiding, met ca. 90 ha toegankelijke en landschappelijk aantrekkelijk 
bos en natuur, beoogt : 

 Een nieuwe toegankelijke natuur te creëren, complementair aan het Zoniënwoud en 
dit ten behoeve van voornamelijk de lokale bevolking. Het project zal een bijdrage 
leveren aan de zonering en spreiding van de recreatiedruk in het Zoniënwoud. 

 Bij te dragen aan het bosuitbreidingsbeleid dat Vlaanderen voert (zie diverse 
Regeringsverklaringen, beleidsbrieven en RSV). 

 Een eigentijdse herbestemming te geven aan de laatste grote zone met uitdovende 
landbouwactiviteiten in Hoeilaart en daarbij ecologische en maatschappelijke 
meerwaarde te bieden.  
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De instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD Zoniënwoud) voorzien de vallei van Groenendaal 
in de ontwikkeling van 8 ha matig voedselrijke vijvers (habitat3150), rietland, 
moerasspirearuigten (habitat 6430), dottergraslanden en boszomen.   

 
 
 
 

 In de verschillende valleigebieden een mix ontwikkelen van verschillende biotopen: 
matig voedselrijke vijvers, natte ruigten en boszomen, rietvegetaties en 
dotterbloemgraslanden.  

o Binnen SBZ: vallei van Groenendaal: 8 ha matig voedselrijke vijvers (habitat 
3150), dotterbloemgraslanden, 1 ha natte ruigten en boszomen (habitat 6430) 
en rietvegetaties. 

 Ontwikkelen van gradiëntrijke mozaïekvegetaties 
 Behoud en ontwikkeling soortenrijke oeverzones  
 Streven naar natuurlijke waterhuishouding en goede waterkwaliteit ongeacht de 

ligging van de vervuilingsbron (dit vraagt een grensoverschrijdende aanpak). 
 
De valleigebieden zijn belangrijk voor volgende doelsoorten: Kamsalamander, 
vleermuizen (Watervleermuis, Rosse vleermuis, Bosvleermuis), Bittervoorn, IJsvogel (ook 
Zwanemosselen), Bosbeekjuffer, Kanaaljuffer, Bruine korenbout, Grote roodoogjuffer 
Wespendief, Grote weerschijnvlinder en Keizersmantel 
 
Belangrijke hotspots van Mycorrhizavormende paddenstoelen langs de 
Ganzepootvijver en het Park van Tervuren  
 
Bronlibel: versterken van bestaande populaties – uitbreiden en optimalisatie van het 
leefgebied. 
 
Doel Bittervoorn: reproductie van Bittervoorn in min. 50% van de vijvers in de 
IJsevallei – behoud of herstel van biotoop: zuurstof- en waterplantrijke, 
zwakstromende of stilstaande waters met zoetwatermosselen  
 
Bijkomende soortspecifieke maatregelen voor Mycorrhizavormende paddenstoelen op 
dagzomend brusseliaan, IJsvogel – watervogels - Bronlibel - Goudvink, vleermuizen, 
wespendief, vlinders en ongewervelden, Vuursalamander 
 

Een belangrijke IHD-doelstelling is de ontwikkeling van matig voedselrijke vijvers met 
een oppervlakte van 8 ha.  
 
Deze matig voedselrijke vijvers bestaan uit zwakstromend zuiver bronwater met veel 
drijvende en ondergedoken waterplanten (minimaal de helft van de wateroppervlakte), 
nympaeïden (maximaal 20%) en zones met  goed ontwikkelde oevervegetatie bestaande uit 
grote zeggenvegetaties, riet, gele lis, kattenstaart en moerasspirearuigten. Het watersysteem 
moet helder zijn en dus met weinig algenbloei. Op de oevers worden zoveel mogelijk 
gunstige lichtcondities gecreëerd zodat de vijvers kunnen ontwikkelen naar een habitat 3150 
met voldoende staat van instandhouding.   
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Om de kwaliteitsdoelstellingen te halen moet naar een natuurlijke waterhuishouding van de 
vijvers gestreefd worden, een goede waterkwaliteit beoogd worden, en de eutrofiëring 
weggewerkt worden. Het waterpeil in deze vijvers wordt zoveel mogelijk verhoogd, zodat het 
volume open water toeneemt. Dit vermindert de eutrofiëring en is ondermeer gunstig voor 
libellen (ei-afzet) maar ook voor de waterhabitat. Sterke peilschommelingen zijn ongunstig 
voor de ontwikkeling van het habitat en moeten in de toekomst zoveel mogelijk vermeden 
worden.  
 
Aandachtsoort-IHD-kwaliteitsdoelstelling: om een vijverhabitat met voldoende kwaliteit te 
kunnen realiseren moet de aanwezigheid van Dwergkroos onder controle gehouden worden 
(bedekking < 10%). Op dit moment is deze soort aanwezig in de Koningsvijvers. 
 
Doelsoorten vanuit IHD: vleermuizen (Watervleermuis, Rosse vleermuis, Bosvleermuis), 
Bittervoorn en Zwanemosselen, IJsvogel 
 
Doelsoorten voor de vijvers zijn: Bosbeekjuffer, Bruine korenbout, Kanaaljuffer, Grote 
roodoogjuffer, Keizersmantel, Grote weerschijnvlinder.   
 
Het nagestreefde viswatertype is het rietvoorn-snoek viswatertype, passend bij een rijke 
onderwatervegetatie. 
 
De fauna typisch voor de bronbos-valleisystemen vraagt ook de nodige aandacht.  
 
Voor het invullen van de recreatieve doelstelling zal er steeds een hengelvijver worden 
voorzien. De poort Groenendaal wordt op korte termijn ontwikkeld ter hoogte van het 
bosmuseum. De parking aan de Ganzepootvijver wordt afgeschaft. 
 

 
 
Op de Voervijver-site wordt een mix van waterrijke habitats ontwikkeld: open water-
partij, elzenbroek, dottergrasland, natte ruigten en boszoom.     
 
Verder wordt in bosdomein van de KS werk gemaakt van de verbetering van de 
waterkwaliteit en de aanwezige vochtige habitats.   
 
Knelpunten voor de waterkwaliteit zijn  

 één lozingspunt in bestand 3a (afhankelijk van het gemeentelijke rioleringsinitiatief) 
 inspoeling van het afspoelwater van de Tervurenlaan in bestanden 4b en 4c 

 
Met het oog op de verbetering van de vochtige habitats zijn de volgende poelen te bekijken : 

 Dikkoppoel in bestand 3c (Barakkendelle West) 
 Kapucijnenpoel in (bestand 2d, Kloostersite) 

 
Potenties voor nieuwe waterpartijen zijn te vinden in  

 Barakkendelle Oost  
 De voormalige Kapucijnenvijver: het volledig herstel van de vroegere vijver zou een 

te zware investering vergen en vermoedelijk is de wateraanvoer daarvoor te beperkt, 
maar een min of meer uitgebreide poel is misschien wel haalbaar 

Een goedkope experimentele aanpak is hier misschien aangewezen.  
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Naast de bestaande ruigte in het domein de Marnix (bestand 31a – 1,93 ha) is er potentie 
voor het weer openkappen van een ruigte met veel opslag in bestand 35a (1,52 ha) met een 
in de tijd en ruimte gefaseerde kapping eventueel in combinatie met maaibeurten. Het gaat 
om Moesdistel-Moerasspirea ruigtes met een hoog aandeel bloeiende schermbloemigen en 
opslag van wilgen, Zwarte els en Es. 
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Een functioneel netwerk uitbouwen over het gehele boscomplex van permanente open 
vegetaties en semi-permanente en tijdelijke overgangsstructuren en ijle bosstructuren 
ten gunste van thermofiele en lichtminnende soorten (in het bijzonder vlinders en 
kevers) en soorten gebonden aan insectenrijke zones (voedselhabitat voor 
vleermuizen). Dit netwerk wordt gerealiseerd zowel in de boshabitats als in de open 
habitats.  
 
Hoe? 

 Open habitats voldoende groot maken (zie doelstelling 4.2.3.) 
 Aandacht voor de ontwikkeling van voldoende gradiënten 
 Voldoende verbindingen voorzien door een samenhangende visie tussen open 

habitats en de aansluitende boshabitats 
 Ontsnipperingsmaatregelen langs wegen en spoorwegen afstemmen op het 

functioneel netwerk  
 
Waar? 
 
1) De open habitats (zie doelstelling 4.2.3.) in het Zoniënwoud zijn: 
 

 De natte graslanden, ruigten en de vijvers (Bijvoorbeeld: Groenendaal – 
Koningsvijvers) 

 De voorziene graslandhabitats op de renbaan met aandacht voor struweel-en 
bosvorming in het zuidelijk gedeelte 

 De oefenrenbaan; 
 Droge graslanden en dellen 
 Herstel van Brabantse heide met gradiëntrijke overgangen 

 
2) De boshabitats: 
 

 Grotere kapvlaktes met overstaanders die niet worden herbeplant (beheertype 6) 
 De interne gradiëntrijke bosranden 
 Tijdelijke open boszones 
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In dit deel worden enkel soortspecifieke doelstellingen opgelijst .  

 
 
Populatiedoelstelling: Er wordt een populatie van min. 100 roepende mannetjes 
nagestreefd. 
 
Kwalitatieve doelstelling: habitatverbetering in SBZ-H (bosplaatsen Ketelheide en 
eventueel Kapucijnenbos). 
 

De meeste potentie voor het heraantrekken van de Vroedmeesterpad ligt in de omgeving 
van de Dikkoppoel (Barakkendelle West): het habitat kan worden verbeterd door onderhoud 
van de poel, aanleg van een bosrand, ter beschikking stellen van hout- of steenstapels.    
Daarnaast is er potentie rond de Kerselaersvijver, die in het arboretum ligt en in het 
desbetreffende beheerplan zal worden behandeld.  
 
De andere vijvers en poelen in het bosdomein zijn minder geschikt voor de 
Vroedmeesterpad. 

De poel die in bestand 23a werd aangelegd, werd gegraven op eigen initiatief van de 
eigenaar en in het kader van soortbeschermingsmaatregelen voor de Vroedmeesterpad.  
 
De poel ter hoogte van het zuidoostpunt van de Marnixbossen werd met medewerking van 
het regionaal landschap aangelegd als soortbeschermingsmaatregel voor de 
Vroedmeesterpad. Om dezelfde reden zal in het noorden van bestand 6a een nieuwe poel 
aangelegd worden. Het is van belang dat deze nieuwe poel voldoende diep gegraven wordt. 
 
Rond beide poelen wordt een bosrand voorzien om aanrijking van het water door bladval te 
verminderen en om de lichtinval te vergroten. 

De helling Ketelheide 2a wordt opengemaakt ter hoogte van de nieuwe poel (bestand 6a) en 
voorzien van steenhopen. Op die manier wordt een geschikt landhabitat gecreëerd voor de 
Vroedmeesterpad. Het waterhabitat wordt aangelegd in het domein de Marnix.  
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 Realisatie van ijle bosstructuren en open plekken (Maximale overschaduwing boomlaag: 

50%) 
 Continue beschikbaarheid van voldoende dood hout, verspreid over het bos maar in het 

bijzonder nabij potentiële en effectieve broedplaatsen. Streefcijfers: min. 3 dikke (diam. > 
40 cm) dode bomen/ha en de continuïteit van dit aanbod garanderen. Aanleg van 
kunstmatige broedhopen op geschikte locaties tot deze streefcijfers gerealiseerd worden. 

 Maximaal behoud van oude of zieke, aftakelende bomen (kwijnende bomen). Richtcijfer 
> 3 dikke levende bodem/ha. 

 In het rapport Vliegend hert worden potentiële locaties voor Vliegend hert (Thomaes, A. 
2008) in het Zoniënwoud en omgeving aangeduid. Gebieden met goede potenties 
worden gekenmerkt door steile zuidhellingen en meer open bos (liefst gedomineerd door 
eik in plaats van Beuk).   

 De meeste potenties zijn terug te vinden in ANB-domein in: Kwekerij en omgeving van 
het regiokantoor, de zuidhellingen ten noorden van de Duboislaan, Koningsvijvers en 
Rood klooster, Park van Tervuren.  

 De meeste potenties in het domein van de Koninklijke Schenking ligt in bestand 1c aan 
de noordzijde van de Barakkendelle. 

 
 
Het Zoniënwoud  is belangrijk voor heel wat vleermuissoorten en is volgens de G-IHD voor 
enkele soorten essentieel voor de instandhouding in Vlaanderen (Bechsteins Vleermuis, 
Bosvleermuis). Verbetering van het leefgebied is dan ook zeer belangrijk. 
 
Het voordragen van populatiedoelen voor deze soorten is onmogelijk, aangezien voor alle 
soorten te weinig gekend is over de populaties in het SBZ. Het is echter wel zinvol om aan te 
geven op welke vlakken de leefgebieden voor de vleermuissoorten in het SBZ-H kunnen 
verbeterd worden. Aangenomen wordt dat indien de biotopen maximaal verbeterd worden, 
de vleermuissoorten die daarbij gebaat zijn eveneens in een goede staat van instandhouding 
zullen verkeren.  
 
De geformuleerde verbeteropgaven voor vleermuizen uit het S-IHD-rapport zullen 
geïntegreerd worden in de beheermaatregelen. 
 

 Populatiedoelstelling: Ontwikkelen van een duurzame populatie in het SBZ-H met 
meerdere broedplaatsen (minimum 4) op een onderlinge afstand van maximum 3 km.  

 
De duurzaamheid van de populaties wordt verzekerd door een netwerk van 
broedplaatsen in verbinding met de reeds bestaande populaties rondom het 
Zoniënwoud.  

 
Kwalitatieve doelstelling: Realisatie van in totaal minimum 10 ha geschikt leefgebied, 
verspreid gelegen in het SBZ 
Iedere geschikte zone moet echter een minimum oppervlakte van 1 ha hebben. De meest 
potentievolle zones zijn zuidhellingen en zuidranden van het bos. 
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Verbeteropgaven voor alle soorten vleermuizen: 
 
 Bescherming, optimalisatie en behoud in een goede staat van alle gekende zomer- 

en winterverblijfplaatsen in gebouwen (en restanten ervan) in het Zoniënwoud en 
zoeken naar opportuniteiten om nieuwe verblijfplaatsen te creëren of te optimaliseren.  

 Toename van het aantal bomen met holten (naar boven uitgerotte spechtenholten, 
andere rottingsholten en losse schors), met een goede spreiding ervan over het 
gehele boscomplex. Richtwaarde uit de literatuur : 7 à 10 bomen met holten/ha 
(Meschede & Heller, 2000). De kans op holteontwikkeling neemt toe met de diameter 
van de bomen. Uit een studie van Dufour (2003) blijkt dat de kans op holten sterk 
toeneemt vanaf 250 cm omtrek (=5% kans op holten). Een op drie bomen met een 
omtrek van 300 cm bleek holten te bevatten. Een toename van het aandeel dikke bomen 
(>250 cm) is dan ook aangewezen.  

 Defragmentatie van het Zoniënwoud. Het Zoniënwoud wordt gefragmenteerd door 
belangrijke verkeersaders met een aanzienlijk barrière-effect (E411 en R0). Verlichting 
en lawaai van dit wegennet vergroot dit barrière-effect nog voor vleermuizen. Deze 
fragmentatie is voor veel fauna-elementen een ernstig probleem. Alle effecten ervan op 
vleermuizen zijn nog niet gekend. Van bv.de Bechsteins vleermuis is bekend dat ze erg 
lichtschuw is en drukke verkeeraders helemaal niet oversteekt (Kerth & Melber, 2009). 
Het nemen van ontsnipperende maatregelen voor het Zoniënwoud is dan ook als 
essentieel te beschouwen voor een duurzame instandhouding.  

Bechsteins vleermuis, Mopsvleermuis, Franjestaart, Bosvleermuis, Vale vleermuis, 
Mopsvleermuis, Baard-/Brandts vleermuis, Gewone/Grijze grootoorvleermuis, 
Gewone dwergvleermuis, (Laatvlieger), Watervleermuis, Ingekorven vleermuis 
 
Verbeteropgaven voor vleermuizen gebonden aan bossen: 
 
 Vergroten horizontale structuur van het Zoniënwoud: verhogen aandeel open plekken 

(ruigte, bloemrijk hooiland) en goed ontwikkelde interne en externe bosranden.  

 Vergroten verticale structuur (gelaagdheid) van het Zoniënwoud, maar behoud van een 
deel van de bossen met weinig ontwikkelde struiklaag. Dit is van belang voor soorten die 
laag boven de grond vliegen en hun prooien van de bodem afplukken (Vale vleermuis en 
bosvleermuis). Deze verbeteropgave is deels vervat in de geformuleerde doelstellingen 
voor habitattype 9160, 9130 en 9120.  

Watervleermuis, Rosse vleermuis, Franjestaart, Ruige/Kleine/gewone 
dwergvleermuis, Bosvleermuis 
 
Verbeteropgaven voor soorten gebonden aan water en moerassen: 
 Handhaving of herstel van ecologisch waardevolle vijvers: goede waterkwaliteit, 

natuurlijk visbestand in evenwicht met de draagkracht van het systeem en natuurlijke 
oevers. Deze verbeteropgave is reeds vervat in de geformuleerde doelstellingen voor 
habitattype 3150; 

 Verlichting in de omgeving van open water kan de kwaliteit van de zone als jachtgebied 
sterk doen afnemen (o.a. voor de lichtschuwe Watervleermuis). Waar mogelijk moet 
verlichting worden verminderd of uitgeschakeld. Nieuwe verlichting of verhoogde 
blootstelling aan verlichting (bv. door verwijderen van vegetatiescherm) moet vermeden 
worden; 

 Behoud en aanleggen van stroken met kruidige vegetaties (ruigten, bloemrijk hooiland) 
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in de nabijheid van waterpartijen (verhogen het insectenaanbod). 

Landschappelijke diversiteit:  ingekorven vleermuis, Laatvlieger, Gewone 
dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Ruige dwergvleermuis, Franjestaart 
 
Verbeteropgaven: 
 
 Het creëren van een netwerk van open plekken en boswegen met mantel en 

zoomvegetaties in het Zoniënwoud. Deze verbeteropgave is deels vervat in de 
geformuleerde doelstellingen voor habitattype 9160, 9130 en 9120.  

 Zones die niet volledig bebost zijn: behoud en ontwikkeling landschappelijke diversiteit 
(o.m. Kapucijnenbos, Marnix 2)  

 
Richtcijfer vleermuizen: 7 à 10 bomen met holten /ha, dit is ook ten gunste van Zwarte 
specht een Middelste bonte specht 
 

De realisatie van de doelstellingen inzake ‘natuurlijke’ holtes en verblijfplaatsen, alsook de 
doelstellingen inzake verbetering van het leefgebied zitten reeds vervat in de voormelde 
doelstellingen voor andere aspecten van het bosbeheer. Als er aan de vorige doelstellingen 
voor de habitatstructuur van de boshabitats (dikke bomen met holten en dikke dode staande 
bomen) wordt voldaan, wordt verwacht dat het richtcijfer voor vleermuizen ook wordt 
voldaan.    
 
Specifieke aandacht gaat dus nog naar de inrichting van gebouwen in functie van 
vleermuizen. In de voorbije jaren (ong. 2003-2012) werd reeds aan talrijke gebouwen in het 
boscomplex gewerkt, maar ook in de volgende jaren wordt voorzien om in een aantal 
gebouwen te investeren. Dit volgt uit de sociaal-recreatieve doelstellingen en uit de ambities 
inzake erfgoedwaarde.  
 
Bij de opstart van nieuwe restauratie- en inrichtingsdossiers wordt actief gezocht naar 
bijkomende mogelijkheden aan of in de buurt van gebouwen. Kelders en bunkers die geen 
andere functies vervullen dienen in de loop van de planperiode actief vleermuistoegankelijk 
worden gemaakt (invliegopening, aangepast hekwerk, aanplant van begeleidende 
struikgordels). Bij restauraties wordt telkens nagegaan waar het inwerken van 
vleermuisverblijven technisch en architecturaal het meest aangewezen is. 
 
Naast de gebouweninfrastructuur verdienen verlichting en ontsnippering een specifieke 
vermelding. Voor het merendeel van de vleermuissoorten belemmert verlichting de migratie, 
en werkt dus versnipperend. Daarom dient het beheer actief te werken aan een beperking 
van de openbare verlichting, hetzij door het verwijderen ervan, hetzij door het  beperken van 
de verlichting in de tijd (uitschakelen gedurende een deel van de nacht). Daartoe is overleg 
met ondermeer wegbeheerders noodzakelijk. Het bosbeheer zal er tegelijk op gericht zijn 
bijkomende lichtvervuiling te mijden.  
 
Vleermuizen zullen bovendien net als andere soorten gebruik maken van ontsnipperende 
infrastructuren, en zijn dus een expliciete doelsoort (ecoprofiel) van 
ontsnipperingsmaatregelen. Zie in dat verband ook onder 5.10.7 
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Binnen het bosdomein van de KS ligt de grootse opportuniteit in de aanwezigheid van oude, 
opgegeven beukendreven. Door op stam houden van de restanten van dreven die buiten 
gebruik worden gesteld, blijft een netwerk bewaard, bv.  

 In een restant van een dubbele beukendreef in bestand 4c (Ravenstein) kan de 
eerste rij beuken aan golf verwijderd worden, terwijl de andere behouden blijven (als 
deel van het bestand).  

 In de zone van Kapucijnenklooster zou behoud van drevenrestanten of heraanleg van  
nieuwe dreven de vleermuizen ten goede komen (afweging met sociale-recreatieve 
functie) 

Waar dreven in gebruik blijven, moet er permanent worden afgewogen tussen bevorderen 
van het vleermuizenhabitat (holtes e.d.) en risicoanalyse voor recreanten.  

Qua ‘huisvesting’ is er een mogelijkheid om de nog bestaande kelder van het 
Kapucijnenklooster in te richten voor vleermuizen. Voor de KS is dit geen uitgesproken 
doelstelling, maar een mogelijk initiatief door andere partijen is zeker bespreekbaar. 
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IJsvogel: Bij voorbereiding van baggerwerken nakijken waar nestgelegenheid kan gecreëerd 
worden en op bosniveau worden minstens vijf geschikte locaties ingericht.  
 
De IJsvogel is vaak gespot bij de Voerbronnen en bij de Dikkoppoel in het domein van de 
KS. Het kan de moeite waard zijn om kansen voor nestgelegenheid te onderzoeken en te 
verbeteren.   
 
Wespendief, Zwarte specht en Middelste bonte specht: Behoud en ontwikkelen van leefbare 
populaties – dit is gelinkt aan een voldoende aanbod oude bomen 

 
Bittervoorn: reproductie van Bittervoorn in min. 50% van de vijvers in de IJsevallei – behoud 
of herstel van biotoop: zuurstof- en waterplantrijke, zwakstromende of stilstaande waters met 
zoetwatermosselen  
 

Libellen 

Bosbeekjuffer, Kanaaljuffer, Kleine roodoogjuffer en Bruine Korenbout: versterken van 
bestaande populaties in de valleigebieden – uitbreiden en optimalisatie van het leefgebied 
 

Dagvlinders 

Beheerplannen van de overheid zijn via een resolutie (VR 2012 1611 MED.0506) verplicht 
een beheer te voeren dat rekening houdt met soortspecifieke vereisten van dagvlinders. Het 
is de bedoeling geschikte biotopen voor dagvlinders te ontwikkelen en te verbeteren. 

Het Zoniënwoud is belangrijk voor een aantal uiterst zeldzame bosvlinders.  

Behoud en ontwikkelen van een leefbare populaties van Grote weerschijnvlinder en 
Keizersmantel 

Gradiëntrijke situaties in het bos of brede gradiëntrijke en gevarieerde bosranden 
ontwikkelen.   

De meeste vlinders zijn gebonden aan gradiëntrijke situaties in het bos of bosranden. In het 
Zoniënwoud zijn gradiëntrijke situaties in de bossfeer mogelijk in spontaan verbossende 
situaties, grote lichtrijke kappingen met veel Boswilg, overgangen bos-grasland, overgangen 
bos-vijvers en externe bosranden. De brede gradiëntrijke en gevarieerde bosranden (gaan 
tot 60 m breed) met behoud van bomen of boomgroepen zijn ook uitgelezen plaatsen voor 
dagvlinders.   
 
Voor de ei-afzet van vlinders zijn specifieke waardplanten noodzakelijk zoals Boswilg (Grote 
weerschijnvlinder), iep, Sleedoorn, …  Vermits in het Zoniënwoud sommige waardplanten 
zeldzaam zijn, is het evident dat de bijhorende vlinder ook sporadisch gezien wordt. Het 
aanbod van waardplanten verhogen in bosranden of op kapvlakten is een belangrijk 
aandachtspunt bij de bosomvorming. 
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Vlinders hebben bijkomende structuurelementen nodig. Bv. bruidsboom bij Grote 
Weerschijnvlinder en eik bij eikenpage.  
 

Groeiplaatsen van zeldzame planten 

 Vogelnestje 

 Gebogen driehoeksvaren 

 Smalle beukvaren 

 Slangenlook 

 Schedegeelster 

Puntlocaties van bijzondere soorten worden vermeld in de beheerfiches. 

Behoud hotspot fungi door het nemen van gepaste soortspecifieke maatregelen 
Bijzondere aandacht voor zeldzame mycorrhizavormende paddenstoelen op 
dagzomend brusseliaan  
 

De hotspots fungi werden gelokaliseerd op kaart.   

De aanwezigheid van een hotspot fungi zal vermeld worden in de beheerfiches. 
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Zie kaart 5.11.3 Bosuitbreidingen en bos- en natuurverbindingen 
 
Het SBZ-H Zoniënwoud (op niveau van de drie gewesten) is bijna volledig omgeven door 
verstedelijkt gebied. Daarom is het uiterst belangrijk om voor de bestaande corridors een 
‘open ruimte –invulling’ te voorzien/behouden en waar mogelijk te versterken. Een verdere 
verstedelijking in de randzone zou het Zoniënwoud isoleren van zijn omgeving en is dus niet 
gewenst. De Brabantse bosstructuur kan verbeterd worden door een versterking van de 
bestaande bos- en natuurverbindingen. Op die manier kan het Zoniënwoud blijven fungeren 
als brongebied voor talrijke bossoorten. 
 
Het Zoniënwoud als brongebied laten fungeren voor de omliggende gebieden door het 
versterken van bestaande natuur- en bosgebieden. 
 
Tegelijk is het Zoniënwoud-complex sterk doorsneden door (verkeers)infrastructuren en 
aldus voor talrijke faunagroepen versnipperd (zie 3.3). Gezien de verkeersintensiteit in de 
voorbije decennia onophoudelijk is toegenomen, en gezien de modellen aangeven dat ook in 
de volgende jaren het verkeer rondom Brussel zal toenemen, zijn technische ingrepen 
noodzakelijk die connecties bouwen boven of onder de verkeersassen. In de 
Intergewestelijke Structuurvisie (2008) werden indicatief en voor het gehele boscomplex de 
locaties aangegeven waar de ‘ecologische kernzone’ van het woud door de verkeersassen 
wordt doorsneden. Voor de Ring 0 en de E411 werd die intentie meer uitgewerkt in de 
‘Voorbereidende studie voor de ecologische verbindingen aan de R0 en de A4/E411 ter 
hoogte van het Zoniënwoud (Arcadis, 2009)’ – een studie in opdracht van het Agentschap 
voor Wegen en Verkeer. Daarin worden voor deze beide hoofdassen drie mogelijke 
scenario’s inzake ontsnippering uitgetekend: een model dat enkel uitgaat van het beter 
inrichten van bestaande verbindingen, een model dat een beperkt aantal bijkomende 
maatregelen voorstelt en een ‘optimaal’ scenario waarin voldaan wordt aan de minimum-
eisen van alle bestudeerde soortengroepen, die werden samengebracht onder zogenaamde 
‘ecoprofielen’. In september 2012 ondertekenden de Vlaamse minister van Mobiliteit en 
Openbare Werken, en de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur een protocol 
waarin zij zich engageren om het derde scenario, het ‘optimale’ scenario te realiseren (zie 
bijlage).  
 
Voor de andere verkeersassen is momenteel nog geen vergelijkbare studie beschikbaar. Ten 
laatste dient bij de heraanleg van de betrokken verkeersinfrastructuren een vergelijkbare 
aanpak tot een ‘optimale’ ontsnippering te leiden. Er werd een Life+ project uitgewerkt (zie 
onder 5.11.6) waarin een belangrijk aantal dergelijke studies en bijpassende maatregelen 
werden opgenomen. Voor de infrastructuren die niet in het voormelde protocol noch in het 
Life+ project zijn opgenomen dient in de loop van het beheerplan een aangepaste planning 
te worden opgemaakt, wat ondermeer in het ‘after Life-plan’ zal passen.  
 
Het Zoniënwoud intern ‘ontsnipperen’ door de realisatie van een onderbouwde 
ontsnipperingsstrategie. Voor de R0 en E411 dient dit te gebeuren door de realisatie van het 
voormelde ‘optimaal scenario’ binnen de timing zoals vastgesteld in het protocol van 
september 2012. Voor de overige deelprojecten die opgenomen werden in het Life+ project 
dient de timing van het project te worden gerealiseerd. Voor de overige knelpunten wordt in 
de eerste helft van de beheerplanperiode een aangepaste planning opgemaakt, ondermeer 
via het ‘After Life-plan’ 
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Zie kaart 4.2.7: 1.1 en 1.2 Natuurdoelen 
 
De doelstellingen en de beheermaatregelen van het beheerplan Zoniënwoud moeten in 
overeenstemming zijn met de instandhoudingsdoelstellingen van het habitatrichtlijngebied 
‘Zoniënwoud’.  
 
Voor de SBZ Zoniënwoud zijn alle habitats en regionaal belangrijke biotopen gescreend. Het 
resultaat van deze screening is terug te vinden in de natuurdoelenlaag. 
 
Onderstaande tabel geeft de oppervlakteberekening weer van de natuurdoelenlaag .  
 
 
Tabel 58: Oppervlakte (ha) van habitats en regionaal belangrijke biotopen gerealiseerd door 
het beheerplan Zoniënwoud (ANB, KS en de Marnix) 
 
Natuurstreefbeelden ANB KS Marnix-bos Totaal doel 
Mesotroof water (3150) 7,9     7,9 
Droge heide (4030) 11,0 2,7   13,7 
Heischraal grasland (6230) 35,0 3,1   38,1 
Moerasspirearuigte (6430)     1,7 1,7 
Glanshaverhooiland (6510) 11,2 2,4   13,6 
Zure bossen (9120) 1645,4 92,8 52,0 1790,1 
Bossen met Wilde hyacint (9130) 23,4 5,4   28,7 

Eikenhaagbeukenbos (9160) 391,5 47,7 17,7 456,9 
Valleibossen (91E0) 52,3 3,2 2,7 58,2 
Oude dennenbossen (rbbppm) 27,0     27,0 
Dotterbloemgrasland (rbbhc) 1,7 1,0   2,7 
Moerasspirearuigte (rbbhf) 0,9     0,9 
Kamgrasland (rbbkam) 0,2     0,2 
Grote zeggenvegetatie (rbbmc) 0,2     0,2 
Rietvegetatie (rbbmr) 1,0     1,0 
Geen habitat 29,9 49,7 16,1 95,7 
Totaal 2238,5 207,9 90,2 2536,6 
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Om een inschatting te maken van de habitatkwaliteit worden de LSVI-tabellen gebruikt. Een 
gunstige staat van instandhouding kan enkel bekomen worden  wanneer voldaan wordt aan 
verschillende kwaliteitscriteria zoals een goed ontwikkelde vegetatie, voldoende oude 
bomen, voldoende dood hout, gevarieerde bosstructuur zowel op vlak van leeftijd als van 
geschikte boomsoorten,  goed ontwikkelde onderetage,  voldoende open plekken en 
voldoende groot bosoppervlakte.  
 
De grote aaneengesloten oppervlakte bos en een continu bosverleden zijn sterke punten van 
het Zoniënwoud. In vergelijking met een gemiddeld Vlaamse bos scoren sommige 
parameters van de habitatstructuur bijzonder goed: bosconstantie (zie punt 2) en horizontale 
bosstructuur (groeiklassen). Het Zoniënwoud bevat een uitzonderlijk hoog aandeel oude en 
‘overmature’ bosbestanden. Ook een kwart van de monumentale bomen (> 300 cm) in 
Vlaanderen is in het Zoniënwoud terug te vinden. 
 
Knelpunten in het Zoniënwoud zijn onvoldoende dood hout, plaatselijk een slecht 
ontwikkelde kruidlaag door verzuring of verstoring en een ontbrekende onderetage (zeker 
problematisch in habitats 91E0, 9160 en 9130). 
 
Voor meer details wordt verwezen naar het IHD-rapport Zoniënwoud hoofdstuk 7 waar een 
SWOT-analyse meer inzicht geeft in de sterktes, zwakten, de bedreigingen in het gebied. 
Bijlage 2 geeft een inschatting van de LSVI per habitat op bosniveau.   
 
 

 
 

Zie kaart 4.2.7: 2.1 en 2.2 Lokale staat van instandhouding 
 
Voor de beoordeling van de habitatkwaliteit vertrekt de analyse van de bestanden die zowel 
een goede verticale als horizontale structuur hebben (is algemeen knelpunt in het 
Zoniënwoud). De analyse is gebaseerd op gegevens afkomstig van de proefvlakmetingen en 
werd ook gebruikt bij de opmaak van het IHD-rapport. Er werd achteraf gecheckt bij de 
boswachters maar er werd geen terreincontrole meer uitgevoerd.  
 
De LSVI-bepaling kan enkel gebeuren op het actueel habitat. De categorie A en B score 
worden samengenomen. Is er een parameter onbekend dan krijgt de LSVI automatisch een 
C- score. 
 
IHD-doelstelling op SBZ-niveau:   75% van het SBZ-niveau moet evolueren naar een 
gunstige staat van instandhouding  
 
Het resultaat van de LSVI-bepaling  is terug te vinden op de kaart lokale staat van 
instandhouding.  
 
Voor heel het Zoniënwoud wordt ingeschat dat ongeveer 628 ha boshabitat in gunstige staat 
van instandhouding is.  Dit betekent dat op dit moment  ongeveer 27%  van de boshabitats 
een voldoende habitatkwaliteit hebben. Alle open habitats hebben momenteel een 
gedegradeerde staat van instandhouding.  
 
Het beheerplan voorziet heel veel maatregelen om de habitatkwaliteit te verbeteren.  
Het is belangrijk de LSVI-bepaling bij de volgende beheerevaluatie meer gedetailleerd te 
maken.    
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De economische functie is belangrijk en bestaat in hoofdzaak uit de houtproductie en (in 
beperkte) mate de inkomsten uit de verkoop van zaden. De houtproductie bestaat zowel uit 
zaaghout, fineerhout als brandhout. Het is de bedoeling om een duurzame houtproductie te 
realiseren, en daarbij de opbrengst te optimaliseren, binnen de ecologische en recreatieve 
randvoorwaarden. 

 
 
Het Zoniënwoud is een belangrijke houtleverancier in Vlaanderen. Er wordt gestreefd naar 
een duurzame houtproductie die in overeenstemming is tot de draagkracht van het bos. De 
houtproductie is afkomstig van dunningen, eindkappen of kappingen in het kader van de IHD 
(bv. omvorming van naaldhout).  
 
Er wordt gestreefd naar een duurzame houtproductie in het bos: productie 
(werkhoutvolume m³/ha) < aanwas (werkhoutvolume m³/ha) in de bospercelen (*) 
 
Er wordt naar gestreefd om een gelijkmatige hoeveelheid houtvolume op de markt te 
brengen (*) 
 
Optimalisatie van de opbrengsten (maximale prijs per m³) door vooral in te zetten op 
een goede vermarkting van een hoog aandeel kwaliteitshout 
 (*) = in de berekening worden omvormingen naar open plekken niet inbegrepen 
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Tabel 59: Kapkwantum ANB-domeinbos 

Beheertype Opp. Berekeningswijze Eindkap/
dunning 

Totaal 
geschatte m³ 

Maximaal 
geschatte m³ 

beheertype 1: Set-
Aside 71     0  0 

beheertype 2: 
Verouderingseilanden 259     0  0 

beheertype 3: 
Valleibos en 
eikenmengbos 
  

288 105-125 ha : 105 x 
300  O          31.500             37.500  

  (165-185) x 20 x 
5,53 x 0,77 D          14.051             15.755  

beheertype 4: Beuk 
na Beuk via uitkapbos 700 

580 ha x 20 jaar x 
8.8  m3/ha/jaar  x 
0.77 (naar 
werkhoutvolume) - 
max. + 10% 
grondvlakverlaging 

D+E          78.601             86.461  

beheertype 5: Beuk 
na Beuk: gelijkjarig 
hooghout 
  

62 10 ha x 408.96 = 
4.089,6 m3/ha E            4.090                4.090  

  40 x 8,8 x 20 x 0,77 D            5.420                5.420  
beheertype 6: 
Evolueren naar 
gemengde bestanden 

645 
120 - 150 ha 
eindkap: 120-150 ha 
x 408,96 m3/ha  

E          49.075             61.344  

beheertype 6: 
Evolueren naar 
gemengde bestanden 

  dunning:  505 ha x 
20 jaar x 5,53 x 0,77  D          43.006             43.006  

beheertype 7: 
Naaldhout 69 

15 x 374 m3 (Grove 
den Boniteit 12 
Jansen) 

E            5.610                5.610  

 TOTAAL 2.094            231.353        259.186  
 
 

 
De staande houtvoorraad van het domein van de Koninklijke Schenking vertegenwoordigt 
een aanzienlijk kapitaal voor de eigenaar, waaruit tweejaarlijks –middels verkoop van goed 
kwaliteitshout– een belangrijke opbrengst wordt gerealiseerd, die bijdraagt om de 
werkingskosten van de organisatie te delgen. Het is uiteraard de bedoeling dit boskapitaal en 
de houtopbrengsten op duurzame wijze te continueren.  
 
De opbrengst van de houtverkoop dient bij te dragen aan de financiële leefbaarheid van de 
Koninklijke  Schenking. Bij de houtoogst dient het kapitaal (staande voorraad) behouden te 
blijven. Van dat principe wordt afgeweken in de delen die worden omgevormd voor de 
creatie van Brabantse heide of van bosranden.  
 
In de KS zijn de eindkappen (= in betekenis van kaalkap) beperkt tot bestand 4c, waar 
verjongd wordt met femelkap, en tot kleinere oppervlaktes in de andere bestanden waar de 
NV onvoldoende is of dient aangevuld te worden om de aanwezigheid van gewenste soorten 
te verzekeren of te bevorderen (vb. verjonging van eik in habitat 9160, inbrengen van andere 
naaldbomen of loofhout in naaldhoutbestanden).  
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De eindkap van individuele bomen in het ijl hooghout wordt in principe bepaald door de 
doeldiameters, gekoppeld aan de stamkwaliteit. 
 
De optimalisatie van de vermarkting is voor de KS een doelstelling, zij het dat deze niet 
noodzakelijk door KS zelf moet worden uitgewerkt. Wel wordt actief deelgenomen aan 
projecten of processen die elders in die zin geïnitieerd worden. Kappen van waardevolle 
bomen in functie van een optimale vermarkting kan van deze doelstelling wel onderdeel zijn.  
 
De algemene doelstelling om bij de verkopen telkens een gelijkmatig houtvolume op de 
markt te brengen wordt niet weerhouden specifiek voor het bosdomein KS. De schaal is hier 
veel kleiner, volumes kunnen afhangen van inplanning van omvormingen of bv. 
drevenverjonging, en vooral de huidige indeling in kappen vertoont te veel verschillen in 
oppervlakte en samenstelling, terwijl ze anderzijds toch veel voordelen biedt in 
overzichtelijkheid, controle op exploitaties, plaatselijke beperking van exploitatiehinder in het 
‘parkbos’, e.d.  
 

In het beheerplangebied van familie de Marnix zal hout geoogst worden met de bedoeling 
een economische meerwaarde te realiseren. Deze economische meerwaarde uit houtoogst 
mag niet ten koste gaan van de ecologische en landschappelijke waarden van het gebied. 
Waar mogelijk zullen deze waarden versterkt worden.  
 
Voor de oogst van het hout wordt er een kapkwantum bepaald. Dit is het theoretisch 
oogstbaar volume voor het ganse bos in de betreffende beheerperiode van 20 jaar die kan 
gekapt worden zonder het verder bestaan van het bosecosysteem te bedreigen. Dit 
oogstbaar volume wordt berekend door de aanwas van de bestanden voor het ganse domein 
te bepalen, de dunningsachterstand in te schatten en na te gaan of er bijkomende kappingen 
gebeuren zoals creatie van open plekken, bosranden en omvormingen. 

 
Tabel 60: Kapkwantum domein de Marnix 

Boomsoort Aandeel 
opp. (ha) 

Aanwas in 
m³/ha/jaar 

Aanwas 
m³/jaar 

Gewone esdoorn 27,49 5 140,00 
Zomereik 16,05 5 81,75 
Es 14,19 6 86,70 
Beuk 8,74 6 53,40 
Berk 7,99 8 63,92 
Grove den 5,84 12 71,40 
Tamme kastanje 7,72 6 47,16 
lork 8,38 13 111,02 
Ander loofhout 8,02 4 40,85 
Ander naaldhout 2,06 12 25,2 
Totaal   721,40 

 
De jaarlijkse aanwas voor het domein wordt geraamd op 720 m³. Voor de aanleg van open 
plekken zal een bijkomend volume van 450 m³ gekapt worden (zie onderstaande tabel). Het 
totale verwachte kapkwantum voor de komende 20 jaar bedraagt 1.170m³. 
 
 
  



317 

Tabel 61: Aanvullende kappingen domein de Marnix 

Bestand Behandeling 
Opp. 
behandeling 
(ha) 

Boomsoort Volume/ha Te verwijderen 
volume (m³) 

23a Bosrand 0,26 Gewone esdoorn 57,45 14,94 
27a Bosrand 0,27 Tamme kastanje 436,70 117,91 
27b Bosrand 0,14 Beuk/Zomereik 374,75 52,46 
32a Bosrand 0,49 Zomereik 294,88 114,49 
35a Bosrand 0,36 Boswilg/Es 19,72 7,10 

11a Heide 1,00 Berk/ Gewone 
esdoorn 131,06 131,06 

6a Poel+bosrand 0,16 Beuk 87,36 13,98 
   Totaal  451,94 
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Op lange termijn wordt gewerkt aan diversificatie van boomsoorten en leeftijden  
 
 
Op lange termijn wordt gewerkt aan diversificatie van boomsoorten en leeftijden zodat men 
in de toekomst een gevarieerd en kwalitatief pakket van houtproducten kan aanbieden. Op 
middellange termijn zullen de secundaire soorten ook in het kapkwantum een belangrijkere 
rol gaan spelen. 
 
 
Belangrijk aandeel van voldoende kwaliteitsvol hout ook op lange termijn 
 
Bij dunningen in de bestanden met een belangrijke economische functie wordt gedund 
i.f.v. van de bomen die voldoende kwaliteitshout kunnen garanderen. Vb. rechte 
stammen, bomen met een goede marktwaarde, … 
 

 
 
De bodems zouden de tijd moeten krijgen om te kunnen decompacteren.   
 
Bijkomende bodemcompactatie vermijden 
 
Zorg besteden aan bosexploitatie:  

 vaste uitsleeproutes 
 kappen bij goed weer 
 minder frequent op één plaats komen (zie deel 5 beheermaatregelen) 
 aangepaste machines 

 
Een betere planning van de exploitaties is noodzakelijk om de frequentie van operaties op 
één plaats te doen dalen. Dit zal in deel 4 de nodige aandacht krijgen. 

 
 
Hout als biomassa is een interessante markt en geeft nieuwe kansen als afzetmarkt. Binnen 
dit beheerplan wordt bekeken bij welke beheermaatregelen er biomassa vrijkomt die kan 
gebruikt worden als energiebron. Het kan gaan over zowel hout als maaisel. Biomassa 
produceren is geen doel op zich.  
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 Superieure genetische kwaliteit van Beuk in het Zoniënwoud behouden en beschermen 
 Andere boomsoorten streven naar superieure genetische kwaliteit die tot erkenning als 

bosbouwkundige herkomst zou kunnen leiden 
 Voortzetten van huidige zaadoogsten zowel in het domeinbos als in de KS. 
 Genetische variatie van Beuk en plasticiteit t.o.v. klimaatsverandering onderzoeken 

 
 
De jacht behoort in het domeinbos en in de KS toe aan de Kroon (jachtdecreet), maar wordt 
door de beslissing van de Koninklijke jachten niet uitgeoefend. 
 
In de Marnix wordt de jacht uitgeoefend door de familie de Marnix.  
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Voor elk van de in hoofdstuk 1 vernoemde cultuurhistorische relicten kan een uitgebreide 
voorgeschiedenis worden beschreven. Diverse boeken, gewijd aan het Zoniënwoud en zijn 
geschiedenis, hebben dat overigens gedaan. De beschermingsbesluiten van de beschermde 
relicten bevatten eveneens een beknopte beschrijving van de cultuurhistoriek. Om het 
bosbeheerplan niet te overladen, wordt de cultuurhistorische waarde hier niet verder 
uitgewerkt. Voor het beheer is het, conform de benadering binnen ‘Harmonisch Park- en 
Groenbeheer’ vooral belangrijk een inschatting te maken van de waardering van elk object, 
en een keuze te maken inzake de doelstellingen. De ‘waardering’ behelst de waarde van 
statuut, cultuurhistoriek/uniciteit, relatie met de omgeving, beleving en gebruik en de 
specifieke biotiek van een object. De doelstellingen worden bepaald inzake uitstraling, 
mogelijkheden of kwaliteit gebruik en beleving, inhoudelijke waarde/bouwkundig beheer, 
ecologie en relatie tot de omgeving.  
 
De doelstellingen worden bovendien zoveel mogelijk gekoppeld aan of gericht op de overige 
doelstellingen in dit beheerplan, waardoor gestreefd wordt naar een maximaal voordeel uit 
het integreren van de diverse beheerplanningsinstrumenten. In algemene zin werd volgend 
denkkader aangenomen voor het beheer van de cultuurhistorische relicten:  

 Conform de conventie van Malta (1992) dient in eerste instantie de bescherming van 
archeologische waarden in situ te gebeuren: bodemlagen waarin zich relicten 
bevinden blijven zoveel als mogelijk ongestoord, tenzij verstoring noodzakelijk wordt 
of een bijzondere meerwaarde zou opleveren.  

 Relicten met bijzondere potenties voor beleving en uitstraling worden zoveel mogelijk 
actief ingeschakeld in de doelstellingen inzake sociale functie en recreatief 
medegebruik van het woud. 

 Wanneer dit de doelstellingen inzake behoud van de relicten niet verhindert, worden 
zo veel mogelijk kansen geschapen om specifieke (micro)habitats te beschermen of 
te ontwikkelen. Hierbij kan bv. gedacht worden aan nestplaatsen of bijzondere 
groeiomstandigheden (vb. muren met kalkvoeg). Bijzondere aandacht gaat daarbij 
naar de soortengroepen waarvoor specifieke Instandhoudingsdoelstellingen gelden 
(vb. vleermuizen). 

 
Beide benaderingen, waardering en doelstellingen, worden in tabelvorm opgenomen. De 
maatregelen worden vervolgens uitgewerkt, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de 
wettelijk beschermde monumenten en de overige cultuurhistorische relicten. 
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Tabel 62: Waardering van de cultuurhistorische relicten binnen het bosdomein 
(kolom Statuut: B= beschermde monumenten) 
 

relict Statuut Cultuurhistoriek / 
uniciteit 

Relatie omgeving (bouw)technische 
staat 

Beleving en gebruik Specifieke biotiek 

 
restanten van bak- en 
natuurstenen 
ommuring vml priorij 
van Groenendaal  
 

B Onderdeel van de 
priorijsite. Priorij met rijk, 
en zeer oud verleden (14e 
eeuw), maar door 
afbraken na Franse 
revolutie weinig bewaard.  
Priorijsite is in zijn soort 
niet uniek, maar bepaalde 
onderdelen zijn wel 
waardevolle getuigen, en 
in zijn context is de site 
uiterst waardevol. Was 
immers één van de drie 
Windesheimse kloosters 
van Zoniënwoud, en het 
vermaardste klooster van 
Middelnederlandse 
literatuurgeschiedenis, 
dankzij de oprichter-
mysticus Jan van 
Ruusbroec. De restanten 
van ommuring zijn 
bovengronds slechts zeer 
gedeeltelijk bewaard, 
enkel sprekend in relatie 
tot overige priorij-
elementen. 

Binnen Zoniënwoud speelde het 
kloosterleven een cruciale rol in de 
bosgeschiedenis. Er waren op een 
gegeven moment 7 
kloostercomplexen aanwezig. Lokaal 
domineert de priorijsite de vallei van 
Groenendaal en heeft zij in zeer 
belangrijke mate het huidige 
landschap bepaald: van de aanleg 
van viskweekvijvers, over het 
ontginnen en egaliseren van 
landbouwgronden, het gedeeltelijk 
overkappen van de IJse, de aanleg 
van (terras)tuinen etc. 

Gedeeltelijke 
restauratie 
uitgevoerd 2012. 
Stabiliteit van deel 
tegen Duboislaan 
gegarandeerd. In 
algemene zin 
onstabiel, sterk 
verweerd en 
overwoekerd door 
diverse vegetatie.  

Is beperkt door 
aanwezigheid 
Duboislaan met 
verkeer; daardoor 
afgesneden van 
eigenlijke priorijsite. 
Mits toelichting wel 
bewoonbaar als 
voormalige toegang 
tot site (ter hoogte 
van Priorijweg). 
Onderdeel wandeling 
‘priorij Groenendaal’. 

Potenties voor 
muurvegetaties, 
hoewel relatief 
donker door 
opgaand bos in 
valleitje, en verboste 
situatie bovenop 
muur. 

 
ondergrondse relicten 
vml priorij van 
Groenendaal  
 

B Cfr supra. enige 
overblijfselen van de 
eigenlijke 
kloostergebouwen. 
Deze ondergrondse resten 
laten toe de noordelijke 
kloostervleugel met 
exactheid te situeren, 
geven inzicht in 
bouwhistoriek en historiek 

Cfr supra. Zeer sterke relatie met de 
IJse, hier in bovenloop.  

Restauratie van 
inzakking uitgevoerd 
2006. Stabiliteit van 
gewelven 
voormalige 
kapittelzaal 
sindsdien 
gegarandeerd.  
 

Zeer aantrekkelijk 
object  door 
ondergronds situatie, 
potenties  voor 
uitbreiding naar 
overige ondergrondse 
(begraven) resten als 
een oplossing 
geboden wordt inzake 
biotiek. Op dit 

Uiterst waardevolle 
winterverblijfplaats 
voor vleermuizen: 
uniek object ook 
omwille van 
volledige telhistoriek.  
Om die reden is 
absoluut behoud van 
klimaat (vocht, 
temperatuur en 
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landschap (niveau 
toenmalig gelijkvloers bv.) 
en werpen  
een licht op de vroegere 
waterhuishouding 

moment niet 
bezoekbaar, wel een 
vage inkijk mogelijk 
vanop brugje over de 
IJse. Onderdeel 
wandeling ‘priorij 
Groenendaal’. 

tocht) vereist. 

 
wagenhuis met 
personeelsverblijf vml 
priorij van 
Groenendaal; bekend 
als ‘kasteel 
Groenendaal’  
 

B Laat-classicistisch 
gebouw. Meest recente 
gebouw van de priorij, 
nadien zetel van de 
woudadministratie en 
tijdelijk bureel van J. 
Zinner. Later diverse 
(horeca-)functies, van 
2009-2012 zetel van het 
Bosbeheer en van 
Inverde, sindsdien enkel 
Inverde. In 2006-2009 
voorzien van een 
aanbouw in functie van 
horeca.  

Cfr. Supra. Dominant gebouw op de 
priorijsite en in de vallei, aan 
achterzijde geflankeerd door de 
aanbouw voor cafetaria. Staat in de 
huidige terreininrichting, omringd door 
parking en afgescheiden door haag, 
enigszins geïsoleerd van de overige 
priorijrelicten, wél sterke relatie met 
de achterliggende vijver(s), in het 
bijzonder de Lindenvijver. 

Volledige restauratie 
uitgevoerd in 2006-
2009. Restauratie 
resulteerde echter in 
belangrijke 
bouwtechnische 
problemen 
(ondermeer 
waterinfiltratie) die 
de functionaliteit 
aanzienlijk 
beperken. Is sinds 
de restauratie in 
juridische procedure. 

Impressionant 
gebouw, bepaalt 
mede de beleving van 
de hele site. Door 
huidige functie, 
uitsluitend als 
kantoor, is geen 
binnenbeleving 
mogelijk. In gebruik 
name van cafetaria 
zou door gezamenlijk 
gebruik hoofdingang 
een sterkere relatie 
met de site leggen.  

Geen bijzondere 
ecologische 
waarden sinds 
restauratie 

priorijhoeve met 
bakhuis 

B laat- 18e-eeuwse, in 
oorsprong semi-gesloten 
 vierkanthoeve.  
ca. 1778 opgetrokken ter 
vervanging van de oude 
bedrijfsgebouwen. 
Karakteristiek is de 
sobere, laat-classicistische 
vormgeving 

Cfr. Supra. Dominant gebouw in zijn 
directe omgeving, en om die reden 
tegen de meer gesloten achtergrond 
van het bos en het arboretum van 
Groenendaal, een echte ‘poort’ tot de 
vallei van Groenendaal.  Staat van de 
overige priorijrelicten geïsoleerd en 
heeft visueel meer relatie met de 
conciërgewoning oefenrenbaan. 

Restauratie en 
nieuwbouw 
bosmuseum 
uitgevoerd begin 
jaren ’90. Stabiliteit 
en structuur in 
goede staat, 
onderhoud vereist in 
eerstvolgende jaren. 

Sterk beleefbaar, 
zowel binnen als 
buitenwerk. Door 
publieksfunctie voor 
de helft van het 
gebouw is beleving 
ook binnen mogelijk. 
In de niet-
toegankelijke delen 
(kantoren) ook 
potenties voor 
beleving. 

Op de zolders 
bijzondere 
aanwezigheid van 
vleermuizen 
(Bechstein’s 
vleermuis 
ondermeer), 
ondanks het erg 
drukke gebruik van 
de site. 
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kloosterkerk vml priorij 
van Groenendaal 

B Cfr. Supra. Substantieel 
relict van de priorij, enige 
bovengronds relict van het 
eigenlijke kloostervierkant. 
De tot ongeveer halve 
muurhoogte bewaarde 
gevels refereren naar een 
typisch Windesheimse, 
eenbeukige en 
transeptloze 
kloosterkerk van ca. 12,5 
bij 42,5 m opgetrokken in 
bak- en natuursteen die 
rond 1784 in laat-
classicistische geest werd. 
verbouwd. Sinds 
afschaffing priorij stap 
voor stap gesloopt. Eerste 
helft 20e eeuw was koor 
als gezinswoning gebruikt 
– nu geheel bouwvallig. 
Actueel is het schip in 
gebruik als opslagplaats.  

Staat in directe relatie met zowel de 
naastgelegen boswachterswoning als 
het wagenhuis, hoewel van die laatste 
gescheiden door een haag. In directe 
relatie met naastgelegen ‘weide’ – 
voormalige kloostervierkant dat deels 
ondergronds bewaard bleef, en met 
de Keizer Karelvijver direct naast 
voormalige terrastuinen. 

Abominabele staat. 
Begin jaren ’90 door 
Regie der 
Gebouwen 
gestabiliseerd met 
hedendaags 
metselwerk en 
voorzien van 
kunststof golfplaten 
dak. Stabiliteit deels 
slecht, geen 
zekerheid over 
mogelijk aanwezige 
ondergrondse delen. 

Door de staat van het 
gebouw eerder 
beperkend voor de 
beleving van de site, 
in plaats van 
versterkend. Deels 
ook verborgen achter 
opschietende 
houtkant. Niettemin 
grote potenties door 
zowel de 
cultuurhistorische 
waarde als door de 
omvang van het 
gebouw.  

Belangrijk 
zomerverblijf voor 
vleermuizen, oude 
baksteenmuren met 
kalkvoeg deels een 
weinig zonnig, 
enkele 
muurvegetatie-
aspecten.  

boswachterswoning B bescheiden, 1743 
gedateerde, eenlaagse 
woning met 
zadeldak, opgetrokken in 
bak- en natuursteen en 
een van de 
schaarse bovengrondse 
relicten waarvan de 
oorspronkelijke 
bestemming niet is bekend 
. 

Belangrijk in de relaties tussen 
overige priorijgebouwen, in het 
bijzonder door ligging tussen kerk en 
wagenhuis. Door tuinomheining en 
beplanting besloten karakter 

Goede staat.  Gebruikt (concessie) 
als private woning. 
Geeft niettemin mede 
een ‘pittoresk’ 
karakter aan de site, 
ook omdat woning 
langs alle zijden 
omwandelbaar is. 

Geen bijzondere 
ecologische 
waarden gekend. 

(opsomming straten:) 
Park Van Tervuren 
(ook te Duisburg) 

B Uniek parkerfgoed met 
combinatie van diverse 
parkstijlen, elk van hoge 
intrinsieke kwaliteit – zie 
specifiek hoofdstuk 

In ruime zin belangrijk als poort tot 
Zoniënwoud, als overgang naar 
Dijlevallei, als onderdeel van Groene 
Gordel in de Vlaamse Rand rond 
Brussel; in enge zin is de relatie tot 
Zoniënwoud zwakker door ommuring 
(historisch: warande) en door beperkt 
contact met Zoniën, bovendien 
gescheiden door drukke Duisburgse 

Parkelementen in 
algemene zin in 
goede staat voor 
deel ANB. Collectie 
bomen in deel 
Vijvers Tervuren 
verdient aandacht. 
Zie specifiek 
hoofdstuk 

Zeer hoge 
belevingswaarde, 
zeer intensief gebruik 

Grote 
wateroppervlaktes 
trekken 
watergebonden 
leven aan; oude 
bomen (holtes) 
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Steenweg 
Spaans Huis B unieke voorgeschiedenis, 

zeer oude molen 
Directe omgeving sinds de restauratie 
nog niet hersteld is, is in ontwerpfase. 

Volledige restauratie 
in periode 2009-
2011. Gebouw in 
goede staat.  

Zeer hoge 
belevingswaarde, 
typerend element in 
het parkgeheel. 
Mobiliseerde in jaren 
’90-’00 een aantal 
Tervurenaars die voor 
de restauratie 
ijverden. Kreeg vanaf 
2012 via concessie 
een publieksfunctie 
als horeca. Daardoor 
maximaal beleefbaar. 

Geen bijzondere 
ecologische 
waarden sinds 
restauratie. 
Onmiddellijke 
omgeving is uiterst 
vochtig, maar ook 
erg donker 
(schaduwzijde). 
Bovendien in erg 
druk parkgedeelte. 
Potenties matig. 

Koninklijke loge 
renbaan Groenendaal 
en bookmakerslokaal.  
 

 Loge is het enige 
bovengrondse relict van 
de gebouwen van de 
voormalige renbaan 
Groenendaal; 
bookmakerslokaal is een 
typische metalen 
constructies van de 
eeuwwisseling.  

Loge is nadrukkelijk aanwezig naast 
de open vlakte van de renbaan; 
omgekeerd is het een prachtig 
uitzichtspunt. Relatie is zowel 
historisch als landschappelijk zeer 
sterk. Dat is veel minder het geval 
voor het bookmakerslokaal, dat naast 
Ring 0 gelegen is en achter de loge 
verstopt zit.   

Loge in slechte 
staat, heeft na 
decennia zonder 
onderhoud geleden 
onder vandalisme 
op de voormalige 
renbaan en zijn 
tribune. Structureel 
vermoedelijk nog 
redelijk goed – 
onderzoek voorzien 
in 2013. 
Bookmakerslokaal 
bouwvallig en deels 
ingestort 
(opgeroest). 

Momenteel zonder 
gebruik; afgeschermd 
door draadhekken om 
vandalisme enigszins 
te beperken. Loge 
heeft potenties voor 
beleving, is ook 
schitterend 
uitzichtspunt. 
Bookmakerslokaal 
heeft weinig of geen 
potenties.  

Geen bijzondere 
ecologische 
waarden bekend. 
Potenties als 
vleermuizenobject 
omdat naastgelegen 
kelders van 
voormalige tribune 
ingericht zijn als 
winterverblijfplaats, 
en beplanting op 
biotoopverbetering 
vleermuizen gericht 
werd. 

Conciërgewoning 
oefenrenbaan 
Groenendaal 
 

 Enige overblijvende 
gebouw dat verbonden 
was aan oefenrenbaan. 
Voorbeeld van belle-
époque stijl, binnenplaats 
ademt sterk het 
oorspronkelijk karakter 
sinds tal van bijgebouwen 
verwijderd zijn (2010). 

Heeft geen visuele relatie meer met 
oefenrenbaan, maar is sterk aanwezig 
boven de priorijhoeve. Van aan de 
conciërgewoning is een prachtig zicht 
op de priorijhoeve en de 
achterliggende vallei van 
Groenendaal mogelijk.  

Was bouwvallig, 
wordt momenteel 
(2012—2013) 
volledig 
gerestaureerd 

Zal worden ingericht 
als B&B met 
paardenverblijf, zal in 
die zin blijvend 
verbonden zijn aan 
het initieel gebruik 
(paardensector) en 
een semipubliek 
karakter krijgen. 

Geen bijzondere 
ecologische 
waarden sinds 
restauratie 

Proefstation van 
Waters & Bossen 
 

 Oorspronkelijke zetel van 
bos- en wildonderzoek in 
Vlaanderen, nu INBO.  

Sterk aanwezig op die locatie, 
verbonden met naastgelegen huis De 
Kwekerij in zelfde stijl. Herbouwde 
serre is een typerend element dat 

Volledige restauratie 
in periode 2010-
2012 

Site wordt ontsierd 
door de diverse 
constructies ten 
noorden van het 

Geen bijzondere 
ecologische 
waarden sinds 
restauratie 
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streekverbondenheid uitdrukt. proefstation, die de 
kwaliteit van beleving 
beperken. In gebruik 
als zetel van 
beheerregio, niet 
publiek toegankelijk. 

Boswachterswoning De 
Middenhut 

  Door zijn ligging en functie het 
‘bruggenhoofd’ van het Bosbeheer 
naar Sint-Genesius-Rode: de 
Zoniënwoudlaan er recht tegenover 
leidt direct naar het centrum van het 
Dorp, anderzijds, samen met de 
‘Kleine Hut’ en de ‘Grote Hut’ van 
oudsher de nadrukkelijk aanwezig zijn 
op de westgrens van het bos. 

Stabiliteitsproblemen 
opgelost in 2008. 
Woning in goede 
staat. 

Beeldbepalend bij de 
ingang ‘Middenhut’.  

Geen bijzondere 
ecologische 
waarden bekend. 

Boswachterswoning 
Swerte Dorens 

 Typerende woning van 
eeuwwisseling. 

Staat in directe relatie met zowel bos 
als met naastgelegen 
landbouwgronden aan site 
‘Zevenster’. 

Woning stapsgewijs 
hersteld in periode 
2002-2008. 
Stabiliteit 
zolderverdieping 
wordt verbeterd 
2013. Verder in 
goede staat 

Beeldbepalend op het 
einde van 
Brassinelaan 

Geen bijzondere 
ecologische 
waarden bekend. 

Boswachterswoning 
Zevenster 

 Typerende woning van 
eeuwwisseling. 

Vormt door zijn opvallende ligging aan 
de ‘Zevenster’ een visueel baken aan 
de zuidzijde van het bos. Onderdeel 
van het ‘poorteffect’.  

Woning stapsgewijs 
hersteld 2000-2010. 
Algemeen in goede 
staat. 

Beeldbepalend vanop 
Ring 0 aan site 
‘Zevenster’ 

Geen bijzondere 
ecologische 
waarden bekend. 

Boswachterswoning 
Kwekerij 
 

 Typerende woning van 
eeuwwisseling. Sluit aan 
bij de belle époque-stijl 
van het naastgelegen 
proefstation, van de 
conciërgewoning 
oefenrenbaan en van 
Koninklijke loge. 

Vormt in hoge mate een geheel met 
het Proefstation. Functioneel 
verbonden met centrale loods (2004) 
voor beheer ANB-domeinbos. 

Woning stapsgewijs 
hersteld 2005-2011. 
In behoorlijk goede 
staat, mogelijk 
stabiliteitsprobleem 
verdieping op lange 
termijn. 

Sterk verbonden met 
regiokantoor en 
arboretum 
Groenendaal, 
typerend beeld o.w.v. 
torentje 

Torengedeelte met 
nestgelegenheid 
voor uilen (kerkuil) 
en/of vleermuis. 

Wegen met houten 
funderingen 
 

 Verspreid over het woud 
zijn wegen aanwezig met 
historische opbouw, in het 
bijzonder met houten 
onderbouw. 

Geen n.v.t. Geen Geen bijzondere 
ecologische 
waarden bekend. 

Hof Termunt 
 

  Beperkt. Opgenomen binnen de 
oppervlakte van het park, maar 
visueel/landschappelijk niet 

Uiterst bouwvallig. 
Recente aanbouwen 
afgebroken in 2011, 

geen Geen bijzondere 
ecologische 
waarden bekend. 
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herkenbaar. nu rest alleen een 
grotendeels 
ingestorte 
toegangspoort en 
een klein deel van 
erfommuring 

Potentieel schuil- of 
nestplaats.  

Kapel OLV 
Welriekende 
 

 Eerste steen 15e eeuws. 
Bedevaartsplaats. 

Was tot aan de ‘opwaardering’ van de 
naastgelegen Steenweg tot Ringweg 
zeer nadrukkelijk aanwezig op het 
kruispunt. Nu door de Ring in sterke 
mate afgescheiden van het dorp 
Hoeilaart. Staat enigszins geïsoleerd 
aan de nieuwe woudrand. 

Deels ingestort 
(voorportaal) in 2000 
na ongeval; 
restauratie voltooid 
2002. In beheer bij 
Kerkfabriek en 
gemeentebestuur 
Hoeilaart. 

Religieuze, 
historische en 
landschappelijke 
betekenis. Was een 
belangrijk kruispunt in 
het woud, ook 
benaming van 
bosbouwkundige 
reeks ‘willerieken’ en 
Welriekende Dreef 

Geen bijzondere 
ecologische 
waarden bekend. 

Sint Corneliuskapel 
 

 19e eeuws Typisch beeld tussen de twee vijvers 
(Putsel- en Lindenvijver). Omzoomd 
door lindes.  

Beschadigd 
omstreeks  2004, 
toen hersteld en 
herschilderd.  

Religieuze en 
landschappelijke 
betekenis 

Geen bijzondere 
ecologische 
waarden bekend. 

Kapel van de Koningin 
 

 19e eeuws Omwille van de historiek verbonden 
met deze locatie, geen verdere 
banden met omgeving. 

In 2013 werd de 
Kapel aan een naast 
staande boom 
gehangen, omdat de 
Beuk waaraan ze 
oorspronkelijk 
gehangen werd 
belangrijke 
lengtescheuren 
vertoonde en geveld 
werd. 

Religieuze en 
cultuurhistorische 
betekenis, ‘kleinood’ 

Geen bijzondere 
ecologische 
waarden bekend. 

Stoeterij Albrecht en 
Isabella 
 

 Omwalling die de locatie 
aangeeft waar een 
stoeterij heeft gestaan 

Nu grotendeels opgenomen in 
bosreservaat J. Zwaenepoel. Geen 
verdere relaties met omgeving. 

Op meerdere 
plaatsen beschadigd 
of geëgaliseerd 

Herkenbaar in het 
landschap  

Geen bijzondere 
ecologische 
waarden bekend. 

Versterking aan de 
Bundersdreef, 
genaamd ‘Schanske’ 

  Geen Op meerdere 
plaatsen beschadigd 
of geëgaliseerd 

Herkenbaar in het 
landschap 

Geen bijzondere 
ecologische 
waarden bekend. 

Begrenzing 
(grensstenen) priorij 
Groenendaal 
 

 Gaf de grens aan tussen 
het domaniale woud en 
het kloosterdomein. Een 
aantal stenen is nog in situ 
aanwezig. 

Historische relatie met de site van de 
priorij, is in het landschap echter niet 
meer herkenbaar 

Fragmentarisch 
aanwezig 

Vrijwel niet 
herkenbaar; enkel 
mits duiding 

Geen bijzondere 
ecologische 
waarden bekend. 

Vroegere terrastuinen  De tuinen van de priorij Vlakbij de priorijsite, maar er niet Aan het terreinprofiel Vrijwel niet Geen bijzondere 
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van priorij Groenendaal waren een vrij uniek 
voorbeeld van ‘lusttuinen’ 
nabij een kloostersite. De 
terrasopbouw op de 
helling is vrij goed 
zichtbaar 

herkenbaar mee verbonden. Zwakke 
relatie 

is relatief weinig 
beschadigd, vooral 
de opbouw van 
zigzag paadjes aan 
de zijde van de 
priorijkerk is 
interessant 

herkenbaar voor de 
leek/voorbijganger; 
enkel mits duiding 

ecologische 
waarden bekend. 

Diverse 
herdenkingsstenen 

 Zowel voor personaliteiten 
(J. van Ruusbroec, A. 
Dubois, …) als voor 
‘historische momenten’ 
(vb.50-jarige 
onafhankelijkheid van 
België) werden 
herdenkingsstenen of –
monumenten geplaatst in 
het Zoniënwoud.  

Soms verborgen in de bestanden, 
soms nadrukkelijk zichtbaar en in 
relatie tot hun omgeving 

Divers Divers Geen bijzondere 
ecologische 
waarden bekend. 

Kleinere 
infrastructuurelementen 
Ondermeer duikers 

 Vaak is de oorsprong, 
noch de oorspronkelijkheid 
van deze elementen te 
achterhalen. Van enkele 
duikers en constructies 
kan vermoed worden dat 
ze al bijzonder oud zijn. 
Ondermeer het 
materialengebruik (vb. 
Brabantse zandsteen, 
metselwerk in ‘Spaanse 
baksteen’) wijst daarop.  

Zijn sterk functioneel, in die zin 
uiteraard direct gerelateerd aan de 
omgeving 

Divers – 
verschillende 
duikers werden 
hersteld in de 
periode 2008-2013 

Weinig 
belevingswaarde 

Kunnen zowel voor 
muurvegetaties 
alsook als 
schuilplaats voor 
diverse 
soortengroepen 
interessant zijn. 
Duikers en brugjes 
bieden bijvoorbeeld 
belangrijke kansen 
voor vleermuizen.  

Bijzondere bomen: 
Schone Eik / Eik De 
Bruyn; Schone Beuk/ 
Beuk Visart 
 

 Diverse bomen kregen 
een bijzondere betekenis 
en naam. Voorbeelden zijn 
de eik De Bruyn en de 
Beuk Visart.  

Beiden gelegen in het bosreservaat 
‘J. Zwaenepoel’ en op die manier 
mooie illustraties van een typerend 
element van het reservaat. 

n.v.t. Eik De Bruyn is 
herkenbaar, Beuk 
Visart is vrijwel 
volledig vergaan. 

Zelfde ecologische 
waarden als andere 
dikke bomen, zie 
specifiek hoofdstuk. 

site van het 
Kapucijnenklooster 

 Het Kapucijnenklooster 
was het meest recente 
klooster van Zoniën en het 
minst uitgebouwd. Na de 
Franse revolutie vrijwel 
volledig afgebroken, 
resten alleen enkele 
fragmenten van 
ondergrondse gewelven 

Binnen Zoniënwoud speelde het 
kloosterleven een cruciale rol in de 
bosgeschiedenis. Er waren op een 
gegeven moment 7 
kloostercomplexen aanwezig. Het 
Kapucijnenklooster heeft het 
omgevende landschap minder 
beïnvloed dan de overige kloosters, 
maar de site is wel herkenbaar in het 

Slechte staat Vrijwel niet 
beleefbaar, moeilijk te 
herkennen/te vinden. 

Geen bijzondere 
ecologische 
waarden bekend. 
Potenties als 
winterverblijf voor 
vleermuizen. 
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die voor het grootste deel 
met grond zijn opgevuld. 

drevenpatroon. Het gaf bovendien de 
naam aan ‘Kapucijnenbos’ en 
‘Kapucijnendreef’.  
 

Monument 50e 
verjaardag Koninklijke 
Schenking 

 Opvallende, massieve 
bank aan de historische 
ingang van het arboretum 

Directe relatie met de naastgelegen 
parking en ingang, zorgt voor een 
soort ‘onthaalzone’ 

Hersteld in periode 
2010-2011. In 
behoorlijke staat 

Door wandelaars af 
en toe benut, hoewel 
niet intensief: het vrij 
drukke verkeer op de 
Vlaktedreef beperkt  
de bosbeleving vanop 
de bank – de 
kappingen in de 
voorbije jaren hebben 
wel de zichten 
vergroot. 

Geen bijzondere 
ecologische 
waarden bekend. 
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Tabel 63: Doelstellingen voor de cultuurhistorische relicten binnen het bosdomein 
relict Statuut uitstraling  Relatie omgeving Inhoudelijke waarde en 

bouwkundig beheer  
Beleving en gebruik ecologie  

 
restanten van bak- en 
natuurstenen 
ommuring vml priorij 
van Groenendaal  
 

B Bijdragen aan het 
karakter van de site, 
behoud van ‘patina’ 

Priorijresten zijn als een geheel 
te beschouwen in directe relatie 
tot vallei Groenendaal: 
versterken van relatie met 
overige priorijrelicten, over 
Duboislaan heen 

Natuurlijk verval van de muur 
zal afgeremd worden, zonder 
alle vegetatie-waarden te 
vernietigen 

Geen doelstellingen op 
zich, verhogen van de 
zichtbaarheid van de 
relicten kan wanneer dit 
samen spoort met 
overige doelstellingen/ 
beheermaatregelen 

Kansen voor 
muurvegetaties 
behouden bij 
eventuele 
herstelwerken 

 
ondergrondse relicten 
vml priorij van 
Groenendaal  
 

B Behoud van het 
‘verborgen’ karakter 

Priorijresten zijn als een geheel 
te beschouwen in directe relatie 
tot vallei Groenendaal: 
versterken van relatie met 
overige priorijrelicten 

Indien archeologisch 
opportuun geacht: 
kloostervierkant vrijmaken en 
beleefbaar maken; behoud 
van klimaatcondities 
vleermuizen is 
randvoorwaarde 

Beleving verbeteren in 
relatie tot overige 
priorijrelicten, het niet 
verstoren van 
winterverblijf 
vleermuizen is 
randvoorwaarde. 

In stand houden 
van condities voor 
winterverblijf 
vleermuizen; zo 
goed mogelijk 
behoud van de 
structuur en ‘patina’ 
van de muren 

 
wagenhuis met 
personeelsverblijf vml 
priorij van 
Groenendaal; bekend 
als ‘kasteel 
Groenendaal’  
 

B Sterk toegenomen 
uitstraling sinds 
restauratie in ere 
houden: Erg belangrijk 
voor uitstraling site – 
buiteninrichting en –
gebruik vereist 
bijzondere aandacht. 

Priorijresten zijn als een geheel 
te beschouwen in directe relatie 
tot vallei Groenendaal: 
versterken van relatie met 
overige priorijrelicten 

Technische minpunten 
restauratie zo snel mogelijk 
oplossen, op langere termijn 
gebouw ook inzake isolatie 
en gebruikscondities 
verbeteren 

Inschakelen in beleving 
van site als geheel, 
aansluiten bij te 
ontwikkelen 
bezoekersprogramma.  
Kasteel en directe 
omgeving meer 
‘toegankelijke’ 
buitenruimte maken 
door aangepaste 
inrichting directe 
omgeving. 

Geen doelstellingen 

priorijhoeve met 
bakhuis 

B Uitstraling versterken 
als essentieel 
onderdeel van ‘poort’ 
Groenendaal (eerste 
confrontatie met priorij 
voor bezoeker): Erg 
belangrijk voor 
uitstraling site – 
buiteninrichting en –
gebruik vereist 
bijzondere aandacht. 

Priorijresten zijn als een geheel 
te beschouwen in directe relatie 
tot vallei Groenendaal: 
versterken van relatie met 
overige priorijrelicten 

Bij eventuele verbouwingen 
streven naar meer interne 
samenhang i.p.v. huidige 
opdeling museum-woning-
kantoor-bakhuis 

Versterken van 
belevingsmogelijkheden 
– verhogen 
onthaalfunctie-  
inschakelen in 
buitenbeleving van 
poort Groenendaal 

Bij eventuele 
verbouwingen 
minstens behoud, 
zo niet verhogen 
nestgelegenheden 
vleermuis, mogelijk 
ook uilen (kerkuil) 

kloosterkerk vml priorij 
van Groenendaal 

B Moet bijdragen aan 
positieve uitstraling 

Priorijresten zijn als een geheel 
te beschouwen in directe relatie 

Zoeken naar 
(financierings)mogelijkheden, 

Beleefbaar maken voor 
elke bosbezoeker en 

Bij eventuele 
verbouwingen 
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priorijsite, i.p.v. 
huidige negatieve 
uitstraling   

tot vallei Groenendaal: 
versterken van relatie met 
overige priorijrelicten .directe 
relatie met boswachterswoning 
en wagenhuis te 
maximaliseren. 

al dan niet gekoppeld aan 
aangepaste herbestemming, 
voor zo spoedig mogelijk 
stabilisatie, reductie tot 
historisch kader (= 
wegnemen recentste 
snelbouwelementen) en 
conservatie voor langere 
termijn.   

inschakelen in ervaring 
van historische 
priorijsite. Daartoe ook 
beter zichtbaar maken, 
na aangepaste 
restauratie / 
herbestemming. 

minstens behoud, 
zo niet verhogen 
nestgelegenheden 
vleermuis, mogelijk 
ook uilen (kerkuil) 

boswachterswoning B Uitstraling behouden 
of versterken in functie 
van geheel, zonder 
afbreuk aan 
mogelijkheden voor 
private 
functievervulling 

Priorijresten zijn als een geheel 
te beschouwen in directe relatie 
tot vallei Groenendaal: 
versterken van relatie met 
overige priorijrelicten 

Kwaliteitsvol onderhoud 
garanderen 

Landschappelijke 
beleving geïntegreerd 
houden in geheel 

Geen doelstellingen 

(opsomming straten:) 
Park Van Tervuren 
(ook te Duisburg) 

B Uitstraling behouden 
of versterken, zie 
overige delen 
beheerplan 

Park Tervuren laten 
functioneren als Poort 
Zoniënwoud (zie sociale en 
recreatieve functie); relatie met 
KMMA realiseren door 
afstemming beheerplan Regie 
Gebouwen 

Kwaliteitsvol onderhoud 
garanderen 

Belevingsmogelijkheden 
kunnen hier toenemen, 
park functioneert als 
poort met een recreatie-
intensievere beleving 

Doelstellingen 
opgenomen in dit 
beheerplan, 
hoofdstuk 
‘doelstellingen 
ecologische functie’ 

Spaans Huis B Uitstraling behouden 
of versterken; 
buitenaanleg 
(voorzien 2013) moet 
daartoe bijdragen 

Functionele relatie laten 
opnemen in recreatief netwerk 
en in overige gemeentelijke of 
provinciale initiatieven 

Kwaliteitsvol onderhoud 
garanderen 

Dient zoveel mogelijk bij 
te dragen aan beleving 
door (semi-) publieke 
functies 

Geen doelstellingen 

Koninklijke loge 
renbaan Groenendaal 
en bookmakerslokaal.  
 

 Koninklijke loge roept 
een zekere ‘grandeur’ 
van de site op en 
getuigt van verleden: 
uitstraling belangrijk.  

Relatie met renbaan – open 
grasland is vanzelfsprekend. 
Restauratie en gebruik moeten 
gericht zijn op optimaal 
benutten/versterken van die 
relatie. Anti-vandalisme 
maatregelen mogen relatie niet 
beperken.  

Restauratie loge 
noodzakelijk op korte termijn. 
Bijzondere aandacht vereist 
voor vandalisme-
gevoeligheid. 
Bookmakerslokaal technisch 
waarschijnlijk niet 
‘restaureerbaar’ – afhankelijk 
van financiering van buitenaf 

Dient zoveel mogelijk bij 
te dragen aan beleving 
door (semi-) publieke 
functies. 
Bookmakerslokaal 
mogelijks als ‘ruïne’ 
mysterieuze bijdrage? 

Indien inpasbaar in 
monumentenzorg: 
mogelijkheden 
scheppen 
zomerverblijf 
vleermuizen 

Conciërgewoning 
oefenrenbaan 
Groenendaal 
 

 Erg belangrijk voor 
uitstraling site – 
buiteninrichting en –
gebruik vereist 
bijzondere aandacht.  

Relatie opbouwen in richting 
van bosmuseum / vallei, 
integratie op die manier in 
recreatieve poort.  

Kwaliteitsvol onderhoud 
garanderen 

Dient zoveel mogelijk bij 
te dragen aan beleving 
door (semi-) publieke 
functies binnen poort 
‘Groenendaal’. 
Momenteel wordt 

Geen doelstellingen 



331 

heringericht met het oog 
op ‘B&B met 
paardenverblijf’ 

Proefstation van 
Waters & Bossen 
 

 Geeft het beeld van 
Bosbeheer op de site; 
uitstraling wordt sterk 
nadelig beïnvloed 
door de ‘barakken’ ten 
noorden ervan, en de 
afdaken/garages 
achterin: site dient zo 
spoedig mogelijk 
gesaneerd te worden 

relatie opbouwen met overige 
beheergebouwen: 
boswachterswoning ‘Kwekerij’ 
en loods/dienstgebouwen 

Kwaliteitsvol onderhoud 
garanderen 

Geen verdere 
doelstellingen inzake 
beleving.  

Geen doelstellingen 

Boswachterswoning De 
Middenhut 

 Bepaalt in belangrijke 
mate de uitstraling van 
instapplaats 
‘Middenhut’ (enige 
gebouw aldaar). Moet 
bij opbouw van poort 
daartoe ingeschakeld 
worden, zonder 
afbreuk te doen aan 
mogelijke private 
bewoningsfunctie. 

Geen doelstellingen Kwaliteitsvol onderhoud 
garanderen 

Bewoning met 
toezichtsfunctie heeft 
voorkeur, maar kan 
evolueren naar inzet in 
belevingsmogelijkheden 
rond instapplaats 
Middenhut. 

Geen doelstellingen 

Boswachterswoning 
Swerte Dorens 

 Kan bij ontwikkeling 
van poort ‘Zevenster’ 
in tweede orde 
bijdragen tot uitstraling 
van het onthaal (voor 
bezoekers komende 
Brassinelaan). 

Visuele relatie met poort 
Zevenster afhankelijk van 
poortinrichting. 

Kwaliteitsvol onderhoud 
garanderen 

Bewoning met 
toezichtsfunctie heeft 
voorkeur, maar kan 
evolueren naar inzet in 
belevingsmogelijkheden 
rond poort Zevenster. 

Geen doelstellingen 

Boswachterswoning 
Zevenster 

 Moet bij ontwikkeling 
van poort ‘Zevenster’ 
in belangrijke mate 
bijdragen tot uitstraling 
van het onthaal 
(eerste gebouw dat 
bezoekers er vinden).  

Visuele relatie met poort 
Zevenster is aanwezig, bij 
poortinrichting zorgvuldig mee 
om te springen 

Kwaliteitsvol onderhoud 
garanderen 

Bewoning met 
toezichtsfunctie heeft 
voorkeur, maar kan 
evolueren naar inzet in 
belevingsmogelijkheden 
rond poort Zevenster.  

Geen doelstellingen 

Boswachterswoning 
Kwekerij 
 

 Geeft het beeld van 
Bosbeheer op de site, 
uitstraling dient 
kwaliteitsvol te zijn 
zonder afbreuk te 

relatie opbouwen met overige 
beheergebouwen: proefstation 
en loods/dienstgebouwen, 
zonder afbreuk te doen aan 
mogelijkheden private 

Kwaliteitsvol onderhoud 
garanderen 

Geen verdere 
doelstellingen inzake 
beleving. 

Behoud 
nestgelegenheden 
(o.m. uilen) 
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doen aan mogelijke 
private 
bewoningsfunctie.  

bewoning 

Wegen met houten 
funderingen 
 

 Geen doelstellingen Geen doelstellingen Vernieling van dergelijke 
wegenkoffers vermijden. 

Geen doelstellingen Geen doelstellingen 

Hof Termunt 
 

 Geen doelstellingen Geen doelstellingen Geen doelstellingen Geen doelstellingen  

Kapel OLV 
Welriekende 
 

 Geen doelstellingen Geen doelstellingen Beheer door gemeente/ 
kerkfabriek 

Beleving vooral 
religieus en 
landschappelijk mogelijk 
maken / houden.  

Geen doelstellingen 

Sint Corneliuskapel 
 

 Geen doelstellingen Relatie met vallei / priorijsite te 
behouden.  

Kwaliteitsvol onderhoud 
garanderen 

Beleving vooral 
religieus en 
landschappelijk mogelijk 
maken/houden. 

Geen doelstellingen 

Kapel van de Koningin 
 

 Geen doelstellingen Vanuit de poort ‘Middenhut’ 
naar de Kapel van de Koningin 
te verwijzen in kader van 
recreatieve functie. 

Kwaliteitsvol onderhoud 
garanderen (is minimaal). 

Beleving vooral 
religieus en 
landschappelijk mogelijk 
maken/houden. 

Geen doelstellingen 

Stoeterij Albrecht en 
Isabella 
 

 Geen doelstellingen Geen doelstellingen Vernieling vermijden door zo 
goed mogelijk weer te geven 
op exploitatiekaarten -, resp. 
aangepaste voorwaarden op 
te leggen.  

Geen doelstellingen Geen doelstellingen 

Versterking aan de 
Bundersdreef, 
genaamd ‘Schanske’ 

 Geen doelstellingen Geen doelstellingen Vernieling vermijden door zo 
goed mogelijk weer te geven 
op exploitatiekaarten -, resp. 
aangepaste voorwaarden op 
te leggen.  

Geen doelstellingen Geen doelstellingen 

Begrenzing 
(grensstenen) priorij 
Groenendaal 
 

 Geen doelstellingen. Priorijresten zijn als een geheel 
te beschouwen in directe relatie 
tot vallei Groenendaal: 
versterken van relatie met 
overige priorijrelicten. 

Vernieling vermijden door zo 
goed mogelijk weer te geven 
op exploitatiekaarten -, resp. 
aangepaste voorwaarden op 
te leggen.  

Beleving kan 
desgevallend versterkt 
worden in poortfunctie 
rond priorijsite. 

Geen doelstellingen 

Vroegere terrastuinen 
van priorij Groenendaal 

 Kan bijdragen aan de 
uitstraling van de 
priorijsite, doch is te 
beschouwen als 
allerlaatste stap, na 
optimalisatie van 
uitstraling van het 
bouwkundig erfgoed. 

Priorijresten zijn als een geheel 
te beschouwen in directe relatie 
tot vallei Groenendaal: 
versterken van relatie met 
overige priorijrelicten. 

Vernieling vermijden door zo 
goed mogelijk weer te geven 
op exploitatiekaarten -, resp. 
aangepaste voorwaarden op 
te leggen. 

Beleving en gebruik 
kunnen worden 
versterkt op twee 
niveaus: voor ‘kenners’ 
via aangepaste 
aanwijzingen/ 
communicatie, voor het 
brede publiek kan de 

Geen doelstellingen 
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beleving desgevallend 
versterkt worden in 
poortfunctie rond 
priorijsite. 

Diverse 
herdenkingsstenen 

 Geen doelstellingen Relaties erg afhankelijk van 
specifieke situatie – geen 
bijzondere doelstellingen.  

Vernieling vermijden door zo 
goed mogelijk weer te geven 
op exploitatiekaarten -, resp. 
aangepaste voorwaarden op 
te leggen.  

Geen doelstellingen Geen doelstellingen 

Kleinere 
infrastructuurelementen 
Ondermeer duikers 

 Geen doelstellingen Geen doelstellingen Stabiliteit verzekeren; bij 
noodzakelijke 
herstelwerkzaamheden de 
zorg voor het historisch 
karakter in materiaalgebruik 
en technieken optimaliseren.  

Geen doelstellingen Potenties voor nest- 
of 
schuilgelegenheden 
optimaliseren, vb. 
door verhogen van 
aantal holtes 
(vleermuizen) 

Bijzondere bomen: 
Schone Eik / Eik De 
Bruyn; Schone Beuk/ 
Beuk Visart 
 

 Geen specifieke 
doelstellingen 

Schone Eik is als voorbeeld 
van waarde dikke bomen goed 
symbool voor bosreservaat. 
Deze relaties zijn te 
beklemtonen binnen eventuele 
beleving.  

Vernieling vermijden door zo 
goed mogelijk weer te geven 
op exploitatiekaarten -, resp. 
aangepaste voorwaarden op 
te leggen. 

Beleving kan 
desgevallend versterkt 
worden in recreatieve 
programma’s vanuit 
poorten, afhankelijk van 
ligging/aard van 
bijzonder bomen. 

Doelstellingen 
identiek aan deze 
van overige dikke 
bomen 

site van het 
Kapucijnenklooster 

 Geen doelstellingen Doelstelling afhankelijk van 
externe financiering: indien 
specifieke programma’s 
opgezet worden voor 
cultuurhistorische ontwikkeling 
van de site moet relatie met 
omliggende 
landschapselementen versterkt 
worden.  

Stabiele bewaring 
garanderen in functie van 
behoud van gewelven.  

Beleving van de 
kloosterrestanten 
beperkt houden, nadruk 
leggen op beleving van 
het landschap/ 
omgeving 

Indien financiering 
of vrijwilligersinzet 
gevonden wordt: 
ontwikkelen als 
nestsite voor 
vleermuizen 

Monument 50e 
verjaardag Koninklijke 
Schenking 

 Huidige uitstraling 
behouden 

Geen doelstellingen In goede staat behouden Belevingswaarde 
verhogen door het 
rustiger maken van 
omgeving (weren 
verkeer) 

Geen doelstellingen 
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Het Zoniënwoud is een typisch stadsbos (Urban forest), verbonden met Brussel en de 
Vlaamse verstedelijkte rand. Er wordt verwacht dat het aantal bezoekers in de toekomst nog 
zal toenemen. Op een aantal piekmomenten kunnen de bezoekersaantallen zeer groot zijn.  
 
De toenemende interesses en vraag naar het bos is een positieve evolutie waarop het ANB 
wil inspelen. Het biedt kansen om het maatschappelijk draagvlak voor het bos verder te 
vergroten. Verschillende vormen van zachte recreatie zullen hun plaats krijgen in het bos. De 
impact van recreatie op het bos kan anderzijds ook negatief zijn. Daarom zal een duidelijke 
begeleiding en sturing van de recreatie noodzakelijk zijn.   
    

 
 
Er is een gemeenschappelijke recreatieve gebiedsvisie uitgewerkt met de drie gewesten 
samen. Er wordt ook regelmatig overlegd tussen de verschillende gewesten. Om de 
herkenbaarheid te vergroten is gekozen voor een gezamenlijke uitvoering: dezelfde 
bewegwijzering, eenzelfde lay-out bij de communicatie.    

 
 
Voor het Vlaamse gewest gaat dit over de uitbouw van drie toegangspoorten:  

Poort Groenendaal 
Poort Tervuren 

Visie bijkomende poort Zevenster (indien ooit gronden verworven worden, op de grens 
tussen Vlaanderen en Wallonië) 
 
Daarnaast zijn nog er nog vier zgn. lokale ‘instapplaatsen’ voorzien:  
 

Instapplaats Jezus-eik 
Instapplaats Arboretum Tervuren 
Instapplaats Middenhut 
Instapplaats Koningsvijvers 

 
Op deze plaatsen worden de voorzieningen voor het onthaal van het brede publiek 
uitgebouwd. Aansluitend op de toegangspoorten wordt een gevarieerd aanbod aan routes 
voorzien voor de recreanten. Er wordt gemikt op zachte recreatievormen: wandelen, fietsen, 
mountainbike, ruiters. 
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Bestaande gebouwen een krijgen functie-invulling die de onthaalfunctie van de poorten moet 
versterken. Het zijn vaste punten waar de communicatie met de bosbezoeker kan gevoerd 
worden via infopanelen, wandelingen, boskrant, … 
 
De toegangspoorten moeten gezinsvriendelijk uitgerust worden zodat gezinnen en families 
worden aangesproken voor een daguitstap. D.w.z. beschikbaarheid van picknicktafels, 
toiletten, … 
 
De actuele hoofdtoegang van het bosdomein van de KS (en van het arboretum) ligt aan de 
Tweede Staak, op de Vlaktedreef. Hij zal verplaatst worden naar de Eikestraat op het terrein 
van de kwekerij, conform de Structuurvisie, indien dit kan gekoppeld worden aan het 
afsluiten van de Vlaktedreef voor autoverkeer en indien de poort aan de Vlaktedreef in het 
domeinbos ontwikkeld is. In dit geval worden ook toiletten en eventueel andere infrastructuur 
voor recreanten ingericht. De verharde parking bij de Tweede Staak zou dan worden 
opgeheven.  
 

 
 

Door meer variatie te brengen in het uitzicht van de wegen en paden wordt de 
belevingswaarde van de bosbezoeker verhoogd. Het inbrengen van bosranden kan voor de 
wandelaar ook als positief ervaren worden.  
 

 
Voor wat betreft panoramische rijkdom spant het Arboretum in het domein van de KS de 
kroon. Ook in het bosdomein liggen uiterst waardevolle landschappelijke elementen die 
behouden moeten blijven: 

 
Het zeer gevarieerde wandeltraject van de Koninklijke Wandeling: op een deel van het traject 
wordt in aanliggende bestanden –met het oog op de recreatieve beleving– het aspect van 
divers zwaar naaldhout bewaard. 
 
Het drevenstelsel met als spectaculaire aantrekkingspool de Kapucijnendreef: het 
hoofddrevenstelsel dient te worden in stand gehouden en verder onderhouden, waarbij een 
aanvang wordt gemaakt met de verjonging.   
 

 
 
De impact van recreatie op het bos kan ook negatief zijn. De impact van de recreatie wordt 
bepaald door de frequentie en de recreatievorm. 
 
Een duidelijke begeleiding en intelligente sturing van de recreatie is noodzakelijk.     
  

 Aftoetsen van kwetsbare habitats en soorten t.o.v. recreatief netwerk. 
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 Beter zoneren van functies i.p.v. alle functies op eenzelfde plaats te willen 
ontwikkelen 

 
 

 
Het Arboretum is de belangrijkste culturele en recreatieve aantrekkingspool en zal verder op 
die manier worden uitgebouwd.  
 
Er is potentieel voor een tweede pool op de oude kloostersite, die niet door de KS zal 
worden ontwikkeld. Wel blijft het typische stervormige wegenpatroon bewaard en worden 
vroeger afgesloten zijtakken heropend.  
 

 
  

Het recreatief aanbod is gericht op een hele waaier van recreatievormen:  
 

Wandelaars op paden  
 

Wandelen met de hond: de meeste wandelwegen zijn opengesteld voor aangelijnde 
honden.  

 
Fietsers op aangeduide paden 

 
Mountainbike-parcours op aangeduide paden 

 
Er is een bestaand parcours rond Groenendaal, waarvan de lange termijnvisie weliswaar 
gedeeltelijke vervanging voorziet naargelang de begeleidende inrichting van poort Zevenster 
vordert. Daarnaast wordt één nieuwe route toegelaten in Tervuren, die vrijwel volledig 
beperkt wordt tot bestaande befietsbare wegen.  

 
Ruiters op aangeduid parcours 

 
Renparcours voor ruiters op oefenrenbaan 

 
Speelbossen: dit zijn aangeduide zones in het bos waar de bosbezoekers de paden mogen 
verlaten. Vooral kinderen hebben nood aan plaatsen waar kampen gebouwd mogen worden. 
 

 
Er is interesse om de Hertendreef te openen als fietstoegang tot het domein en het 
fietsnetwerk Zoniën (d.i. een extra ontsluiting vanuit hoofdpoort Tervuren). De slechte 
toestand van de kasseien op het eerste deel van het traject (een gemeentelijke weg) vormt 
daarbij een obstakel. 
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Enkele typische homogene beukenbestanden worden behouden (50 ha). Het beheer in 
beheertype 5 heeft als doel de gelijkjarigheid te bestendigen en het historisch bosbeheer 
voort te zetten.  
 
Landschappelijk aspecten in heel het bos zijn zeer belangrijk: in algemene zin wordt er een 
hoge landschappelijke kwaliteit nagestreefd. Onder andere de recreatieve infrastructuur zal 
een meer sober en bosgerichte uitstraling maar toch moderne uitstraling krijgen. Bij het 
installeren van nieuwe beheerinfrastructuur zal er zo veel mogelijk voor gezorgd worden dat 
deze opgaan in het landschap. 
 

Het landschappelijk aspect in het domein van de Koninklijke Schenking is zeer belangrijk en 
zal een belangrijke invloed hebben op het uitwerken van de beheermaatregelen van de KS. 
 
De oorspronkelijke intentie van koning Leopold II om een uitzonderlijk esthetisch 
landschappelijk patrimonium voor het nageslacht ter beschikking te stellen en te bewaren, 
overigens ingeschreven in de statuten van de Koninklijke Schenking, dient te worden 
gehonoreerd.  
 
Voor een belangrijk aandeel zal deze doelstelling door het verdere beheer van het arboretum 
(niet inbegrepen in dit bosbeheerplan) worden gerealiseerd. Ook het bosgedeelte van het 
domein omvat echter een aantal bijzondere landschappelijke, recreatieve en 
cultuurhistorische elementen die speciale aandacht verdienen:  

 top kwalitatief onderhoud van het rijke en gevarieerde hoofdwandelnetwerk 
(Koninklijke Wandeling, Kapucijnendreef, Drogevijverdreef) 

 instandhouding en noodzakelijke verjonging van de integraal overgeleverde dreven 
 landschappelijk verantwoord behoud van exotisch naaldhout in afgebakende zones 

met een recreatief hoofddoel 
 instandhouding van de cultuurhistorische site van het Kapucijnenklooster  (op status-

quo niveau). De waarde van het klooster wordt erkend, maar de KS zal niet 
investeren in de restauratie van de kloosterrestanten en/of het aanleggen van een 
parkomgeving die de kloostersite oproept. De optie voor de restauratie wordt wel 
open gehouden indien een andere investeerder hierin geïnteresseerd blijkt. 

 reservering van een beperkt bosaandeel voor mogelijke uitbouw van het arboretum 
en/of uitbouw nieuwe hoofdingang (bestand 2b) 

 

 

 



338 
 

 
 

 
 
Het Zoniënwoud is één van de best gedocumenteerde bossen in België. Al verschillende 
decennia wordt een archief bijgehouden dat onder meer zeer gedetailleerde inventarissen en 
hameringsbladen bevat. Bovendien is het Zoniënwoud bij wijze van spreken ‘het best 
gekarteerde bos van onze streken’. Zo wordt bijvoorbeeld ook de evolutie van de verjonging 
bijgehouden op kaart, waardoor de beheerregio Groenendaal in het bezit is van een uiterst 
accurate verjongingsgroepenkaart. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt dan weer 
over een uitzonderlijk dicht net van vitaliteitsmeetpunten. Er zijn tal van andere voorbeelden. 
Maar niet alleen op bosniveau is zeer veel gekend, ook de bodem werd al verschillende 
malen bestudeerd en in kaart gebracht. In de periode van opmaak van het beheerplan bleek  
echter dat weinig belangstellenden een duidelijk overzicht hebben van het reeds gevoerde 
onderzoek en de potentie die in het Zoniënwoud aanwezig is voor toekomstige studies. 
 
In algemene zin worden vier globale doelstellingen naar voor geschoven inzake het 
wetenschappelijk onderzoek rondom Zoniënwoud:  

1. Het onderzoek moet worden gebundeld, ontsloten en aangemoedigd. Daarbij wordt 
er gestreefd naar een sterk ‘statuut’ van het Zoniënwoud, of delen van het woud, als 
wetenschappelijke onderzoekssite. Dergelijke statuten moeten een optimaal benutten 
van bestaande kennis en het vergaren van nieuwe kennis bevorderen. 

2. Het gewijzigde beheer dient te worden gemonitord, waarbij de nadruk komt te liggen 
op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen enerzijds en de gewijzigde 
bosbouwkundige ingrepen anderzijds   

3. Het wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan een begrip van de 
klimaatverandering, of dat ingrepen onderbouwt om in te spelen op de veranderende 
klimaatsprocessen, moet worden bevorderd. 

4. Hoewel in het kader van multifunctionaliteit en ‘urban forestry’ in de voorbije 20 jaar 
reeds zeer nadrukkelijk aandacht werd geschonken aan recreatie in bosbeleving, is 
daar in die zelfde periode relatief minder onderzoek naar verricht. Het onderzoek met 
een socio-culturele benadering van het woud wordt daarom bevorderd. 

 
 

 
 
Het Zoniënwoud moet als wetenschappelijke site optimaal benut worden. Dit betekent o.a. 
dat het voormalig onderzoek gevaloriseerd wordt, verschillende disciplines aangemoedigd 
worden om het onderzoek verder te zetten en dat er nieuwe onderzoeksdomeinen worden 
opgestart.   
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Het onderzoek in het bosreservaat Joseph Zwaenepoel levert belangrijke informatie over het 
belang van het bosreservaten. Het is één van de meest onderzochte deelsites van het woud. 
In die zin is het als wetenschappelijke site nu reeds een invulling van de doelstelling.  
 
Het bosreservaat Zwaenepoel is op dit moment het belangrijkste onderzoeksobject uit het 
bosreservatenprogramma, waar reeds sinds 1987 intensieve meetcampagnes worden 
uitgevoerd. Dit dient onverkort verder gezet. 
 

 

 
Het Zoniënwoud dient een statuut als vaste onderzoekslocatie te verwerven, waarbinnen 
opnieuw zowel bestaande kennis wordt benut als nieuwe kennis wordt verzameld. 
Gedurende de looptijd van het beheerplan zullen zich hiertoe ongetwijfeld meerdere 
mogelijkheden aandienen, bij de aanvang van het plan zijn een statuut als LTER-site en als 
BELAIR project bekend.  
 
Het INBO werkt momenteel een voorstel uit om het Zoniënwoud als LTER-site te selecteren.  
Het is de bedoeling dat de LTER-site Zoniënwoud (INBO.A.2013.59 ) deel zou uitmaken van 
een ruimere LTSER-Platform (Long Term Socioeconomic and Ecological Research) 
‘Brabants Plateau’, waar ook Meerdaalwoud, Hallerbos, Rodebos-Laanvallei en eventueel 
ook Dijlevallei-Doode Bemde gaan behoren. Een bijkomende troef van het Zoniënwoud als 
LTER-site is dat het een intergewestelijke onderzoekssite kan vormen en zo de 
samenwerking met het Waalse gewest, het Brusselse gewest en met universiteiten op 
wetenschappelijk vlak kan versterken.   Daar zijn reeds de eerste stappen toe gezet.  
 
Op Belgisch niveau werd recent een BELAIR-dossier goedgekeurd, waarbij Zoniënwoud als 
vaste onderzoekssite voor teledetectie-onderzoek op nationaal niveau wordt benut. 
 

 
 
De arboreta in Tervuren en Groenendaal vervullen een wetenschappelijke en educatieve 
functie, zij kunnen eveneens als specifieke onderzoekssites gelden, in het bijzonder over het 
gedrag en de ontwikkeling van uitheemse boomsoorten.  
 
De wetenschappelijke en educatieve functie wordt op het domein van de KS bij uitstek 
waargenomen door het arboretum. Hiervoor is een apart beheerplan gepland tegen 2016. 

 
 
Er is reeds veel onderzoek verricht naar de unieke bodemstructuren in Zoniënwoud. De 
doelstelling is om te komen tot een ’bodemreservaat’ in het Zoniënwoud. Dergelijke 
bodemreservaten zouden in eerste instantie kunnen bestaan uit toposequenties 
(bijvoorbeeld van het plateau tot de droge lössvallei) van ‘ongeschonden’ bodemtypes, 
teneinde deze maximaal te vrijwaren van bodemprofielverstoring (INBO.A.2013.59; ook : 
advies KCML 5 sept 2013 ). Een goede wetenschappelijke onderbouwing en aflijning van de 
modaliteiten van zo’n reservaat zijn noodzakelijk, maar het eventueel instellen van zo’n 
reservaat dient ook gekoppeld te worden aan een concreet en realistisch wetenschappelijk 
meerjarenprogramma.  
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De algemene methodiek monitoring van de IHD-doelstellingen en de beheermonitoring is 
nog volop in opmaak. In afwachting van een uitgewerkte methodiek om deze zaken in detail 
uit te werken, wordt het te doorlopen proces uiteengezet. Deze is gebaseerd op de 
implementatienota en het ontwerp beheermonitoring (INBO).   
 
De implementatie van Natura 2000 voorziet monitoring op drie niveaus: monitoring van 
afspraken, uitvoering en resultaten (zie Tabel 64).  
 
Tabel 64: Monitoring van afspraken, uitvoering en resultaten naargelang schaal 
(implementatienota) 

Ruimtelijk Vlaanderen (Deel)gebied Natuurterrein 

Planniveau Natura 2000 
Programma 

Managementplan 
Natura 2000 

Geïntegreerd 
beheerplan 

    

Monitoring 

Afspraken 
 Engagementen Toegewezen prioritaire 

acties IHD onder contract 

Uitvoering Uitvoering 
engagementen 

Uitvoering prioritaire 
acties Gevoerd beheer 

Resultaten 
Regionale staat van 

instandhouding + 
abiotische parameters 

Lokale staat van 
instandhouding + 

abiotische parameters 

Biotische en abiotische 
indicatoren 

    

Relevantie ViA en rapportering 
EC 

Passende beoordeling 
en bijsturen 

Managementplan 

Beleid financiering 
inrichting/beheer 

en bijsturen 
beheerplan 

 
Voor het beheerplan Zoniënwoud wordt later nog een monitoringsplan opgesteld conform de 
nieuwe methodiek. 
 

 
 

 vijfjaarlijkse monitoring (is in opmaak) 
 Vleermuizenonderzoek 
 Libellenonderzoek in de vijvers van Groenendaal en de Koningsvijvers 

 

 
 
In het regiokantoor zal de verjongingsgroepenkaart van het ANB domeinbos permanent 
bijgehouden worden. 
 
Het is belangrijk na te gaan welke soorten en soortencombinaties in de praktijk werken. 
Vooral op de zuurdere leemplateaus, waar zich mogelijk problemen kunnen stellen, is het 
noodzakelijk proefprojecten op te zetten. Door een goede opvolging enerzijds en de 



341 
 

uitbreiding van de kennis anderzijds kunnen de gemaakte beheerkeuzes gemonitord worden 
en kan ervaring opgebouwd worden.  
Daarbij wordt in het bijzonder ook het bevorderen van de bodemkundige kennis 
aangemoedigd (INBO.A..2013.59):  
 

 De limiterende bodemfactoren voor een goede bosontwikkeling in het Zoniënwoud 
zijn grosso modo bekend, maar niet of onvoldoende af te leiden uit de huidige 
bodemkaart.  

 Minstens voor die gebieden waar in het beheerplan actieve bosomvorming is 
voorzien (vooral beheertype 6), dient een nieuwe (bos)bodemkaart uitgewerkt te 
worden met relevante informatie over de fysische, chemische en biologische 
bodemfertiliteit gebaseerd op de actuele inzichten, databanken en technieken. Een 
systematische bodemsurvey op het terrein is daarvoor nodig.  

 Op basis van deze nieuwe bodemkaart kan een eenvoudig beslissingssysteem 
worden uitgewerkt waarmee het bosbeheer de optimale boom- en 
struiksoortengarnituur kan samenstellen, de meest aangewezen wijze van verjonging 
kan kiezen en de noodzaak tot voorafgaandelijke bodemverplegende ingrepen 
(decompactatie/bekalking) kan nagaan.  

 Door de opgebouwde expertise terzake kan het INBO de opmaak van een nieuwe 
(partiële) bodemkaart eventueel coördineren en/of uitvoeren. 

 
Windworp is tenslotte ook een belangrijke parameter die kan opgevolgd worden in het kader 
van de klimaatsverandering. Er wordt verwacht dat het aantal stormen en de intensiteit van 
de stormen op middellange termijn zal toenemen.  
 

 
Voor de graslandvegetaties wordt, o.a. met het oog op bijsturing van het beheer, een 
monitoring in proefvlakken voorzien. Binnen elke graslandvegetatie worden 2 PQ’s 
(permanent quadrats) voorzien. 
 
Dergelijke monitoring vangt aan het  jaar volgend op de inzaaiing met de bodemfixerende 
grassoort (beginfase of jaar 0). Gezien de soortensamenstelling bij aanvang van het project 
vermoedelijk snel zal wijzigen, wordt in de fase van inleidend beheer drie maal gemonitord 
met een tijdsinterval van twee jaar (jaar 3, 5 en 7). Eenmaal het pionierkarakter van de 
vegetatie verdwenen is, volstaat een vijfjaarlijkse monitoring. 
 
In principe moet het volstaan om in één monitoringsjaar één opname per PQ te maken. Veel 
belangrijker dan een volledig soortenbeeld doorheen het seizoen is de vergelijkbaarheid 
tussen de opnames nu en deze van de eerste inventarisatie. Dit indachtig, dient te worden 
gepoogd om de precieze opnamedatum zo kort mogelijk te laten aansluiten bij deze waarop 
de vorige opnames werden gedaan. Zo kunnen verschuivingen in de vegetatie het best 
vergeleken worden over de jaren heen.  
 
Voor vegetatieopnames van vegetaties uit de graslandsfeer wordt best gewerkt met 
proefvlakken die niet te groot zijn. De ervaring leert dat een proefvlak van 2 x 2 m voldoende 
groot is om het merendeel van de soorten te bevatten. Een dergelijk oppervlak is 
overzichtelijk genoeg om te werken met de gedetailleerde LONDO- bedekkingsschaal. 
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Het is belangrijk dat de natuurlijke verjonging van Beuk wordt opgevolgd. Er is een 
genetische pool aanwezig waaruit de meest weerbare genotypen t.o.v. droogtestress zouden 
kunnen geselecteerd worden.   
 

 
 

 Droogtestress bij bomen vormt een belangrijk aandachtspunt.  
 Binnen de maatregelen van het beheerplan is voorzien om in de eerste jaren van 

uitvoering meteen werk te maken van een gedetailleerde studie van de hydologie en 
van de waterkwaliteit in de IJsevallei. Ook op de langere termijn, in het bijzonder met 
het oog op het begrip van klimaatsverandering, dient het opvolgen van peilbuizen in 
de valleigebieden (zowel IJsevallei als Voervallei) nagestreefd. 

 

 
 
Er bestaat weinig onderzoek naar landschapsontwikkeling en bosbeleving in Zoniën. In de 
loop van dit beheerplan dient dergelijk onderzoek worden aangemoedigd. Dit kan zowel 
betrekking hebben op het Zoniënwoud als geheel (en in dat geval met de andere 
bosbeheerders samen worden opgezet) als op specifieke deelzones.  
 
Een grondig onderzoek naar bosbeleving en landschapskwaliteit kan en zal in het bijzonder 
ook bijdragen aan de afweging het Zoniënwoud als UNESCO werelderfgoed voor te dragen, 
zoals is voorgesteld door de drie gewestelijke parlementen van ons land.  
 
Onderzoek van of naar de talrijke cultuurhistorische elementen in het Zoniënwoud moeten in 
het bijzonder worden opgezet wanneer in of nabij dergelijke elementen ingrepen of 
investeringen zijn gepland. In dat geval zal de beheerder het initiatief tot onderzoek nemen. 
Onderzoek op initiatief van derden kan ANB helpen faciliteren door het archief ter 
beschikking te stellen of gegevens (vb inzake bosbeheer) ter beschikking te stellen. Er is 
tijdens het planningsproces een duidelijke vraag gesteld naar grondig archeologisch 
onderzoek (advies Onroerend Erfgoed en advies KCML). Dergelijk onderzoek is niet de 
kerntaak of –competentie van de bosbeheerders, maar in overleg met de terzake bevoegde 
diensten zal worden gezocht naar mogelijkheden om de archeologische kennis over het 
woud stap voor stap te versterken.  
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 Reinigen van stroken kasseien in de verhardingen 
 Monitoring en versteviging oostelijke oever Vossemvijver 

 
 Uitbreiding van het soortenbestand 
 Dunningen om soorten tot hun recht te doen komen 
 Verjonging van de struikenbestanden 
 Behoud en verdere ontwikkeling van hooiland 
 Behoud en verdere ontwikkeling van rietland 
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Het deel streefbeelden is een tussenliggend hoofdstuk tussen de algemeen geformuleerde 
beheerdoelstellingen en de beheertypen die gekoppeld zijn aan een specifiek bostype. In dit 
tekstdeel worden de belangrijke verschillende streefbeelden van het Zoniënwoud 
weergegeven. In het bosbeheer wordt op lange termijn gedacht. Het is daarom zinvol om de 
verschillende streefbeelden of eindbeelden te bepalen. 
 
In sommige gevallen ligt de actuele situatie niet ver van het eindbeeld en kan met beperkte 
beheermaatregelen de eindsituatie bereikt worden. Vb. Kwekerij en beheertype 3. In andere 
gevallen zal meer tijd nodig zijn om het eindbeeld te bereiken.  
 
Eerst wordt er per beheertype een algemene definitie geformuleerd die kort weergeeft over 
welk streefbeeld het gaat. Het streefbeeld wordt in het beschrijvend gedeelte meer in detail 
beschreven. Vermits het vaak gaat over een combinatie van verschillende doelen wordt dit in 
het beschrijvend gedeelte meer in detail toegelicht. Het streefbeeld gaat dus over het geheel.  
    
Om dit groot boscomplex de juiste typen te kunnen selecteren worden selectiecriteria 
opgesteld. Mogelijke selectiecriteria kunnen zijn de leeftijd van de hoofdboomsoort, de  
vegetatietypen, de ligging, … 
 
Als laatste wordt de totale oppervlakte weergegeven om duidelijk te maken hoe sterk dit 
beheertype zal vertegenwoordigt zijn in het toekomstig bos. De ligging van de verschillende 
beheertypen is weergegeven in de beheertypenkaart. 
 
De beheerdoelen, streefbeelden en maatregelen zijn gebaseerd op de wetenschappelijke 
literatuur uit de buurlanden en de nota INBO.IR.2012.11 (Vandekerkhove, K. 2012). Een 
belangrijke oefening was de vertaling van de theoretische concepten naar de terreinsituatie 
specifiek in het Zoniënwoud.   

 
 
In het Zoniënwoud wordt een netwerk oud bos (> 180 jaar) en stapstenen afgebakend. De 
bedoeling is vooral de ecologisch interessante oud boszones een aangepast beheer te 
geven zodat de habitatkwaliteit nog verder kan toenemen.  
 

 
Figuur 102: Ruimtelijke voorstelling van een functioneel netwerk van ‘Altholz-habitat’ (Figuur 
uit Lachat & Bütler, 2007 : Altholzvernetzung) bestaande uit bosreservaat en Set-Aside 
zones, verouderingseilanden en habitatbomen- of boomgroepen. Hierdoor kunnen soorten in 
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de grotere eilanden en bosreservaten grotere populaties uitbouwen die via functionele 
verbindingen via stapstenen (kleine eilanden) en een kwaliteitsvolle matrix (o.a. dankzij de 
habitatbomen) een leefbare metapopulatie kunnen opbouwen en het gehele complex kunnen 
beslaan. 
 
Uit vele onderzoeken blijkt dat het bosreservaat Zwaenpoel een zeer belangrijke rol speelt 
als leefgebied voor heel wat uiterst zeldzame soorten (fungi, mossen, doodhoutkevers,…). 
Het bosreservaat Zwaenepoel krijgt een centrale en cruciale plaats in het netwerk oud bos 
toebedeeld.  
 
Het is de bedoeling dat het netwerk oud bos dat wordt afgebakend in het domeinbos aansluit 
op het bosreservaat Zwaenepoel. Hierdoor kunnen soorten in de grotere eilanden en 
bosreservaten grotere populaties uitbouwen die via functionele verbindingen via stapstenen 
(kleine eilanden) en een kwaliteitsvolle matrix (o.a. dankzij de habitatbomen) een leefbare 
metapopulatie kunnen opbouwen en het gehele boscomplex kunnen beslaan.  
 
In dit netwerk oud bos kunnen verschillende beheerdoelen worden gerealiseerd: 
 

 Behoud van oppervlakte oud bos op bosniveau: de oppervlakte-analyse 
gebaseerd op de verjongingsgroepenkaart (versie 2010) leert ons dat er in het 
volledige ANB-bosdomein 480 ha oud bos (Beuk of eik  > 180 jaar) aanwezig is, 
waarvan 360 ha in het bosdomein en 120 ha in het bosreservaat. In het volledige 
ANB-bosdomein is slechts 83 ha als oud eikenbos (ofwel 3,6%) opgetekend.  

 Behoud van een typisch boslandschap met dikke Beuken en eiken 
 Behoud van aantal monumentale bomen op bosniveau (> 300 cm, 7.000 stuks in 

bosdomein) 
 Behoud verouderingsaspect door de zwaarste bomen zoveel mogelijk te sparen 

net zoals kwijnende, dode en andere habitatbomen (holle bomen, 
uitgescheurde takken, spechtholten, …) 

 Bomen toelaten in de aftakelingsfase te komen en bij voorkeur spontaan te 
evolueren naar dood hout   

 Zones waar een groot aandeel dood hout zal voorkomen, zowel staand als 
liggend 

 In deze zones worden geen productiedoelen meer gesteld en geen eindkappen meer 
uitgevoerd 

 In functie van veiligheid kunnen bomen individueel of in groepen gekapt worden: 
duidelijke richtlijnen en een goede opvolging zijn noodzakelijk 

 Dynamisch proces: nieuwe verouderingseilanden kunnen in de toekomst nog 
afgebakend worden 
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Aanvullend op de verouderingseilanden en Set Aside zones, is het behoud van 
monumentale bomen (> 300 cm) in het regulier beheerd bos eveneens een zeer belangrijk 
(40% of 2.572 stuks) aandachtspunt bij de uitwerking van de streefbeelden en beheertypen 3 
tot 7. Deze bomen in de ‘matrix’ worden ‘habitatbomen’ genoemd. Ze kunnen alleen of in 
groepjes van een paar tot 10-20 bomen (zogenaamde ‘habitatboomgroepen’), verspreid over 
heel het bos voorkomen (zie nota INBO.IR.2012.11). Ze zijn noodzakelijk om ervoor te 
zorgen dat het boscomplex een functioneel geheel blijft vormen voor allerlei organismen die 
aan deze elementen gebonden zijn. 
 
De habitatbomen worden niet ruimtelijk afgezonderd van de rest van het bosbestand, maar 
maken er integraal deel van uit. Het zijn bomen die bewust bij dunningen en eindkappen 
worden gespaard.   
 
De habitatbomen en boomgroepen worden niet op kaart vooraf vastgelegd, maar worden bij 
de dunningen en eindkappen als gereserveerde bomen gemerkt. 
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De variatie in het bos wordt versterkt door gebruik te maken van zeven verschillende 
streefbeelden en beheertypen.   
 
Zie kaart 5.1 en 5.2 Beheertypes 

 
 
In grote aaneengesloten zones met veel oude en monumentale bomen (> 300 cm) wordt 
ervoor gekozen dat de oude bomen kunnen blijven staan. In de Set-Aside zones met veel 
oude Beuken en eiken (> 180 jaar) worden geen productiedoelen meer gesteld en geen 
eindkappen meer uitgevoerd. Het bos kan volledig spontaan ontwikkelen en verder 
verouderen (vergelijkbaar met bosreservaat). De oude bomen zullen op termijn in een 
aftakelingsfase komen en spontaan evolueren naar dood hout. Er wordt verwacht dat in deze 
zones een groot aandeel dood hout zal voorkomen, zowel staand als liggend. 
 
Streefbeeld 1: Set-Aside: Altholzinsel – Ilôt de Sénescence 
Definitie: 
 
Grote kernzones met veel oude en monumentale Beuken of oude eiken waar de oude 
bomen zolang mogelijk behouden blijven en spontaan evolueren naar zones met veel dood 
hout 
 
Gedetailleerde beschrijving: 
 
Het bosbeheer is vergelijkbaar met bosreservaat 
 
Selectiecriteria voor zones: 
 
 Grote kernzones met veel oude en monumentale bomen  
 Aaneengesloten zones 
 Bij voorkeur centraal gelegen in de bestanden (niet langs wegen) 

Geselecteerde oppervlakte in beheertypekaart: 71 ha  
 
Meer specifiek voor bosreservaat 
 
Het bosreservaat Zwaenepoel telt 120 ha oud bos (Beuk of eik  > 180 jaar). In het grootste 
deel van het bosreservaat is het beheertype ‘niets doen’ voorzien (DCB, 2003). Door deze 
beheermaatregel kan het bos volledig spontaan ontwikkelen en verder verouderen. Het is de 
bedoeling dat het netwerk oud bos dat wordt afgebakend in het domeinbos aansluit op het 
bosreservaat Zwaenepoel. 
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In de verouderingseilanden, bestaande uit zones met veel oude Beuken en eiken (> 180 
jaar), wordt ervoor gekozen dat de oude bomen kunnen blijven staan. Het behoud van het 
verouderingsaspect is een zeer belangrijk streefdoel. Zo kiest men ervoor om de zwaarste 
bomen zoveel mogelijk te sparen net zoals kwijnende, dode en andere habitatbomen (holle 
bomen, uitgescheurde takken, spechtholten, …). Selectieve kapping of exploitatie van 
bomen is wel mogelijk zolang het verouderingsaspect niet wordt aangetast.  
 

Streefbeeld 2: Verouderingseilanden: Ilôts de vieillissement 
Definitie: 
Zones (minimaal 1-5 ha groot) met veel oude bomen en/of dood hout waar het 
verouderingsaspect niet aangetast wordt  
 
Gedetailleerde beschrijving: 
Het behoud van het verouderingsaspect is een zeer belangrijk streefdoel. De oude 
bomen zullen op termijn in een aftakelingsfase komen en spontaan evolueren naar dood 
hout. Er wordt verwacht dat in deze zones een groot aandeel dood hout zal bijkomen, 
zowel staand als liggend. 
 
Selectiecriteria voor zones: 
 

- Zones (minimaal 1-5 ha groot) met veel oude bomen en/of dood hout, meestal in oude 
bosbestanden gelegen (>180 jaar oud) 

- Bij voorkeur compacte zones maar kunnen ook langgerekte vorm aannemen. 
- Verbindingszones bv. met bosreservaat Zwaenepoel of andere intergewestelijke 

beschermingszones (vb. ter hoogte van Rood klooster, Grasdelle en Kleine hut) 
- Stapstenen  

 
- Geselecteerde oppervlakte in beheertypekaart: 259 ha 
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Figuur 103: Voorbeeld van een verouderingseiland nabij het bosreservaat 
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Wat? 
 
In de valleien maar ook in de drogere dellen zijn eikenmengbossen of valleibossen terug te 
vinden met een zeer soortenrijke voorjaarsflora (vooral Bosanemoon). Oude eiken zijn vaak 
als overstaanders terug te vinden in dit beheertype (ingeplant met eiken ook al bij Zinner).  
 
Het grootste gedeelte van de Kwekerij (48 ha) en de eikenbestanden in de KS (165 ha) 
worden ook tot het beheertype 3 gerekend. Het belangrijkste argument hiervoor is het 
eikenmengbos, vegetatiekundig gaat het wel om zuurdere bostypen (habitat 9120). Op die 
manier krijgt de Kwekerij een uniform beheer.  
 
Knelpunten  

 
- Struiklaag is beperkt aanwezig en Hazelaar is bijna volledig afwezig  
- Gelijkjarige homogene beukenbestanden hebben weinig structuur 
- Bodemverzuring en effecten op de bosvegetatie 

Streefbeeld 3: Valleibos en eikenmengbos  
 

 
 

Definitie: 
 
Een eikenmengbos en in de valleien essen-elzenbos met een uitstekende 
habitatstructuur* (alle vegetatielagen zijn abundant aanwezig, ongelijkjarig en 
gemengd).  
 
Gedetailleerde beschrijving: 

 Behoud van voldoende habitatbomen en boomgroepen zowel bij dunning als 
omvormingskap 

 Productie van dik kwaliteitshout (vooral Beuk en Zomereik)  
 Aandeel dood hout verhogen (B-score: 4-10%, 1-3 ex./ha) in de valleien kan op 

lange termijn naar een hoger aandeel gestreefd worden (A-score >10% en > 3 ex.) 
 Verzuring tegengaan  

 

Uitstekende habitatstructuur:  

o Verticale structuur: A-score: 75% van de boshabitats van de valleibossen 
en eiken-haagbeukenbossen hebben een gevarieerde verticale structuur. 
Ze bestaan uit een kruidlaag, struiklaag en (eventueel) meerdere etages in 
de boomlaag.   

o Horizontale structuur: B-score: mozaïekstructuur met grootteorde van 0.3 - 
1 ha 

o Menging: A: >= 90% waarvan twee of meer boomsoorten minstens 10% 
innemen 
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Figuur 104: Kwekerij: eikenbos met goede habitatstructuur: aangelegd door de Franse 
bosbouwers 

 
Selectiecriteria voor zones: 
  
Valleibossen, eikenmengbossen en beukenbossen met een hoge bedekking aan 
voorjaarsflora (Bosanemoon, Wilde hyacint, …) worden geselecteerd uit de habitatkaart. 
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Beheertype 3 bestaat uit volgende bostypen: 
 
Tabel 65:.Selectiecriteria voor valleibossen, eikenmengbossen en beukenbossen 

Bostypologie Habitattype Bostypegroep  Bos(sub)type 
Lokaal 
bostype 

Kleur 
vegetatiekaart 

Essen-elzenbos met Goudveil en 
Reuzenpaardenstaart 91E0 D  D4  1 CRF Donkerblauw 

Essen-elzenbos met Bloedzuring 91E0 D D5 2 PF Bleekblauw 
Overgangstype tussen Valleibos 
en eiken-beukenbos met 
Bosgierstgras en Witte 
klaverzuring 

91E0 D/H   - 3 PC-MF 
PC-PF 

Blauw/Geel 
gearceerd 

Essen-elzenbos met Gevlekte 
aronskelk 91E0 D D6 4 PC Blauw 

Iepen-essenbos 91E0 E E 5 UF Violet 
Essen-eikenbos met Daslook 91E0 G  G1 6 Pcall  Zwart-witgestipt 
Essen-eikenbos/eiken-beukenbos 
met Wilde hyacint  9130 G/H  G2/H1 9 EC/EF Purper 

Essen-eikenbos met Gewone 
salomonszegel en Wilde 
kamperfoelie  

9160 G G3 7 SCan Groen 

Essen-eikenbos met 
Bosgierstgras en Witte 
klaverzuring  

overgangstype 
9160-9120 G G4 8 SC- Groen/Geel 

gearceerd 

Eiken-beukenbos met 
Bosgierstgras en Witte 
klaverzuring, Bosanemoonrijke 
variant 

overgangstype 
9160-9120 H H2b 10 Mfan Groen/Geel 

gearceerd 

 
De habitatkaart wordt gebruikt om beheertype 3 af te lijnen. De geselecteerde 
oppervlakte op basis van de vegetatie (en overgangszone 9120-9160) is berekend binnen  
bosdomein zonder VO of SAS.   
 

1) Valleibos of ander type met voorjaarsflora (habitattype 91E0 – 9130 – 9160): 138 ha  
waarvan 31 ha gelegen in oude Beukenbestanden 

 
2) Een overgangszone tussen 9120 en 9160 wordt bepaald door twee bostypen:  

 Essen-Eikenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring (bostype G4 of 8): 
 Eiken-beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring (bostype H2 of 10) 

 
236 ha waarvan 51 ha gelegen in oude > 180 jaar beukenbestanden 

  
3) Kwekerij: geheel van oude eikenbestanden: 59 ha waarvan 10,5 aangeduid is als 

verouderingseiland en stuk bosreservaat 
 
De verouderingseilanden of Set Aside-zone (beheertype 1 of 2) worden hiervan: 

 
 Opp. habitatkaart Opp. VO of SAS Opp. beheertype 3 
Valleibos 138 31 107 
Overgangszone 
9120-9160 236 31 205 

Eikenmengbos 59 10,5 en BR 45 
 
Totaal oppervlakte beheertype 3: ca. 350 à 360 ha waarvan 45 ha Kwekerij 
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Waar situeren zich de omvormingskappen i.f.v. habitatherstel 9160? 
 

 
1. Potentieel elzen-vogelkersbos (PNV-kaart) 

Nog enkele zones uit de PNV-kaart werden op de beheerkaart toegevoegd. Uit de 
PNV-kaart werd het potentieel elzenvogelkersbos geselecteerd. Bijkomend  
terreinonderzoek en selectie van de meest geschikte terreinsituaties voor habitatherstel: 
 
Park van Tervuren (26 – 27 – 28 + omgeving) 
Kleine flossendelle (zuidelijk gedeelte) 
Prinsendreef (19-20 en Ravenstein (18) 
Tervuren (31, 32 + bosrand) 
Ticton (1-5 + herstel overgangszone) 
Omgeving Corneliusdelle 
Vallei ter hoogte van middenhut 

 
2. Omvormen overgangstype tussen valleibos en Eiken-beukenbos met 

Bosgierstgras en Witte klaverzuring (bostype H2/D6): PC-MF naar eikenbostype PC 
(verbetering bestaand 9160) 

Wat? Een zeer beperkt gedeelte van habitat 9160 
Waar? Maximaal 13 ha; Ticton III, 1IV, Ticton 2 VI, RK 1I, RK1II, Tervuren  

 2I,2II,2VI 
 

Mogelijke habitatverschuivingen als gevolg van de omvormingskappen 
 

De voorziene omvormingskappen in de overgangszone 9160-9120 kunnen een 
habitatverschuiving van 9120 naar 9160 tot gevolg hebben. De grootte van deze 
verschuiving is niet gemakkelijk in te schatten. Als deze habitatverschuivingen van 9120 
naar 9160 zich effectief voordoen dan beschouwen we dit als een positief resultaat. 
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Streefbeeld 4: Beuk na Beuk 
 

 
(cfr. ongelijkvormig hooghout - futaie irrégulière/jardinée- jardinage = coupe de jardinage) 
 
Voordelen: door permanent behoud van de opstand blijven het bosklimaat en de 
groeiplaatsproductiviteit intact. De stabiliteit tegen windworp is maximaal (Moheren et al). Dit 
beheertype resulteert in sterk ongelijkjarige en individueel gemengde bossen wat resulteert 
in een A-score voor habitatstructuur.  
 
Selectiecriteria voor zones: 

 massale NV van Beuk over heel het bestand of beukenbos met NV van Gewone 
esdoorn  

 windgevoelige bestanden 
 ook jongere beukenbestanden in homogene beukenbestanden 

  

Definitie:  
Ongelijkvormig en ongelijkjarig hooghout met Beuk als hoofdboomsoort en minstens 
20% bodemverplegende soorten 

Gedetailleerde beschrijving: 
 Zeer gevarieerde structuurrijke beukenbestanden, door variatie in leeftijd van 

de Beuk en met evenwichtige diameterverdeling 
 Zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke verjonging van Beuk 
 Optimum grondvlak Beuk Zoniënwoud: in bestanden zoals Ticton 2VI (zonder 

onderetage) is de ideale uitgangssituatie om NV van Beuk te verkrijgen 
grondvlak 28 m2/ha 

 Maximale intensiteit per ingreep: 20% verlaging van het grondvlak 
 Doeldiameters (60-80 cm) voor eindkap van Beuk, (zie ook bij Colleaux 1920: 

doeldiameters van 60 en 70 cm) dit komt overeen met een eindkap op 
ongeveer  120 jaar 

 Oogst van dikke beukenstammen van goede houtkwaliteit zorgt voor 
verhoogde inkomsten 

 Een individuele menging met andere bodemverplegende soorten is wenselijk: 
Gewone esdoorn als bodemverplegende soort wordt bevoordeeld in elke 
etage en de NV. Wanneer de aanwezige natuurlijke verjonging van Beuk 
onvoldoende is, kan aanplant van Beuk, Gewone esdoorn, Haagbeuk en 
Winterlinde in kleine groepen aangeplant worden 

 Behoud van oudere boselementen door voldoende behoud van habitatbomen 
en habitatboomgroepen bij kappingen  

 Optimum grondvlak Beuk 
(In voorbeeld Gaume: Vandoren, Baar, 2001): homogeen Beuk: 20-22 m2/ha   – zware 
dunningen in Tervuren door Colleaux met een constant grondvlak van 22 m2/ha 
(Vandenbrande 1937) in bestanden van 1 tot 140 jaar) 
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Tabel 66: Selectiecriteria voor beheertype 4 

Bostypologie Habitattype Bos-typegroep  Bos-(sub)type 
Lokaal 
bostype Kleur vegetatiekaart 

Eiken-beukenbos met 
Bosgierstgras en Witte 
klaverzuring 

9120 H H2 

11 Mftyp; 12 
Mfholc; 13 
MFpt; 14 
MFdr; 15 
MFdc; 16 MF° 

Geel 

Eiken-beukenbos met 
Adelaarsvaren en 
dennen-eikenbos met 
Braam (romp)  

9120 H/I H3/I1 17 FQpt; 18 
FQdr; 20 FQ° Rood 

rompgemeenschap met 
Braam van het dennen-
eikenbos, variant met 
Bochtige smele  

9120 I I1 19 FQdf Bruin 

 
Totaal oppervlakte in beheertypekaart: 700 ha 
 

 
Figuur 105: Streefbeeld beheertype 4: Beuk na Beuk 



356 
 

 

 
Door de bosomvormingen en de verschillende beheertypen zal het bosbeeld in de toekomst 
verder veranderen. Om landschappelijke en cultuur-historische redenen worden enkele 
typische historische bosbestanden uitgekozen om hun landschappelijke waarde en wordt het 
typisch beheer voortgezet, zodat het historisch bosbeheer in bepaalde zones kan behouden 
blijven.    
 

Streefbeeld 5: Beuk na Beuk: gelijkjarig loofhooghout en historisch bosbeheer  

 
 
Selectiecriteria voor bestanden: 

 Grote aaneengesloten gelijkjarige beukenbestanden zonder struiklaag 
 Tot op grote hoogte takvrije stammen 
 100-120 jarig bestand 
 NV van Beuk is massaal 

Totaal oppervlakte: 62 ha 
 

 
Figuur 106: Streefbeeld beheertype 5: Beuk na Beuk: historisch bosbeheer  

Definitie:  
Om landschappelijke redenen wordt het behoud van 50 ha gelijkjarig homogeen 
beukenhooghout nagestreefd.  
 
Gedetailleerde beschrijving: 

 Gelijkjarige homogene beukenbestanden (100-120 jaar) 
 Hoge takvrije stammen  
 Bestanden zonder onderetage 
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In deze zone van 700 ha bos wordt het aandeel van Beuk sterk afgebouwd ten voordele van 
inheemse lichtboomsoorten 

Streefbeeld 6: een gevarieerd bos 

 

Selectiecriteria voor bosbestanden: 
 

 Beukenbestanden van 120-180 jaar  
 weinig NV van Beuk en/of NV van andere soorten is gunstig 
 beheertype 6a niet op Tongeriaan en rekening houden met de windrichting, 

recreatieve overwegingen 
 beheertype 6C: reeds verjongde en gemengde bestanden 
 in volgende bostypen: 

Tabel 67: Selectiecriteria voor beheertype 6 

Bostypologie Habitattype 
Bostype-
groep  

Bos(sub)-
type Lokaal bostype 

Kleur 
vegetatiekaart 

Eiken-beukenbos met 
Bosgierstgras en Witte 
klaverzuring 

9120 H H2 

11 Mftyp; 12 
Mfholc; 13 MFpt; 14 
MFdr; 15 MFdc; 16 
MF° 

Geel 

Eiken-beukenbos met 
Adelaarsvaren en 
dennen-eikenbos met 
Braam (romp)  

9120 H/I H3/I1 17 FQpt; 18 FQdr; 
20 FQ° Rood 

rompgemeenschap met 
Braam van het dennen-
eikenbos, variant met 
Bochtige smele  

9120 I I1 19 FQdf Bruin 

Totale oppervlakte: 645  ha 

Definitie: 

Een gevarieerd bos in soortensamenstelling met een uitstekende habitatstructuur (alle 
vegetatielagen zijn abundant aanwezig, ongelijkjarige en gemengde bestanden) met 
horizontale diversiteit 

Gedetailleerde beschrijving: 

 120-150 ha (totaalcijfer met beheertype 3) directe omvorming binnen dit 
beheerplan, 69 ha per jaar waarvan minstens 30% beheertype 6A  
(grootschalige kappen) en het overige beheertype 6B (kleinschalige 
kappen) 

 beheertype 6C: reeds verjongde en gemengde bestanden 
 Behoud van voldoende habitatbomen en boomgroepen ook in de 

eindkappen  
 Dood hout: 4%,  
 De vrijgekomen oppervlakte wordt niet volledig opgeplant, er is ruimte voor 

spontane vestiging van lichtboomsoorten o.a. berk en Boswilg. In functie 
van warmteminnende doodhoutorganismen is de aanwezigheid van zwaar 
dood hout in de kapvlakten zeer wenselijk. 
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Figuur 107: Voorbeeld grootschalige kap 

 

 
Figuur 108: Streefbeeld beheertype 6 
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Het streefbeeld voor beheertype 7 zijn ongelijkjarige en ongelijkvormige 
naaldhoutbestanden. Van de huidige naaldhoutbestanden zullen een aantal omgevormd 
worden naar inheems gemengd loofhout en een aantal naar Grove den. De bestanden met 
oude Grove den zullen zo veel mogelijk bewaard blijven. 

Om ongelijkjarige en ongelijkvormige naaldhoutbestanden te bekomen, zullen de bestanden 
die onder beheertype 7 vallen doorgedund worden zonder eindkap. Bij het dunnen zullen de 
bomen gehamerd worden in functie van een doelomtrek van 220 cm. Hierbij dient opgemerkt 
te worden dat de naaldhoutbestanden die onder beheertype 7 vallen, in de meeste gevallen 
nog te jong zijn om in de komende beheerplanperiode te dunnen op de vooropgestelde 
doeldiameter. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 109: Streefbeeld beheertype 7: Naaldhout 
 
 

 

Definitie: ongelijkjarige en ongelijkvormige naaldhoutbestanden 
 
Gedetailleerde beschrijving: 
 
Op dit moment is er 83,41 ha naaldhout aanwezig in het domeinbos. 

 Naaldhout dat wordt omgevormd naar inheems gemengd loofhout: 40,17 ha. 
 Naaldhout dat wordt omgevormd naar Grove den: 2,95 ha. 
 Naaldhout dat behouden blijft (beheertype 7) en indirect wordt omgevormd naar 

ongelijkjarige en ongelijkvormige naaldhoutbestanden: 68,79 ha 
o Hiervan bestaat 34,87 ha uit oude Grove den. 
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Ter voorbereiding van de afbakening van beheertypen 1 en 2 zijn we vertrokken van een 
GIS-analyse waar alle oude beukenbossen met een leeftijd > 180 jaar werden geselecteerd. 
Het domeinbos bevat in totaal 380 ha oude bosbestanden vooral bestaande uit Beuk.   
  
In overleg met de boswachters en de experten werd in totaal 330 ha als netwerk oud bos 
(beheertypen 1 en 2) effectief weerhouden. Er zijn zones niet opgenomen omwille van de 
veiligheid: bv. langs grote invalswegen of gelegen in een zone waar de omvorming naar 
9160 primeert, …  
 
Beheertypen 3 en 7: werden gehaald uit de vegetatiekaart en de verjongingsgroepenkaart.  
 
Door het toepassen van de vooropgestelde selectiecriteria werden bestanden gekoppeld 
aan een beheertype (beheertype 4 tot 6). De voorstellen werden besproken met de 
boswachters. Variatie in het beheer is goed, maar toch is er ook gekeken naar het behoud 
van voldoende homogene pakketten, zodat het werkbaar blijft op terrein. Het resultaat is 
terug te vinden op de beheerkaarten. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de oppervlaktes per beheertype. 
 
Tabel 68: Oppervlakte per beheertype 

Beheertype Opp. (ha) 
Beheertype 1 71,20 
Beheertype 2 259,29 
Beheertype 3 288,26 
Beheertype 4 699,87 
Beheertype 5 62,65 
Beheertype 6 645,50 
Beheertype 7 68,84 
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Figuur 110: Verschillende toekomstige bostypes 
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KAART 5.1: Beheertypes noord en zuid 
 

 
 

- Afbakening op kaart bij de opmaak van het beheerplan, niet opnemen in de kapregeling  
- Afbakening op terrein  
- Geen bosexploitatie meer tenzij randbomen met veiligheidsrisico 
- Gevaarlijke bomen kunnen worden geveld, getopt, gekandelaard, maar ze worden niet 

afgevoerd en blijven een rol spelen als dood hout in het bos  

 

 
 

 
- Afbakening op kaart tijdens opmaak van dit beheerplan, niet opnemen in de kapregeling  
- Afbakening op terrein  
- Geen eindkappen meer, dus worden er geen verjongingsgroepen meer aangelegd of 

uitgebreid  
- Selectieve kap of exploitatie van bomen is wel nog mogelijk zolang ‘verouderingsaspect’ 

niet wordt aangetast. Vb. vrijstellen van Zomereik in gemengde bestanden, individuele 
boom met hoge economische waarde kan geëxploiteerd worden 

- Een verouderingseiland kan worden opgeheven als de kroonsluiting < 30%, dit gedeelte 
kan deels of volledig terug in beheer genomen worden als een gelijkaardige zone wordt 
afgebakend    

- Bij een zeer grote windworp (> 2 ha) kunnen kwaliteitsvolle stamstukken ook verwijderd 
worden, indien de 4% norm van dood hout in deze bosplaats wordt gehaald: deels 
verjongen en deels laten liggen  

- Randbomen langs toegankelijke wegen, zeer kwaliteits –en waardevolle stamstukken 
kunnen worden geëxploiteerd  

- Veiligheid inschatten van randbomen langs wegen gebeurt om de acht jaar tijdens de 
dunningen 

- Bij opmaak van volgend beheerplan gebeurt een her-evaluatie van sommige van de 
zones 
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Er worden algemene beheermaatregelen voorgesteld voor de volledige boszone 9160 én 
overgangszone. De terreinsituatie wordt vergeleken met de lijst van boomsoorten met 
bodemverplegende eigenschappen. Afhankelijk van de terreinsituatie worden zoveel 
mogelijk beheermaatregelen ten gunste van habitatherstel en tegen verzuring genomen.  
De beheermaatregelen zijn vooral gericht op verbetering van habitatstructuur:  
 
De bedoeling is om te evolueren naar een boshabitat waarvan 75% valleibossen en eiken-
haagbeukenbossen met gevarieerde verticale structuur zijn. Ze bestaan uit een kruidlaag, 
struiklaag en (eventueel) meerdere etages in de boomlaag. Dit zou moeten resulteren in 
ongelijkjarige en gemengde bossen.  

 
Algemene maatregelen 

 Rekening houden met kwetsbaarheid van de bodem bij exploitatie, in valleien niet 
met machines, in het bos wel met paarden, uitkabelen of ijzeren paard. 

 Keuze van spontane verbossing op plaatsen met diversiteit aan soorten bij de 
zaailingen 

 Bij kunstmatige verjonging: gebruik maken van menging (hoofdboomsoort  40/ 
Bodemverplegende soorten(* zie tabel)  40 – minimaal 20% struiken) 

 
Bij dunning:  
 

 Jonge en middeloude eikenbestanden worden regelmatig verder gedund om een 
goede kruinontwikkeling van de bomen mogelijk te maken en de diktegroei te 
stimuleren.  

 Bevoordelen van bestaande bomen en struiken met bodemverplegende 
eigenschappen tijdens dunning of door groepsgewijs te kappen bv. Inlandse eik/Es 
dunningsgewijs meer vrijstellen, verjonging Esdoorn/Es bevoordelen door 
groepsgewijs te kappen (Es: voorlopig afwachten in functie van de Essenziekte) 

 Jonge Beuken die de eiken dreigen te onderdrukken worden teruggedrongen. Bij 
afwezigheid van struiklaag of onderetage, kunstmatig inbrengen van 
bodemverplegende soorten zowel in boom als struiklaag. 

Totale oppervlakte: 165 à 185 ha 

Omvormingskappen: 
 
De bedoeling van de omvormingskappen is te evolueren van de huidige toestand naar het 
streefbeeld van het beheertype 3. Sommige situaties zijn nog ver verwijderd van het 
eindbeeld, andere liggen daar al in de buurt. Het komt er op neer om eerst een correcte  
inschatting te maken op terrein van de sterktes en zwaktes van de vertreksituatie.   

  
De intensiteit van de beheermaatregelen kan sterk verschillen en is afhankelijk van de 
afstand hoever de beginsituatie is verwijderd van het einddoel. Hieronder volgen een paar 
voorbeelden.   
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Uitgangssituatie: homogene Beuk (leeftijd 120-180 jaar) 

Homogene beukenbestanden (120-180 jaar) zullen worden omgevormd naar een 
eikenmengbos. Door een groepenkap van Beuk van max. 2 ha groot met aandacht voor 
voldoende behoud van habitatbomen.  

Overzicht van de totaaloppervlakte van gelijkaardige bestanden:  

- Habitat 9160: homogene beukenbestanden (leeftijd 120-180 jaar): 8 ha 
- Overgangszone 9160-9120: homogene beukenbestanden (leeftijd 120-180 jaar): 

35 ha 

Proefprojecten opzetten en resultaten opvolgen: zowel de effecten op de bosflora als de 
kwaliteit van de aanplanten zijn een aandachtspunt.  
 
Uitgangssituatie: gemengd bestand Beuk en eik (leeftijd 120-180 jaar) 
 
De uitgangssituatie is een gemengd bestand maar met overwicht van Beuk. De bosstructuur 
kan nog sterk verbeterd worden en de boomsoortensamenstelling kan nog gevarieerder 
gemaakt worden ten voordele van Zomereik. 

Plaatselijk kan in de valleien gewerkt worden i.f.v. van natuurlijke verjonging van Zomereik 
en andere gewenste soorten. Hiervoor worden om de vier jaar lichtingskappen voorzien tot 
wanneer een grondvlak bereikt is van 10-15 m2/ha (richtcijfer voor gunstige NV van eik). De 
zones van de beheermaatregelen zijn max. 2 ha groot en kunnen ook aanpalende Beuk op 
de valleiflank bevatten. De effectiviteit van de beheermaatregel wordt afgetoetst aan het 
optreden van natuurlijke verjonging van Zomereik. 

- Bijvoorbeeld GH 1 II bovenetage Zomereik – onderetage Beuk 

Overzicht van de totaaloppervlakte van gelijkaardige bestanden:  

o Habitat 9160: gemengde bestanden (leeftijd 120-180 jaar): 4 ha 
o Overgangszone 9160-9120: gemengde bestanden (leeftijd 120-180 jaar):15 ha 

Uitgangssituatie: inheems loofhout van 60-120 jaar 
 

De uitgangssituatie is een gesloten bestand met overwicht van Beuk en soms met oude 
eiken of Beuken als overstaanders. Er wordt gekozen voor een intensieve aanpak. De 
jongste Beuken worden sterk teruggedrongen. Bij afwezigheid van struiklaag of onderetage, 
kunstmatig inbrengen van bodemverplegende soorten zowel in boom als struiklaag. 
 
Overzicht van de totaaloppervlakte van gelijkaardige bestanden:  

 Habitat 9160: inheems loofhout (leeftijd 60-120 jaar): 32 ha  
 Overgangszone 9160-9120: inheems loofhout (leeftijd 60-120 jaar): 39 ha 
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Uitgangssituatie: Zomereik leeftijd rond 180 jaar 
 

De uitgangssituatie verschilt niet veel van het einddoel. De bosstructuur is zeer waardevol en 
blijft zoveel mogelijk behouden.  Het is de bedoeling dat de oude eiken nog lang kunnen 
doorgroeien. Er is vaak al onderetage aanwezig van onder andere Gewone esdoorn.  
 
Enkele eiken met goede stamvormen kunnen gekapt worden zolang de uitstekende 
bosstructuur behouden blijft. Plaatselijk kunnen in de onderetage openingen gemaakt 
worden (verjongingskegels) zodat er al verjonging kan doorgroeien.   
 
Deze oude eikenbossen zijn vermoedelijk zeer interessant als leefgebied voor 
‘boombewonende vleermuizen’ zoals o.a. Bechsteins vleermuis.   
 
Overzicht van de totaaloppervlakte van gelijkaardige bestanden:  

 Habitat 9160: oude eikenbestanden (leeftijd > 180 jaar): 8 ha  
 Overgangszone 9160-9120: oude eikenbestanden (leeftijd > 180 jaar): 10 ha 
 Kwekerij: 48 ha 

Totaal oppervlakte omvormingskappen: 105 à 125 ha waarvan 40 à 45 ha in de vallei en 
65 à 80 ha in de overgangszone 9120-9160. 

 
In totaal (inclusief bosreservaat) zijn er 83 ha oude eikenbestanden (>180 jaar) aanwezig in 
het Zoniënwoud. Er werden minder oude eikenbestanden aangeduid als verouderingseiland 
of Set-Aside zone dan de oude beukenbestanden. De oude eikenbestanden vallen vooral 
onder beheertype 3.  
 
Selectie van VJG-kaart van oude eiken (> 180 jaar) op bosniveau  

Bosreservaat integraal bosreservaat 26,9 32,4% 

Domeinbos VO en Set-Aside 21,8 26,3% 

  regulier beheer 34,3 41,3% 

  Totaal 83   
 
Aandachtspunt eik 
De doorgroei van onderliggende leeftijdsklassen kan voor eik niet worden verzekerd. Bij 
zomer en wintereik valt een tijdssprong op van ongeveer 100 jaar. 
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Beheermaatregelen:  
 
 Uitkapbos of plenterkap met variabele sterkte: plaatselijk sterke dunning en plaatselijk 

zwakke dunning 
 Eindkap rond 120 jaar 
 Kappen in functie van doeldiameters van de toekomstbomen 
 Kappen om bestaande natuurlijke  verjonging te laten doorgroeien: vb. Beuk ook Gewone 

Esdoorn 
 Kappen om de inheemse boomsoortenvariatie te verhogen: vb. Gewone esdoorn 

bevoordelen 
 Wanneer de natuurlijke verjonging van Beuk niet volstaat, kan Beuk, Haagbeuk, 

Winterlinde of Gewone esdoorn in kleine groepen worden aangeplant   
 Vaste ruimingspistes (voldoende dicht bij elkaar – opletten voor toekomstige sluipwegen 

voor recreanten) 
 Proefproject opzetten in 1 bestand 
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Dunning: 
 

- Zwakke en gelijkmatige dunningen in bovenetage om lange takvrije Beukenstammen 
te bekomen 

- Laagdunnen in onderetage 
- Eindkap voorbereiden: de ‘overstaanders’ worden voorbereid op volledige vrijstelling 

door ze vooraf extra vrij te stellen 

Eindkap: 
 

- 2 lichtingskappen voorafgaand aan eindkap  
- Kaalslag van 5 ha met behoud van een aantal dikke bomen 30-50 bomen  
- Kunstmatige verjonging na 5-tal jaren 

 

 

Beheermaatregelen 
 
Dunning: 
 

- Gewone dunning 
- Aanduiding van habitatbomen en habitatboomgroepen met voorbereiding op vrijstand 

na eindkap 

Eindkap beheertype 6A: 
 

-  Eindkappen in beukenbestanden van 120-180 jaar 
- Eindkappen met oppervlakte van 2 – 3 ha wordt vooral 

gemikt op lichtboomsoorten in combinatie met behoud van 
habitatbomen of boomgroepen en ruimte voor tijdelijke open 
plekken en bosranden 

- Eindkappen hoeven niet aansluitend te zijn 

 
Eindkap beheertype 6B: groepenkap met gefusioneerde verjonging met lichtboomsoorten  
 

- Eindkappen in beukenbestanden van 120-180 jaar 
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- Eindkappen met oppervlakte van 0,5 – 1.5 ha i.f.v. lichtboomsoorten (Zomereik, 
Wintereik, linde) in combinatie met behoud van habitatbomen of boomgroepen en 
ruimte voor tijdelijke open plekken en bosranden 

- Gefusioneerde verjonging: combinatie natuurlijke verjonging en kunstmatige 
verjonging  

- Eindkappen sluiten op elkaar aan 

Beheertype 6C:  Reeds verjongde en gemengde bestanden 
 
 
 

 
Figuur 111: Oude beukenbestanden in omvorming via femelkap 
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Behoud van oude grove dennen (aangeduid op de beheerkaart) 
Doordunnen zonder eindkap 
 
Overig naaldhout 
 
Dunning:  
 

- Streven naar ongelijkjarige bestanden  
- Doordunnen in functie van doelomtrekken van 220 cm 

 
Eindkappen in exotisch naaldhoutbestanden:  
Wanneer een groep naaldhout de kapleeftijd bereikt (zie onderstaande tabel) heeft, zal 
worden overgegaan tot eindkap.  

- Bosomvorming naar loofhout : ANB: 14 ha 
- Bosverjonging naar Grove den: ANB: 4 ha – lichtingskap en frezen exotisch 

naaldhout kappen 
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Tabel 69: Impact beheertypen op de verjongde oppervlakte 

Beheertype Opp. (ha) Verjongde oppervlakte 

beheertype 1: Set-Aside 71   
beheertype 2: 
Verouderingseilanden 259   

beheertype 3: Valleibos 
en eikenmengbos 288 105-125 ha omvormingskappen met behoud van 

overstaanders 
beheertype 4: Beuk na 
Beuk via uitkapbos 700 120 ha onder de vorm van individuele kappingen- 

verspreid in het bestand 

beheertype 5: Beuk na 
Beuk: gelijkjarig hooghout 

62 
10 ha 

beheertype 6: Evolueren 
naar gemengde 
bestanden 

645 120 -150 ha eindkap van Beuk 

beheertype 7: Naaldhout 
(*mogelijke overlap met 
zoekzone heideherstel) 

69 15 ha 

  2.094   
 
 
Tabel 70: Impact beheertypen op de hoeveelheid werk 

Beheertype Opp. 
(ha) 

Verjongde 
oppervlakte/jaar 

Totaal 
behandelde 
oppervlakte 

Totaal 
behandelde 
oppervlakte 

beheertype 1: Set-Aside 71       
beheertype 2: 
Verouderingseilanden 259       

beheertype 3: Valleibos en 
eikenmengbos 288  5-6 ha/jaar gemiddeld 288/8 36 

beheertype 4: Beuk na Beuk via 
uitkapbos 700 6 ha/jaar  700/8  87,5 

beheertype 5: Beuk na Beuk: 
gelijkjarig hooghout 

62  0,5 ha gemiddeld     

beheertype 6a: Gemengde 
bestanden (grote oppervlakten: 2à 
3 ha) 

645 2 à 3 ha/jaar  
 645/8  80,6 

beheertype 6b: Gemengde 
bestanden (eindkap 0,5 – 1.5 ha ) 

 

4 à 6 ha/jaar  

beheertype 7: Naaldhout 69 < 1 ha/jaar     

  2.094       
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De impact van de beheerkeuzes is voor elk beheertype verschillend en komt tot uiting tijdens 
de dunning. Het is de bedoeling de bestanden om de acht jaar te dunnen. 
 
Voor de homogene beukenbestanden geldt: 
 
In beheertype 2 wordt niet meer gedund, maar zéér selectief hier en daar een enkele beuk 
gekapt. De verwachte opbrengst is er, in m³ uitgedrukt, vrijwel verwaarloosbaar.  
 
In beheertype 3 worden homogene beukenbestanden actief omgevormd.  
 
In bepaalde bestanden van beheertype 4 zullen kappingen uitblijven omdat gewacht wordt 
op goede lichtcondities. Op die manier hoopt men (opnieuw) natuurlijke verjonging van Beuk 
in het bestand te krijgen. Het is vooral in de oudere bestanden een belangrijk aandachtspunt 
vb. Ticton 2. Elders wordt wel gedund, maar het dunnen zal veel ongelijkmatiger dienen te 
gebeuren dan tot op heden gebruikelijk was.  
 
Omwille van deze reden wordt in deze paragraaf met een lager totaal oppervlakte voor 
beheertype 4 gerekend. De oppervlakte waar effectief plenterkap kan worden doorgevoerd, 
wordt ingeschat op 580 ha i.p.v. 700 ha. 
 
In beheertype 5 wordt minder intensief gedund dan de voorbije 30 jaar, maar worden wel 
lichtings- en eindkappen uitgevoerd met het oog op een verlaagde bedrijfstijd (100-120 jr). 
 
Enkel in beheertype 6 wordt consequent intensiever gedund, eveneens met het oog op een 
oogst van de bomen met doeldiameter op een jongere leeftijd.  
 
De eindkappen in de bestanden worden op vroegere leeftijd (vanaf 140 jaar) ingezet. Dit 
heeft als bedoeling het hoog kwalitatief zaaghout (omtrekklasse 200-250) met een hoge 
economische waarde beter te kunnen benutten.  

 
De verwachte opbrengst is geen gedetailleerde berekening maar een benadering! 
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Tabel 71: Verwachte opbrengst per beheertype 

Beheertype Opp. 
(ha) Berekeningswijze Eindkap/dunning 

Totaal 
geschatte 

m³ 

Maximaal 
geschatte 

m³ 
beheertype 1: Set-Aside 71        
beheertype 2: 
Verouderingseilanden 259        

beheertype 3: Valleibos en 
eikenmengbos 288 105-125 ha : 105 x 300  O         

31.500  
           

37.500  

    (165-185) x 20 x 5,53 x 0,77 D         
14.051  

           
15.755  

beheertype 4: Beuk na 
Beuk via uitkapbos 700 

580 (*)ha x 20 jaar x 8.8 m3/ha/jaar x 
0.77 (naar werkhoutvolume) - max. + 
10% grondvlakverlaging 

D+E         
78.601  

           
86.461  

beheertype 5: Beuk na 
Beuk: gelijkjarig hooghout 62 10 ha x 408.96 = 4.089,6 m3/ha E            

4.090  
             

4.090  

    40x8,8x20x0,77 D            
5.420  

             
5.420  

beheertype 6: Evolueren 
naar gemengde bestanden 645 120 - 150 ha eindkap: 120-150 ha x 

408.96 m3/ha  E         
49.075  

           
61.344  

beheertype 6: Evolueren 
naar gemengde bestanden   dunning:  505 ha x 20 jaar x 5,53 x 0,77  D         

43.006  
           

43.006  

beheertype 7: Naaldhout 69 15 x 374 m3 (Grove den Boniteit 12 
Jansen) E            

5.610  
             

5.610  

  2.094           
231.353  

         
259.186  

 
De verwachte opbrengst zal hoger liggen dan de opbrengsten in de vorige beheerplanperiode. Dit is een gevolg van de omvormingen en het 
verlagen van de doeldiameters en het verlagen van de bedrijfstijd voor Beuk naar 120 jaar in bepaalde beheertypen. 
Opbrengsten afkomstig van bosrandbeheer en kappingen i.f.v. herstel Brabantse heide zijn hier niet bij opgenomen. 
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[5.2], [6.1.1] 

 

 
 
Onder bosverjonging wordt verstaan ‘de herbezetting, door menselijke ingreep of spontaan 
met een bosvegetatie, van een stuk grond dat de laatste 50 jaar met bos was bezet’. 
 

 
 
Een gespreide bosverjonging, zowel in tijd als in plaats, om een ongelijkjarige en 
ongelijkvormige bestandsopbouw te verkrijgen, waardoor men een zo gevarieerd mogelijke 
structuuropbouw en soortensamenstelling verkrijgt. 
 
Een belangrijke bedoeling is de bedrijfstijd voldoende laag te houden om sneller 
doeldiameters te kunnen bereiken. Dit gebeurt vooral in de beheertypen 4 en 6.   
 

 
 
 
Middel als bijdrage tot:  
De planmatige, door de beheerders ingezette en verpleegde verjonging draagt bij tot vier te 
onderscheiden doelstellingen die elk voor bepaalde bosgedeelten min of meer aan de orde 
zijn (zie hoofdstuk 3 doelstellingen):  

1. Verhogen van de verticale structuurrijkdom in de verjongingszones; het ontwikkelen 
van een struiklaag en (meerdere) boomlagen, open zones en zones met spontane 
verbossing, gecombineerd met dood hout, behoud van voldoende habitatbomen of 
toekomstige habitatbomen  

a. 75% van habitat 9160 met een goede verticale structuur (doelstelling 1.2.2.2) 
b. een verbetering van 15-20% in habitat 9120 (doelstelling 1.2.2.2.) 
c. behoud van voldoende habitatbomen (doelstelling  
d. open zones en spontane verbossing (doelstelling 1.2.2.3) 

2. Bosomvorming: hetzij wijziging van de boomsoortensamenstelling, hetzij wijziging van 
het actueel voorkomende bostype (zie beheertypes, en typologie J.B. Larsen), de 
bodemverplegende eigenschappen van boom- en struiksoorten gebruiken om 
bosklimaat en bodemcondities te verbeteren   

3. Het verhogen van de mengingsgraad (gevarieerde soortensamenstelling) ook in de 
verjonging  

4. Het verzekeren van de productie van kwaliteitshout door het bewaken van een 
voldoende aandeel hoogwaardige soorten met goede stamvormen 

 
In de bestaande bossen wordt zoveel mogelijk gestreefd naar natuurlijke verjonging;  
Op terrein wordt eerst geëvalueerd of de bestaande natuurlijke verjonging bruikbaar is. 
Wanneer gebruik gemaakt wordt van natuurlijke verjonging is men gebonden aan de soort of 
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soortencombinatie die op het terrein aanwezig is: verjonging van Beuk, Gewone esdoorn en 
Gewone es en berk.  
 
Kunstmatige verjonging is aangewezen indien de gewenste boomsoorten niet aanwezig zijn 
of bij zeer sterke verbraming/adelaarsvaren. 
 
Er zijn veel omstandigheden waar NV, KV en open zones kunnen gecombineerd worden in 
één gebied. Men spreekt dan van gefusioneerde verjonging. Enkel waar nodig (meer variatie 
in boomsoorten, menging met soorten met houtkwaliteit) worden eventueel nog 
verrijkingsaanplantingen met gewenste boomsoorten uitgevoerd.  
 
Ook bij de nieuw te creëren bossen, wordt een belangrijk deel gerealiseerd d.m.v. natuurlijke 
verjonging, ev. aangevuld met kunstmatige verjonging van gewenste boomsoorten.  
Per beheertype worden de krachtlijnen weergegeven in onderstaande tabel: 
 
Tabel 72: Krachtlijnen per beheertype 

Beheertype Goede 
uitganssituaties 

Grootte 
kapping NV FV KV 

beheertype 3: 
Valleibos en 
eikenmengbos 

rijke standplaats - 
voldoende en 
gevarieerde 
natuurlijke 
verjonging 

aanwezig of te 
verkrijgen 

max. 2 ha algemene 
regel 

aanplant 
zomereik 
enkel bij 
uitblijven 
NV eik 

 

beheertype 4: 
Beuk na Beuk 
via uitkapbos 

zure standplaats - 
NV van Beuk is in 
voldoende mate 

aanwezig 

individuele 
variatie  

algemene 
regel   

enkel in 
functie van 
menging 

met 
verplegende 

soorten  
beheertype 5: 
Beuk na Beuk: 
gelijkjarig 
loofhout 

historisch beheer 5 ha     

algemene 
regel:  

5 jaar na 
eindkap 

beheertype 
6a: Evolueren 
naar 
gemengde 
bestanden 

zure standplaats - 
geschikte 

hoofdboomsoorten 
ontbreken 

2 à 3 ha   algemene 
regel   

beheertype 
6b:  Evolueren 
naar 
gemengde 
bestanden 

zure standplaats - 
geschikte 

hoofdboomsoorten 
ontbreken 

 0,5 – 1.5 ha    algemene 
regel   

beheertype 7: 
Naaldhout 

zure standplaats - 
geschikte 

hoofdboomsoorten 
ontbreken 

afh. van grootte 
verjongingsgroep   algemene 

regel   
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Bij ongunstige uitgangssituaties kan van de algemene regel afgeweken worden. Bv. een 
bepaalde zone gelegen in beheertype 3 die bestaat uit een homogene beukenaanplant met 
weinig natuurlijke verjonging en weinig andere boomsoorten in de verschillende boomlagen, 
wordt beschouwd als een ongunstige uitgangssituatie. Het is aan te bevelen om op die plek 
meer met kunstmatige verjonging te werken bij gebrek aan moederbomen of slechte 
natuurlijke verjonging van Zomereik. 
 
Anderzijds als in hetzelfde beukenbestand wel natuurlijke verjonging van Gewone esdoorn 
en Beuk aanwezig is, wordt van de natuurlijke verjonging gebruik gemaakt.    
 
In de loop van dit beheerplan wordt het aandeel natuurlijke verjonging in de beheertypes 
stap voor stap verhoogd. Op die manier wordt ervaring opgebouwd met natuurlijke 
verjonging. Daarnaast is het belangrijk dat afhankelijk van de terreinsituatie met voldoende 
soepelheid kan worden gekozen voor natuurlijke of kunstmatige verjonging. Het plan van 
aanpak wordt voorgesteld in bijgevoegde tabel en bevat minimale streefcijfers. 
 
Tabel 73: Plan van aanpak: streefcijfers voor het gebruik van NV 

Tussen 2013-2018 30% NV 
Tussen 2018-2023 40% NV 
Vanaf   2023 > 50% NV 

 
Elk verjongd oppervlak wordt opgevolgd in de verjongingsgroepenkaart. De oppervlakten (> 
0,2 ha) komen in aanmerking voor de berekening van de verhouding NV/KV. De verhouding 
NV/KV kan voor een bepaalde periode berekend worden.  
 
Om een goede tot uitstekende habitatkwaliteit te ontwikkelen is het cruciaal dat verschillende 
elementen deel uitmaken van de verjongingssystemen: wat is de gewenste boomlaag in de 
toekomst? Hoeveel struiklaag is wenselijk? Open zones en spontane verbossing in welk 
beheertype?. Hoe het behoud van habitatbomen verzekeren? Deze belangrijke 
doelstellingen bij verjonging worden per beheertype samengevat in Tabel 53. 
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Tabel 74: Belangrijke doelstellingen bij verjongingssystemen in het kader van habitatkwaliteitsverbetering 

Beheertype Uitgangs-
situatie 

Grootte 
kapping Boomlaag Ontwikkelen 

struiklaag 
Open zones 
en spontane 
verbossing 

Dood hout 
Habitatbomen en 
habitatboom-
groepen 

beheertype 3: 
Valleibos en 
eikenmengbos 

rijke 
standplaats - 
voldoende en 
gevarieerde 
natuurlijke 
verjonging 
aanwezig of te 
verkrijgen 

max. 2 ha Ontwikkelen 
van meerdere 
boomlagen met 
gevarieerde 
boomsamen-
stelling 

struiklaag 
abundant 
aanwezig, 
minimaal 25% 
bedekking; 
gevarieerde 
soortensamen-
stelling;  

zeer belangrijk; 
interessant in 
combinatie met 
zwaar dood 
hout 

zeer belangrijk 
voor zwaar 
staand en 
liggend DH 

behoud van 
overstaanders 
vooral 
Zomereik/Beuk is 
zeer belangrijk 

beheertype 4: 
Beuk na Beuk 
via uitkapbos 

zure 
standplaats - 
NV van Beuk is 
in voldoende 
mate aanwezig 

individuele 
variatie  

Ontwikkelen 
van meerdere 
boomlagen van 
ongelijkjarige 
Beuk 

struiklaag 
wenselijk 

minder 
aangewezen, 
wel bosranden 

belangrijk behoud van oude 
Beuk als 
overstaanders of 
in boomgroepen 

beheertype 5: 
Beuk na Beuk: 
gelijkjarig 
loofhout 

historisch 
beheer 

5 ha Eén boomlaag 
met gelijkjarige 
Beuk 

niet gewenst   belangrijk behoud van Beuk 
als overstaanders 
(30-50 per ha) 

beheertype 6a: 
Evolueren 
naar 
gemengde 
bestanden 

zure 
standplaats - 
geschikte 
hoofdboom-
soorten 
ontbreken 

2 à 3 ha Ontwikkelen 
van meerdere 
boomlagen met 
gevarieerde 
boomsamen-
stelling 

struiklaag 
abundant 
aanwezig, 
minimaal 25% 
bedekking; 
gevarieerde 
soortensamen-
stelling; 

zeer belangrijk 
minimaal 1/3 
van de 
oppervlakte; 
combinatie met 
zwaar dood 
hout 

zeer belangrijk 
voor zwaar 
staand en 
liggend DH 

voldoende 
habitatbomen 
blijven gespaard 
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beheertype 
6b: Evolueren 
naar 
gemengde 
bestanden 

zure 
standplaats - 
geschikte 
hoofdboom-
soorten 
ontbreken 

 0,5 – 1.5 ha  Ontwikkelen 
van meerdere 
boomlagen met 
gevarieerde 
boomsamen-
stelling 

struiklaag 
abundant 
aanwezig, 
minimaal 25% 
bedekking; 
gevarieerde 
soortensamen-
stelling;  

zeer belangrijk; 
zinvolle grootte 
van open zones  
ca. 0,5 ha 

zeer belangrijk 
voor zwaar 
staand en 
liggend DH 

voldoende 
habitatbomen 
blijven gespaard 

beheertype 7: 
Naaldhout 

zure 
standplaats - 
geschikte 
hoofdboom-
soorten 
ontbreken 

afh. van grootte 
verjongings-
groep 

Ontwikkelen 
van meerdere 
boomlagen met 
gevarieerde 
boomsamen-
stelling 

struiklaag 
wenselijk 

zeer belangrijk; 
zinvolle grootte 
van open zones  
ca. 0,5 ha 

belangrijk   
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Het is aan te bevelen om zoveel mogelijk gebruik te maken van groepsgewijze menging 
van boomsoorten.  
 
Een tweede uitgangspunt is voldoende kwaliteit aan hout te realiseren op korte termijn, maar 
ook op lange termijn. Dat laatste kan gebeuren door een aantal gewenste soorten van 
kwaliteitshout aan te planten in groepen met hoge plantdichtheid. Voor alle boomsoorten 
waarbij kwaliteitshoutproductie wordt nagestreefd zal steeds worden gewerkt met plantsoen 
dat afkomstig is van ter plaatse of van geselecteerde, gekeurde of geteste herkomsten.  
 
Naast boomsoortenkeuze is de keuze van herkomst zeer belangrijk. Voor Beuk zal 
uitsluitend herkomst Zoniën gebruikt worden en voor andere soorten wordt gewerkt met 
erkende bosbouwkundige herkomsten die bij voorkeur geografisch zo dicht mogelijk 
gesitueerd zijn. 
 
Voor struiksoorten is een gekende autochtone herkomst noodzakelijk. Indien niet voorradig 
zal worden besloten om te wachten of andere soorten aan te planten. 
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Wijzigen/aanpassen van de leeftijdsopbouw en de boomsoortensamenstelling  van het 
Zoniënwoud – zie doelstelling op bosniveau  

 
Binnen deze beheerplanperiode zal op bosniveau 235 – 285 ha worden verjongd of 
omgevormd. Het verjongingsregime wordt gevoelig opgetrokken in vergelijking met de vorige 
beheerplannen. 
 
In beheertype 6 wordt het grootste aandeel bosverjonging gerealiseerd onder de vorm van 
femelkapsysteem. In totaal wordt 120-150 ha verjongd. Eindkappen kunnen plaatsvinden 
vanaf 120 jaar. Binnen beheertype 6 is 198 ha bos beschikbaar dat ouder is dan 120 jaar. Er 
zijn 110 ha homogene beukenbestanden met een leeftijd ouder dan 120 jaar. Het vervangen 
van homogene beukenbestanden naar gemengde bosbestanden wordt binnen beheertype 6 
gerealiseerd.  
l    
In beheertype 3 zijn 105 - 125 ha omvormingskappen voorzien met behoud van 
overstaanders. Het gaat er vooral om het aandeel Beuk terug te dringen in de hoofd- of 
onderetage.  
 
Om het gelijkjarig beukenbos te behouden zal 10 ha omgevormd moeten worden. 
 
Tabel 75: Verjongingstime op bosniveau in oppervlakte (ha) 
Beheertype Totaal 

oppervlakte 
(ha) 

Verjongde oppervlakte (ha) 

beheertype 1: Set-Aside 71   
beheertype 2: 
Verouderingseilanden 

259   

beheertype 3: Valleibos en 
eikenmengbos 

288 105-125 ha omvormingskappen met behoud 
van overstaanders 

beheertype 4: Beuk na Beuk 
via uitkapbos 

700 120 ha onder de vorm van individuele 
kappingen- verspreid in het bestand 

beheertype 5: Beuk na 
Beuk: gelijkjarig hooghout 

62 2 X 5  ha 

beheertype 6: Evolueren 
naar gemengde bestanden 

645 120 -150 ha eindkap van Beuk 

beheertype 7: Naaldhout 
(*mogelijke overlap met 
zoekzone heideherstel) 

69 15 ha 

 
In beheertype 4 wordt door de plenterkap continu verjongd. D.w.z. op vele plekken verspreid 
in het bestand individuele kappingen.  
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Voor de verjonging wordt in het Zoniënwoud vooral gemikt op de omvorming van homogene 
beukenbestanden naar meer gemengde en gevarieerde bosbestanden (beheertype 3, 6 en 
7). Zowel een gevarieerde soortensamenstelling als een gevarieerde bosstructuur creëren 
zijn belangrijke doelstellingen bij de bosverjonging.  
 
In het kader van de instandhoudingsdoelstellingen wordt 105-125 ha omgevormd in functie 
van habitatherstel van bostype 9160 (beheertype 3). 
 
In beheertype 4 wordt verjongd om betere bosstructuren te krijgen en om een betere 
diameterverdeling op bestandsniveau te krijgen.  
 
In beheertype 5 wordt 10 ha verjongd omdat de totale oppervlakte 50 ha is en dan moet er 
elk beheerplan 10 ha gekapt worden om een bedrijfstijd van 100 jaar te realiseren. 
  
 
Belangrijk aandachtspunt bij bosverjonging in het Zoniënwoud 
 
In een bos als het Zoniënwoud met op sommige plaatsen uitstekende uitgangsituaties, moet 
de verjonging een duidelijke meerwaarde realiseren op vlak van bosstructuur (verticale 
structuur, horizontale structuur, habitatbomen en – boomgroepen, dik dood hout, 
verschillende vegetatielagen). Dit betekent dat de intensiteit en de grootte van de ingreep 
in verhouding staat tot de vooropgestelde doelstellingen in het beheertype en de LSVI-
tabellen. Ook de locatie van de omvorming in het bestand is cruciaal en wordt gekozen in 
functie van verbetering van de bosstructuur. Bv. een homogeen eikenbestand van 160 jaar 
met voorjaarsvegetatie omvormen naar een gevarieerd valleibos dient zeer omzichtig te 
gebeuren. Het is belangrijk dat bij omvorming voldoende oude eiken als overstaanders 
blijven behouden én de omvorming op een gunstige locatie wordt uitgevoerd (in functie van 
verbetering bosstructuur). Als dit niet gebeurt kan een verjonging juist een verlies aan 
habitatkwaliteit betekenen.   
 
In een bos als het Zoniënwoud met op sommige plaatsen uitstekende uitgangsituaties, moet 
de verjonging een duidelijke meerwaarde realiseren op vlak van bosstructuur (verticale 
structuur, horizontale structuur, habitatbomen en – boomgroepen, dik dood hout, 
verschillende vegetatielagen). De keuze op terrein welke delen effectief verjongd zullen 
worden is cruciaal. 
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De keuze van de boomsoortensamenstelling is cruciaal voor het behalen van een aantal 
doelstellingen of het oplossen van een aantal knelpunten. Om de kans op succes zo groot 
mogelijk te maken, worden de aan te planten boomsoorten gekozen in functie van de 
standplaats (zie Tabel 76). Het werken met boomsoorten met bodemverplegende 
eigenschappen is in het Zoniënwoud essentieel om de bodemverzuring tegen te gaan.  
In vele gevallen is het gekapte bosbestand een homogeen Beukenbestand. Toch wordt eerst 
geëvalueerd of de bestaande natuurlijke verjonging bruikbaar is. Wanneer gebruik gemaakt 
wordt van natuurlijke verjonging is men gebonden aan de soort of soortencombinatie die op 
het terrein aanwezig is: verjonging van Beuk, Gewone esdoorn en Gewone es en berk.  
 
Kunstmatige verjonging is aangewezen indien de gewenste boomsoorten niet aanwezig zijn 
of bij zeer sterke verbraming/adelaarsvaren. Bij kunstmatige verjonging is het van groot 
belang een boomsoortenkeuze te maken. Essentieel bij de boomsoortenkeuze is de 
standplaatsgeschiktheid van soorten (zie tabel)!  
 
Naast boomsoortenkeuze is de keuze van herkomst zeer belangrijk. Voor Beuk zal 
uitsluitend herkomst Zoniën gebruikt worden en voor andere soorten wordt gewerkt met 
erkende bosbouwkundige herkomsten die bij voorkeur geografisch zo dicht mogelijk 
gesitueerd zijn. 
 
Boomsoortenkeuze laten bepalen door: 
 

 standplaatsgeschiktheid boomsoort (zie Tabel 76) 
 bodemverbeterende eigenschappen van de boomsoort of struiksoort 
 gevoeligheid t.o.v. verwachte temperatuurstijgingen en droogteperiode als gevolg van 

de klimaatsverandering  
 houtkwalitatieve aspecten van de soort  
 voldoende aandeel van secundaire boomsoorten aanplanten 
 beleidskader 
 faunistische waarden 

 
Bij de keuze van boom- en struiksoorten is het aangewezen om de faunistische waarde mee 
in rekening te nemen. Bomen of struiken zijn waardplanten voor zeldzame insectensoorten: 
Boswilg (Grote weerschijnvlinder), iep (iepepage), Sleedoorn (Sleedoornpage) en meidoorn 
(boktorren). Ook besdragende bomen –en struiken zijn waardevol. Deze soorten staan in de 
Tabel 76 aangeduid in het groen. 
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Tabel 76: Overzicht van soorten met bodemverplegende eigenschappen gerangschikt naar 
de verschillende boshabitats  (naar Roelandt, B. 2012), beheertype 3 is aangeduid in het  
grijs, beheertype 4 – 5 - 6 komen voor in de zure beukenbostypen 9120 

  "Act bostype" 
Vallei SCan 

SC-
/MFan MF FQ FQd 

Zeldzame 
soort in 
Zoniën-
woud 

  Act veg nrs 
bostypen 1 t/m 

6 7, 9 8, 10 

10 
t/m 
16 

17, 
18, 
20 19 

 

  Habitattype Vallei 9160 
9120-
9160 9120 9120 9120 

 

Kraakwilg Salix fragilis V           Z 
Schietwilg Salix alba V            

Spaanse aak Acer campestre   V          
Zomerlinde Tilia platyphyllos V            
Gewone es Fraxinus excelsior VH VH V V      
Zwarte els Alnus glutinosa I/X  V          

Grauwe abeel Populus canescens VH VH V        
Fladderiep Ulmus laevis VH VH VH        
Haagbeuk Carpinus betulus VH VH VH VH V    
Winterlinde Tilia cordata VH VH VH VH V    
Zoete kers Prunus avium VH VH VH VH V    

Wilde appel Malus sylvestris 
ssp. sylvestris V V V V V   Z 

Gewone 
esdoorn 

Acer 
pseudoplatanus VH VH VH VH VH    

Boswilg Salix caprea V V V V V    
Zomereik Quercus robur I I/X X X X X  
Wintereik Quercus petraea   I/X X X X X  

Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia V V V V V V  
Ruwe berk Betula pendula   V V V VH VH  
Zachte berk Betula pubescens V V V V VH VH  

Ratelpopulier Populus tremula    V V   
Beuk Fagus sylvatica   I/X  X X X X  

Grove den Pinus sylvestris         X X  
Gladde iep Ulmus minor VS VS          
Ruwe iep Ulmus glabra VS VS          

Gewone vlier Sambucus nigra VS VS VS VS      
Hazelaar Corylus avellana VS VS VS VS VS    
Vogelkers Prunus padus VS           Z 

Rode kornoelje Cornus sanguinea VS            
Sleedoorn Prunus spinosa VS            

Tweestijlige 
meidoorn 

Crategus 
laevigata VS VS VS VS    

Eenstijlige 
meidoorn 

Crataegus 
monogyna VS VS VS VS      

Gelderse roos Viburnum opulus VS            
Wilde 

kardinaalsmuts 
Euonymus 
europeaus VS            

Mispel Mespilus 
germanica   VS VS VS VS    

Trosvlier Sambucus       VS VS   Z 
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racemosa 
Grauwe wilg Salix cinerea VS            

Hulst Ilex aquifolium       X X X  
Taxus Taxus baccata X X X X     Z 

Sporkehout Frangula alnus         VS VS  
Wilde liguster Ligustrum vulgare VSd VS          

Wegedoorn Rhamnus 
cathartica VS           Z 

 
Soorten belangrijk voor faunistische doelen staan aangeduid in het groen – Soorten 
met italic behoren niet tot deze ecoregio 
 
V: Bodemverplegende boomsoort; VH: Bodemverplegende boomsoort, kan ook als 
hoofdboomsoort; VS: Bodemverplegende struiksoort 
I: Indifferent t.o.v. bodemverzuring; C: naargelang lokale situatie al dan niet indifferent of 
bodemverzurend (afhankelijk van lokale buffercapaciteit) 
X: bodemverzurende soort; d: droog 
 
Opmerking: zolang de problemen met essensterfte ten gevolge van de aantasting Chalara 
(vooral in jonge aanplanten) acuut blijven is het niet zinvol om Gewone es aan te planten. 
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[5.2], [6.1.3] 

 

 
 
Verandering van bedrijfsvorm, vb. van hooghout naar hakhout, of verandering van 
boomsoort: vb. van exoot naar inheems loofhout. 
Conform de beheervisie wordt in de domeinbossen op zeer lange termijn gestreefd naar 80% 
inheemse, gemengde bestanden.  
 

 
 

 
Het is de bedoeling om vooral de homogene beukenbestanden af te bouwen.  
Binnen deze beheerplanperiode zal 420 ha (20%) homogene bestanden omgevormd 
worden naar gemengd bestanden.  

 
Beheertype 4: selectie van bestanden met menging van hoofdboomsoort tussen 80 
en 85% of oppervlaktegewijs VJK < 85% naar gemende bestanden – bestanden met 
een belangrijk aandeel loofhoutverjonging dat nog moet toenemen in grondvlak: 237 ha 
 
Beheertype 6: 297 ha homogene bestanden worden omgevormd naar gemengde 
bestanden 
 
Ketelheide en Rav 3 II (19 ha)(eventueel 3 I 17,7 ha) van inheems: exoot naar 
inheemse bestanden 
 

Omvormingen beheertype 3  
 
Het creëren van een gevarieerde soortensamenstelling in beheertype 3 is één van de 
belangrijkste doelstellingen. Hiervoor zullen vooral de homogene beukenbestanden of de 
gemengde bestanden met in de onderetage hoofdzakelijk Beuk omgevormd worden in de 
richting van het streefbeeld.  
 
Omvormingen beheertype 6 
 
De bestanden met beheertype 6 zijn vaak gedomineerd door Beuk op zure standplaatsen 
met ontbrekende natuurlijke verjonging. Het zijn vooral de homogene beukenbestanden van 
120 tot 180 jaar zonder natuurlijke verjonging die gekapt worden en vervangen door een  
gemengde soortenpallet. In deze omvormingen zullen de Wintereik, Zomereik en Winterlinde 
een zeer belangrijke rol gaan spelen.  
 
 
Bepaalde categorieën (oud beuk, etc.) bevatten hoge dichtheden monumentale bomen: 1 tot 
7 bomen >3 m per ha. De voorziene omvormingen hoeven niet te betekenen dat al deze 
bomen mee moeten worden gekapt (geen ‘tabula rasa’), maar dat een belangrijk aantal 
hiervan, ook oude beuken, als individuele habitatboom of habitatboomgroep (retention trees) 
kan worden behouden, zonder de omvormingsdoelstelling te hypothekeren. De positie van 
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Beuk is in beide types evenwel ‘uitdovend’ (verjonging van de soort wordt negatief 
geselecteerd bij toekomstige verplegings- en dunningsdoorgangen). 
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Tabel 77: om te vormen overgangszone 9120-9160 meer in detail bekeken per type (leeftijden en boomsoort) en het aantal dikke bomen in 
verschillende omtrekklassen  

  Omschrijving 

Opp. in 
overgangs-
zone 
9120_9160 
(ha) 

Opp. Bos-
domein 
(ha) 

Percentage 
t.o.v. bos-
domein 

Percentage 
t.o.v. 
overgangs-
zone 

# dikke 
bomen: 
250-
280 

# dikke 
bomen: 
280-
300 

# dikke 
bomen: 
> 300 

Oud bos 
(Boven 180 
jaar) 

Beukenbestanden ouder dan 180 jaar 
(<1833) 51,4 308,7 16,7% 21,8% 419 165 335 
Eikenbestanden ouder dan 180 jaar 
(<1833) 16,3 51,7 31,5% 6,9% 115 45 46 

Loofhout 
tussen 120 
en 180 jaar 

Homogene beukenbestanden tussen 
161 en 180 jaar (1833-1852) 20,5 180,4 11,4% 8,7% 187 50 80 
Homogene beukenbestanden tussen 
141 en 160 jaar (1853-1872) 0,3 134,7 0,3% 0,1% 1 0 0 
Homogene beukenbestanden tussen 
121 en 140 jaar (1873-1892) 22,1 82,4 26,9% 9,4% 176 54 39 
Homogene eikenbestanden tussen 161 
en 180 jaar (1833-1852) 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0 0 0 
Homogene eikenbestanden tussen 141 
en 160 jaar (1853-1872) 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0 0 0 
Homogene eikenbestanden tussen 121 
en 140 jaar (1873-1892) 0,0 0,2 0,0% 0,0% 0 0 0 
Gemengd Beuk-eik (50/50) tussen 161 
en 180 jaar (1833-1852) 0,0 0,7 0,1% 0,0% 0 0 0 
Gemengd Beuk-eik (50/50) tussen 141 
en 160 jaar (1853-1872) 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0 0 0 
Gemengd Beuk-eik (50/50) tussen 121 
en 140 jaar (1873-1892) 2,8 37,6 7,4% 1,2% 2 0 2 
Gemengd Beuk-eik (75/25) tussen 161 
en 180 jaar (1833-1852) 0,7 25,5 2,9% 0,3% 5 1 3 
Gemengd Beuk-eik (75/25) tussen 141 
en 160 jaar (1853-1872) 0,0 1,4 0,0% 0,0% 0 0 0 
Gemengd Beuk-eik (75/25) tussen 121 
en 140 (1873-1892) 11,2 74,7 15,0% 4,7% 18 12 22 
Oude loofhoutbestanden tussen 120 en 
180 jaar die niet in de voorgaande 2,5 55,5 4,6% 1,1% 16 2 2 
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klassen passen 

Loofhout 
tussen 60 en 
120 jaar 

Inheems loofhout tussen 81 en 120 jaar 
(1893-1932) 19,0 221,4 8,6% 8,1% 52 28 54 
Inheems loofhout tussen 61 en 80 jaar 
(1933-1952) 40,6 385,5 10,5% 17,2% 73 49 161 
Inheems loofhout tussen 21 en 60 jaar 
(1953-1992) 25,6 290,2 8,8% 10,8% 44 31 66 

Jonge 
aanplanten 
(<20 jaar) 

Jonge gemengde aanplanten (jonger 
dan 20 jaar)(<1993) 1,0 22,5 4,4% 0,4% 1 0 0 
Jonge homogene aanplanten (jonger 
dan 20 jaar)(<1993) 20,7 113,7 18,2% 8,8% 32 13 27 

Loofhout 
exoten Loofhout exoten 0,2 4,6 3,6% 0,1% 0 0 0 

Naaldhout 

Oude Grove den (ouder dan 80 jaar) 
(<1933) 0,6 41,4 1,4% 0,2% 2 0 0 
Naaldhout exoten 0,3 37,0 0,9% 0,1% 1 0 0 
Overig naaldhout 0,0 6,0 0,2% 0,0% 0 0 0 

   TOTAAL: 236,0 2.076,1 11,4% 100,0% 1.144 450 837 
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Behoud van oude grove dennenbestanden 
Homogene oude Grove dennenbestanden zijn bijzonder waardevol. De geselecteerde 
groepen zullen worden behouden. In totaal gaat het om 20 ha naaldhout. 
 
In groepen waar de menging van Grove den met loofhout al aan de gang is wordt dit proces 
niet gestopt. Het gaat om naaldhoutgroepen in volgende bestanden.   
Rood klooster 1 III en Kwekerij 31a. 
 
Overig naaldhout 
Vooral de uitheemse naaldhoutbestanden zullen worden afgebouwd. Wanneer een groep 
naaldhout de kapleeftijd bereikt (zie onderstaande tabel), zal worden overgegaan tot 
eindkap. In de tabel wordt ook de timing meegegeven. 
  
Tabel 78: Doelomtrek en bedrijfstijd voor het naaldhout per soort 

Boomsoort Code doelomtrek (cm) Bedrijfstijd 
Grove den gD 220 120 
Corsicaanse 
den cD 220 100 

Douglas Do 220 110 
Lork L 220 80 
Ander naaldhout  aNH 180 65 

 
In totaal zal 14 ha uitheems naaldhout worden omgezet naar loofhout (IHD-doelstelling 20-30 
9120) via directe omvorming binnen deze beheerplanperiode.  
 
Volgende soorten worden in deze beheerplanperiode gekapt: 
 

Lork 
Eindkap in volgende bestanden: Grote hut 2 IV en 2 VII, Rav 1 VIII, Tervuren 2 II, 
Tic2 VI en 2 VIII, Kwekerij 9 A 
 
Corsicaanse den 
Rood klooster 1I, Tervuren 2 III, V, 2 VII,2 VIII 
 
Fijnspar 
Grote hut 1 III 
 
Douglas 
Rav 2 VIII, Tervuren 2 VIII, Ticton 2 VII en VIII  
 
Hemlockspar 
Ticton 2 VII 

 
Daarnaast kan 3 ha uitheems naaldhout evolueren naar verjonging van Grove den.  
 
Meer specifiek voor bosreservaat  
- De groep met Fijnsparren is van zeer slechte kwaliteit. Deze groep blijft staan zodat er niet 

geëxploiteerd hoeft te worden. Er is geen uitzaaiing dus wordt er verwacht dat de soort 
spontaan zal verdwijnen. 
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Bij de overige loofhoutbestanden zal de omvorming op lange termijn gebeuren door 
verderzetting van het huidige beheer, met name selectieve variabele hoogdunning. Hierbij 
wordt gestreefd naar het verder tot stand brengen van een inheemse neven- en onderetage. 
De nu reeds aanwezige groepen secundaire (inheemse) boomsoorten (berk, Zomereik, 
Wintereik, lijsterbes, …) zullen ter gelegenheid van de dunningen zoveel mogelijk 
bevoordeeld worden zodat er een grotere menging bereikt wordt (zie 4.4.2 Dunningen).  
 
Deze omvorming verloopt zeer geleidelijk.  
 
Uitzonderingen op de regel: 
 
Lauwers dennen: doel is menging loofhout en Grove den zo lang mogelijk te behouden + 
laten verjongen. 
 
Arboretum Zevenster: niet omvormen 
 
De geplande dunningen zijn allemaal opgenomen in de kaptabel in bijlage . 
 
Meer specifiek voor bosreservaat  
In het integraal deel van het bosreservaat wordt indirecte bosomvorming niet actief versneld, 
maar is ze afhankelijk van spontane processen zoals natuurlijke sterfte van bomen en 
spontane uitzaaiing van inheemse loofbomen.  
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[6.1.2]  

 
Waar? 
 
Bosuitbreiding is een belangrijk middel om het bestaande bos te beschermen en de  
verbindingen met de omliggende bos- en natuurgebieden te versterken. De verbindingen uit 
de verbindingsvisie (zie kaart 5.11.3 Bosuitbreidingen en bos- en natuurverbindingen) 
worden gedefinieerd voor een aantal belangrijke soorten. Het Zoniënwoud fungeert als 
brongebied voor heel wat bosorganismen (vb. vleermuizen ) in de omgeving. Voor een 
aantal zeldzame soorten die in de rand van het Zoniënwoud nog te vinden zijn, is de 
aansluiting met een groot boscomplex belangrijk (vb. Vliegend hert) om op termijn genoeg 
overlevingskansen te realiseren.  
 
De mogelijkheid om effectief bosuitbreiding te kunnen realiseren is afhankelijk van de 
mogelijkheden die zich zullen aanbieden op vlak van aankopen. Dit is moeilijk op voorhand 
in te schatten.  
 
Op korte termijn zal er in de bosplaatsen Koedal en Smeyberg nog verder bebost worden.  
 
Er zijn nog 2 ha geplande bebossingen (fase I = II) en 9,2 ha (fase III+ IV) voorzien in de 
planperiode 2010-2030. 
 
Daarnaast wordt een zone van 32,7 ha ontwikkeld als half-openlandschap (weiland + 
struweelvegetaties) op Smeyberg. 
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[5.2], [6.1.4] 

 

 
 

Zowel in de natuurlijke als in de aangelegde verjongingsgroepen (<20 jaar) zal de 
bestandsontwikkeling van nabij gevolgd worden. 
 
In de jonge aanplantingen wordt een vrijstelling voorzien gedurende de eerste vijf jaren. 
Mogelijke problemen zijn overwoekering door braam of Adelaarsvaren en sterke concurrentie 
met spontane boomopslag van exoten, berk of Grove den in jonge aanplantingen en 
verjongingsgroepen. 
 
Inboeten wordt enkel voorzien bij uitval van meer dan 20% van het stamtal.  
 
Jonge aanplanten, vanaf bestandssluiting (15 à 20 jaar), worden 1 tot 2 maal gezuiverd.  

 
 

In het grootste gedeelte van het domeinbos (beheertype 3, 4 en 6) wordt een selectieve 
variabele hoogdunning toegepast. Om de acht jaar wordt er in een bestand gedund. Hierbij 
wordt gestreefd naar het begunstigen van kwaliteitsbomen in het bestand. Tijdens de 
dunningen wordt rekening gehouden met habitatbomen en habitatboomgroepen en andere  
ecologisch interessante bomen. Een belangrijk aandachtspunt tijdens het dunnen is het 
verder tot stand brengen van een inheemse neven- en onderetage. De nu reeds aanwezige 
groepen secundaire (inheemse) boomsoorten (Gewone es, Gewone esdoorn, berk, 
Haagbeuk, Hazelaar, Boskers, Wilde lijsterbes, linde, Iep, Boswilg, …) worden ter 
gelegenheid van de dunningen zoveel mogelijk gespaard en bevoordeeld zodat er een 
grotere menging bereikt wordt. Er wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de aanwezigheid van 
bestaande “gunstige natuurlijke verjonging”. 
 
Bij gemengde bestanden wordt ervoor gezorgd de menging in stand te houden. 
 
In beheertype 5 wordt in de onderetage een laagdunning toegepast. In de bovenetage 
worden zwakke en gelijkmatige dunningen uitgevoerd om lange takvrije beukenstammen te 
bekomen. 

Meer gedetailleerde informatie over de dunningen is per beheertype uitgewerkt (zie 5.1). 
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Meer specifiek voor bosreservaat 
 
In het integraal deel van het bosreservaat wordt een nulbeheer ingesteld. In het integraal 
reservaatsdeel van de uitbreidingszone (107 ha) zal waar noodzakelijk nog een startbeheer 
worden uitgevoerd. Om een 100-tal zware eiken (>250 cm) voldoende overlevingskansen te 
geven, worden ze vrijgesteld.  Er wordt een startbeheer gevoerd in de uitbreidingszone van 
het bosreservaat. Het gaat om ongeveer 100 zware eiken (> 250 cm) waarvan 65 ( > 300 
cm) monumentale bomen. De concurrerende Beuken in de onderetage dateren van circa ’60 
à ‘70 en zijn nu dus 50-60 jaar oud. Vanaf een leeftijd van 60-70 jaar begint Beuk volop te 
groeien en dan zal hij op zeer korte termijn de eik wegdrukken.  
Startbeheer moet dus effectief op korte termijn plaats vinden en is tijdelijk van aard : na het 
startbeheer (dat maximaal nog twee beheerdoorgangen inhoudt in de komende 10 jaar) 
zullen geen beheermaatregelen meer worden uitgevoerd. 
Er worden enkele voorwaarden geformuleerd bij de exploitatie: exploitatie moet gebeuren 
vanaf de toegankelijke wegen. Er worden geen voertuigen in het bestand toegelaten. Het 
vrijstellen wordt bij voorkeur in eigen beheer uitgevoerd. 
. 

 Fase 1:  De Beuken die onder de kroon van de eiken groeien moeten allemaal verwijderd 
worden. Aan de randen zullen de bomen geveld worden en kunnen ze blijven liggen. In de 
centrale zones moet gekozen worden voor de meest praktische oplossing. Er komt een 
individuele beoordeling of de Beuken geveld worden of geringd zonder exploitatie. 
 
Om geleidelijk te werken (plots veel lichtinval vermijden) kan men de Beuken best ringen, via 
het systeem van een dubbele ring. De bomen worden het best geringd vlak boven de grond. 
Actueel doet men dit op 1.5 m hoogte omdat men dan recht kan werken met de kettingzaag. 
Als men zo echter veel bomen ringt, ontstaat een bos vol dode staken: omwille van 
esthetische redenen dus bomen ringen vlak boven de bodem, zodat ze laag afbreken. 
 
In 2020 is een intensieve meetcampagne gepland en wordt de terreinsituatie opgemeten.  
 
Fase 2:  Na de meetcampagne wordt bekeken of er bijkomende beheermaatregelen 
noodzakelijk zijn. Het is mogelijk dat een éénmalig starbeheer niet volstaat en dat ook de 
mantel wat moet vrijgemaakt worden, zodat de eikenkroon ook wat zijdelings licht krijgt. 
Hierbij creëert men best wat meer openheid aan de noordzijde van de eikenkroon en laat 
men de zuidzijde wat meer beschut, om de eik niet te verbranden. Het is duidelijk maatwerk 
waarbij men boom per boom moet inschatten welke Beuken impact zullen hebben op de eik 
en men deze gefaseerd verwijdert.       

 
Timing: Het startbeheer zal het eerste jaar aanvangen. Dit gebeurt wel geleidelijk om niet 
opeens teveel lichtinval te krijgen waarbij de eiken kunnen verbranden. Binnen de 10 jaar 
volgt een evaluatie van het resultaat en kunnen bijkomende maatregelen besproken worden 
voor een 2e fase.  
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[5.2], [6.3] 

 
De omvorming van bestanden met naaldhoutexoten (Corsicaanse den, lork, Fijnspar, 
Douglas) kwam aan bod in § 4.2. Aanvullend daarop zijn bestrijdingsmaatregelen voor 
loofhoutexoten nodig. 

 
 
Op bosniveau wordt de Amerikaanse vogelkers op dit moment niet als problematisch 
ervaren. De soort is vooral terug te vinden op de zuurdere standplaatsen. Plaatselijk is het 
voorkomen van de soort een aandachtspunt. Zeker wanneer er beheermaatregelen worden 
genomen om ijlere bosstructuren, open plekken of bosranden te creëren. (vb. Ketelheide, 
Kleine Flossendelle, …) 
 
In de voormalige naaldhoutbestanden wordt de aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers 
als aandachtspunt meegenomen.  

 
 
Amerikaanse eik komt slechts in beperkte mate voor in het domeinbos. Aangezien deze 
exoot de natuurlijke verjonging niet in het gedrang brengt, wordt ze binnen het 
domeinbosgedeelte niet actief bestreden. De soort zal bij dunningen systematisch benadeeld 
worden ten opzichte van inheems loofhout. 
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[5.7] 

Zie tabel in bijlage. 
 
Aanvullend aan deze kapregeling kunnen langsheen de opengestelde boswegen uit het 
toegankelijkheidsreglement, veiligheidskappen worden uitgevoerd. Er zal hiertoe jaarlijks een 
nazicht gebeuren door de boswachter. 
 
De aanduiding in deze kapregeling geeft een begindatum aan. Extreme 
weersomstandigheden of bijzondere omstandigheden kunnen een verschuiving van de 
exploitatie met een jaar (uitzonderlijk meer) tot gevolg hebben.  
 
Meer specifiek voor bosreservaat 
Veiligheidskappen kunnen uitgevoerd worden in een strook van één boomhoogte langs 
weerszijden van opengestelde boswegen. Hierbij worden alleen bomen geveld die een reëel 
risico vormen voor de recreanten. Bij het vellen laat men de boom preferentieel in de 
natuurlijke valrichting vallen, tenzij hij hierbij de toegangswegen zou versperren. In dat geval 
wordt de boom met behulp van kabel geveld, waarbij de boom in het bosreservaat terecht 
komt.  
 
Na velling blijft de boom liggen in het bosreservaat.  
 
Wanneer windworp of windbreuk optreedt, waarbij de gevallen boom de doorgang verspert, 
kan het boomgedeelte dat over de weg of het wandelpad ligt, weggezaagd en verplaatst 
worden zodat het normale gebruik weer mogelijk is. 
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In het Zoniënwoud streven we naar een goede opvolging van de bosexploitaties. 
De exploitatie wordt enkel toegestaan onder gunstige weersomstandigheden. Op die manier 
wordt preventief schade vermeden. Het is belangrijk dat de exploitatievoorwaarden op terrein 
worden nageleefd.   
 

 
KAART 5.7.1 Circulatieplan 
 
Algemeen geldt de standaardschoontijd: een schoontijd van 1 april tot 30 juni. In deze 
periode kunnen vellingen noch ruimingen plaatsvinden met uitzondering van ruimingen van 
brandhout. Het bewerken van het liggend hout en het transport langs de weg zijn eveneens 
toegelaten.  
 
Na elke exploitatie wordt de toestand van de wegen gecontroleerd en worden de nodige 
herstelmaatregelen uitgevoerd. Een goed wegennet zorgt ervoor dat zowel recreanten als 
exploitanten maximaal op deze wegen blijven en verminderen aldus schade en verstoring 
(sluikpaden, verbreding van wegen, …) in de bestanden zelf. Ook de kwaliteit van de 
ruimingspistes zal tijdens de exploitatie gecontroleerd worden. De ruimingspistes moeten 
ook op lange termijn berijdbaar blijven voor verschillende type voertuigen die door 
verschillende exploitanten gebruikt worden.   
 
Bijzondere aandacht gaat naar de transportfase (transport vanuit het bos naar de 
verwerking). Vastgesteld wordt dat het transport met steeds zwaardere vrachtwagens, of met 
containers gebeurt, ook door chauffeurs zonder terreinkennis. Om schade aan het bos, 
zowel als conflicten met recreanten, te beperken is een gedetailleerd circulatieplan 
uitgewerkt. Daarbij werden de wegen in het Zoniënwoud in verschillende categorieën 
ondergebracht als volgt:  

 er worden hoofdassen aangegeven, die bij elke exploitatie gebruikt kunnen worden 
 op secundaire assen kan enkel gereden worden om een lot langsheen die wegen te 

bereiken 
 op tertiaire assen wordt enkel gereden mits akkoord van de boswachter 
 tenslotte zijn er de wegen waarover geen transport is toegestaan.  

Waar nodig werd de rijrichting voor de vrachtwagens aangegeven en werden kruispunten of 
doodlopende wegen aangepast zodat draaipunten ontstaan voor de vrachtwagens.  
Het circulatieplan wordt weergegeven op kaart 5.7.1 Circulatieplan 
 
Naast de voormelde algemene richtlijnen worden enkele specifieke richtlijnen ingevoerd voor 
de beheertypes 3 en 4.  
 
De exploitatievoorwaarden in beheertype 3 worden aangepast aan de specifieke 
terreinsituatie. In dit bostype liggen gevoelige valleibodems en komt kwetsbare voorjaarsflora 
voor (vb. hoge bedekkingen bosanemoon). Op deze valleibodems worden geen zware 
machines toegelaten. Er kan wel gewerkt worden met het (ijzeren) paard en/of lier. 
Beheertype 3 zijn vaak lange linten in het bos zodat het mogelijk is om de bomen naar 
minder kwetsbare zones te exploiteren (dichtstbijzijnde weg of valleiflank).   
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In beheertype 3 wordt de schoontijd vervroegd omwille van de voorjaarsflora en de 
valleigebonden situaties: schoontijd van 1 maart tot 30 juni. 
 
De schoontijd kan te allen tijde aangepast worden indien dit om natuurbeschermingsredenen 
nodig zou zijn (bv. paddentrek, vleermuizen, broedgevallen van Havik, Wespendief etc.). In 
bestanden waar bodem en vegetatie dit toelaten, kan de schoontijd om bepaalde redenen 
(windworp, …) ingekort worden. Verder gelden de normale richtlijnen voor bosexploitatie 
vermeld in de beheervisie.  
 
In beheertype 4 gebeurt de verjonging, dunning en eindkap gelijktijdig. Hier zal gewerkt 
worden met vaste ruimingspistes. 
 
 
 
Meer specifiek voor bosreservaat 
 
- De hoofdassen Duboislaan, St-Michielsdreef, Verdunningsdreef, Lorreinedreef, St-

Corneliusdreef en de Puntgeveldreef blijven als zodanig behouden. D.w.z. dat het 
houttransport bij voorkeur langs deze assen georganiseerd wordt. De Proefteeltenweg is 
een secundaire transportweg. Dit wil zeggen dat enkel bij effectieve kappingen de weg 
gebruikt mag worden. Op alle overige wegen in het reservaat is het gebruik voor 
houttransport niet toegelaten. 

 
- Wanneer windworp of windbreuk optreedt, waarbij de gevallen boom de doorgang verspert, 

kan het boomgedeelte dat over de weg ligt, weggezaagd en verplaatst worden zodat het 
normale gebruik weer mogelijk is. 
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[6.1.5] 

 
Kaart 5.8 en 5.9 Noodplan 
 
In geval van brand zijn alle exploitatiewegen en berijdbare wandelwegen in principe 
toegankelijk voor de hulpdiensten. De toegangen tot het huidige domeinbos zijn afgesloten 
door slagbomen, de hulpdiensten beschikken over een sleutel om deze te openen. Er is een 
volledig plan opgesteld en dit is besproken met de lokale brandweer. Voor een duidelijke 
communicatie met de brandweer en een goede oriëntatie in het bos beschikken de korpsen 
over kaartmateriaal.  
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KAART 5.9.2: Detailkaart open zones: Oefenrenbaan 
KAART 5.9.3: Detailkaart open zones: Renbaan van Groenendaal 
KAART 5.9.4: Detailkaart open zones: Flossendelle 
KAART 5.9.5: Detailkaart open zones: IJsevallei 
 
In openbare bossen dienen, volgens de beheervisie, de open plekken 5 à 15% van de totale 
bosoppervlakte in te nemen.  
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke open plekken.  
 
Tot de permanente open plekken worden gerekend:  

 de oefenrenbaan 
 de renbaan van Groenendaal 
 de vijvers en natte graslanden 
 de dellen 
 de poelen  

 
De volgende open zones worden ook meegerekend maar zijn nog te realiseren in de 
komende beheerplanperiode: 

 herstelproject Brabantse heide (23 ha) 
 de te ontwikkelen mozaïekvegetaties in Smeyberg-Koedal (alle graslanden en 

mozaïekvegetaties) 
 
De volgende open zones worden niet meegerekend: 

 de zones met parkbeheer (Vossemvijver en Badvijver)  
 de boshuizen met tuinen, graslanden en boomgaarden 
 de open zone in Smeyberg-Koedal die bebost zal worden (9,2 ha) 

 
Voor het ANB-domeinbos zijn er volgens deze berekening 163 ha open plekken aanwezig of 
6,3%. In die permanente open zones worden belangrijke instandhoudingsdoelstellingen 
gerealiseerd.  
 
In het Zoniënwoud zijn zeer waardevolle oude loofbossen aanwezig. Het kappen van 
waardevol bossen ten voordele van open terreinsituaties moet wel overwogen gebeuren.  
 
De tijdelijke open zones zijn te vinden in de open zones in de grotere kaalkappen en 
verbossende open ruimtes. Verbossende open zones kunnen maximaal voor 10 jaar 
meetellen in de oppervlakteberekening. Op een kleinschalige manier kan het aandeel 
tijdelijke open zones verhoogd worden door in te spelen op opportuniteiten met windval, …  
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Vooraleer de gepaste beheermaatregelen voor Brabantse heide besproken kunnen worden, 
is het noodzakelijk dat er een duidelijke plan van aanpak wordt opgesteld. Een degelijke  
onderbouwing van de zoekzones (verfijning van de potenties) zal de manier van werken in 
de toekomst vereenvoudigen. Dit tekstgedeelte wijkt af van de algemene indeling van dit 
beheerplan.  
 
Het deel van de zoekzones gaat uit van de abiotiek en de aanwezigheid van relictvegetaties 
en maakt abstractie van de eigendomssituatie. De zoekzone Keienberg- Ketelheide ligt op 
drie verschillende eigendommen: ANB, Koninklijke schenking en de Marnixbossen.  
De beheermaatregelen (5.9.1.4) worden opgesplitst per eigenaar.  

 
 
Het  IHD-oppervlaktedoel is een mix van 9 ha heischraal grasland (habitat 6230), 9 ha droge 
heide (habitat 4030) en 9 ha eiken-berkenbos (habitat 9120) te realiseren binnen 2 
zoekzones. Voor fauna zijn voldoende  grote aaneengesloten zones belangrijk. Het creëren 
van natuurlijke gradiëntrijke situaties is belangrijk. 
 

1. Twee voldoende grote zoekzones worden op kaart afgebakend a.d.h.v. voorkomen 
van de aanwezigheid van relictsoorten, bodeminformatie, … 

2. Oppervlaktedoelen worden gedefinieerd in beheerplan per locatie 
3. Eindkap en plagbeheer worden gefaseerd uitgevoerd: 4 – 5 ha/keer (om de vier jaar 

– halve omloop) – tegen 2020 (IHD-doel 70% gehaald), de meest potentievolle 
locaties (met de meeste relictvegetaties) worden het eerst aangevat 

4. De resultaten worden opgevolgd in de beheermonitoring, er is bijsturing mogelijk  
binnen de zoekzones 

 
De overige zones kunnen in aanmerking komen voor de kleinere open plekken. 

 

 
 

 
In het S-IHD-rapport Zoniënwoud werd gebruik gemaakt van de Potnat-kaart om de 
potenties van heischraal grasland te lokaliseren.  
Potentieel te ontwikkelen locaties voor Brabantse heide worden vooral gezien in volgende 
zones: 
 
ANB- gedeelte 
 Ketelheide (aansluitend op de Marnixbossen en Keiberg) 
 Kleine flossendelle 
 Welriekende 3 (10 ha) 
 
Koninklijke schenking 

Keienberg – 10 ha 
Zevenster – 12 ha 
 

Marnix: verbost heideterrein  
Dit zijn ruime zones die nog verfijnd moeten worden om bruikbare zoekzones af te bakenen.  
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In de zoekzones komen volgende bodemtypen op de bodemkaart voor: 
 SAF en ZAF 
 Abc0 en (x)Abc0 
 w Abc 
 Aba 0 (b) 

 

 
 
In 1878 was het gedeelte ten zuiden van de Dronkemansdreef niet bebost: o.a. Ketelheide 
en de Marnixbossen.  
Vroegere en latere kaarten geven bebossingen weer. 
 
De aanwezigheid van oude eiken met zware brede kruinen wijzen op een open terreinsituatie 
op Ketelheide.   
 

 
 

Deze potentiële locaties uit de Potnat-kaart werden gescreend op het voorkomen van 
indicatorsoorten. Hiervoor werden de Bosdat-opnamen geraadpleegd en aangevuld met de 
waarnemingen in het noordelijk gedeelte (Massant W., 2001 ). Er is aanvullend terreinwerk 
gebeurd. De gegevens worden in onderstaande tabel samengevat. 
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Tabel 79: Overzicht mogelijke locaties Brabantse heide in het Zoniënwoud 
Locatie Oppervlakte Eigenaar Omschrijving Actuele relictvegetatie 

Zevenster 4 ha KS 
Landschappelijke 
waarde Tormentil 

Keienberg - 
Ketelheide 21 ha 

KS (8,5 
ha)   

Tandjesgras - Struikhei - Fraai 
hersthooi - Brem - Liggend 
walstro - 

    

ANB 
(11,5 ha) 
Marnix   

Tormentil - Aardbeiganzerik - 
Liggend hertshooi - 
Hazezegge - 
Mannetjesereprijs 

Kleine 
flossendelle 
- (RAV3II  
RAV3I en 
RAV3III) 9-11 ha ANB   

Pilzegge - Struikhei - 
Veelbloemige veldbies - Fraai 
hertshooi – Tormentil - 
Aaardbeiganzerik 

Wel 3 V, 
VII, VIII en 
1 VII oost 11 ha ANB 

Oude grove den 
(1885) – speelbos Struikhei - Pilzegge 

RK1 III 4 ha ANB  

Oude grove den 
(1899) en 
onderetage 
kastanje  Pilzegge 

RK1 I 4 ha ANB 
Oude grove den 
(1846)   

 
Volgende locaties worden niet langer weerhouden voor grote oppervlakten heideherstel 
omwille van andere argumenten: 
- Welriekende 3 – ook speelzone – veel oude grove den  
- Rood klooster: veel oude grove den van 1885  
- Zevenster – weinig relictsoorten en landschappelijk waardevol 
Het zijn wel geschikte locaties om kleine open plekken Brabantse heide te realiseren (1ha). 
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Doeloppervlakte zoekzone Keienberg-Ketelheide: minimaal 12 - 14 ha heidehabitat 
(4030/6230) en 7 ha eiken-berkenbos 
 

Koninklijke schenking: maximaal 8,5 ha naar habitat 4030/6230  
ANB: 11,5 ha mix  

 
Op de Keienberg (deel Koninklijke schenking) ligt bovenaan een ven. Rondom dit ven ligt de 
zoekzone voor herstel van Brabantse heide. Na kappingen zal er zich op de Keienberg een 
mooi open landschapsbeeld ontwikkelen: boven op de top een ven met op de aflopende 
hellingen ontwikkeling van heidevegetaties.  
Het bestaande eikenberkenbos langs het ven blijft behouden. 
 
In de Ketelheide wordt het heideherstelproject voortgezet (eigendom ANB). Ook hier zijn 
heel wat relictvegetaties terug te vinden. Er wordt gemikt op “Brabantse heide” dit is een 
combinatie van droge heide en heischraal grasland. Op enkele locaties zijn oude eiken met 
zware en brede kruinen terug te vinden. Deze bomen blijven bewaard en zullen na het 
herstelbeheer het landschap meer gaan bepalen.     
 
Vooral de opengekapte zuidgerichte hellingen zullen ook gebruikt worden om een geschikt 
leefgebied voor de Vroedmeesterpad te creëren. Plaatselijk worden steenhopen op een 
zonnige plaats voorzien. Aansluitend wordt de aanleg van een nieuwe poel voorzien bij de 
Marnixbossen. De poel zal wel voldoende diep moeten zijn. 
 
Op Ketelheide zullen bestaande berkenbestanden gebruikt kunnen worden voor de 
bosvegetatie. Hier zullen af en toe kappingen in gebeuren om gradiëntrijke bosranden en 
lichtrijke bostypen tot ontwikkeling te laten komen.    
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Figuur 112: zoekzone van 21 ha voor het heideherstelproject Keienberg-Ketelheide 

 
 
Eerste fase (jaar 1 - 2014):  
De aangeduide bestanden voor de 1e fase zijn: 
 

 Koninklijke schenking: Keienberg – 1 ha naaldhout bij de Koninklijke schenking 
gekapt, bij succes wordt in latere fasen de overige doeloppervlakte gekapt 

 ANB: Ketelheide – 4 ha , fijnsparbestand, jonge beukenaanplant met veel 
relictvegetaties van heischraal grasland en aansluitend een zone met fijnsparren 
en een kleine groep met Amerikaans eik 

Overkoepelende doelstellingen 
 
De oppervlaktedoelstellingen werden per zoekzone opgesteld en niet per eigenaar. Dit heeft 
het voordeel dat er gemakkelijk kan bijgestuurd worden bij een eventueel te lage 
habitatkwaliteit. De beheermonitoring zal hier een belangrijke rol spelen.  
 
Een bijsturing kan ook impact hebben op de oppervlaktedoelen van de andere eigenaars. 
Indien de KS de vooropgestelde doelen niet haalt (zie gestelde voorwaarden), worden die 
doorgeschoven naar het ANB.   
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Doeloppervlakte zoekzone Kleine Flossendelle: 4 tot 6 ha heidehabitat (4030/6230) en 
2 ha eiken - berkenbos 
 
De tweede zoekzone situeert zich ten noorden van de Flossendelle en is eigendom van 
ANB. De zoekzone bestaat vooral uit naaldhoutbestanden (Douglas, Corsicaanse den en 
Grove den met onderetage van Beuk). Het gaat vooral om zuidgerichte hellingen die na het 
kappen een bijzonder gunstig en warm microklimaat zal creëren. Wanneer de heide zou 
aansluiten op de Flossendelle, vergroot deze maatregel de smalle graslandzones.  
 
Eerste fase (jaar 3): 
 
De aangeduide bestanden voor de 1e fase zijn: 

 4 ha Douglas, Corsicaanse den en Grove den 

 
Figuur 113: zoekzone (11 ha) voor het heideherstelproject Kleine flossendelle 
 

 
 
In de overige zones kan heide ontwikkeld worden als open plek (1 à 1,5 ha): 
Welriekende 3 en Rood klooster 1I en 1III: aansluitend op heide op het Brussels gewest. 
 
In totaal wordt 4 ha Brabantse heide a.d.h.v. kleine open plekken voorzien.  
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De eindkap en het plagbeheer worden gefaseerd uitgevoerd in kappingen van maximaal 4-5 
ha per keer.  
 
De aangeduide bestanden voor de eerste fase zullen gekapt worden in 2014 (Keienber-
Ketelheide) en 2016 (Flossendelle). Bij de uitvoering van de werken is het belangrijk de 
bestaande relictvegetaties te ontzien want ze zijn zeer kwetsbaar. De plagdiepte moet voor 
de opmaak van het bestek bepaald worden: in regel plaggen tot op de minerale bodem. Op 
plaatsen waar weinig Adelaarsvaren aanwezig is, zoals in het Fijnsparrenbestand, wordt best 
ondiep geplagd. Op plekken met veel Adelaarsvaren zal dieper geplagd moeten worden.  
Er wordt voor het grootste deel van de oppervlakte de stamvoeten ontstronkt. In de zones 
waar een omvormingsbeheer ten nadele van Adelaarsvaren moet gebeuren is het wenselijk 
dat er wordt ontstronkt over de volledige oppervlakte. Het plagsel en strooiselmateriaal 
worden zoveel mogelijk afgevoerd. Het plaggen gebeurt bij voorkeur in de herfst.  
 
Vermits het terrein op bepaalde plekken sterk hellend is, wordt best gewerkt met een 
hydraulische kraan met tandeloze (kantel)bak.  
 
In de open zones zonder naaldpakket wordt overwogen om de Adelaarsvaren te kneuzen en 
het strooisel af te voeren. 

 
 
1 x per maand Adelaarsvaren klepelen met afzuigen. Deze beheermaatregel wordt voorzien 
de eerste 3 jaar na de kappingen en wordt zolang uitgevoerd tot de Adelaarsvaren onder 
controle is. 

 
 
In het regulier beheer wordt gekozen voor extensieve begrazing van max.1 
GVE/ha/vegetatieseizoen. De graasdruk moet opgevolgd worden (monitoring) en het aantal 
dieren kan bijgesteld worden. In de Kleine Flossendelle wordt stootbegrazing met schapen 
voorzien. In de Keienberg-Ketelheide wordt geopteerd voor (na)begrazing voor grotere 
grazers, vooral met paarden. Omwille van de ontwikkeling van de schrale vegetaties wordt 
gekozen voor paarden of eventueel een mix van paard en rund.  
 
De historisch onbemeste situaties geven heel goede vooruitzichten voor zeldzame wasplaten  
en rijke insectenfauna. Op dergelijke te verwachten toplocaties is het aangewezen om te 
werken met dieren die niet behandeld worden met ontwormingsmiddelen.    
 
Indien nodig kan er gericht gemaaid worden. Bv. op plekken met een te dichte grasmat, 
zones met verbraming en zones met Adelaarsvaren. Er wordt verwacht dat vooral de 
Adelaarsvaren goed opgevolgd moet worden. Beheermaatregelen die nu vooropgesteld 
worden zijn het kneuzen van Adelaarsvaren of het maaien in het voorjaar van de “witte 
scheuten”.  
 
Om gradiëntrijke en lichtrijke eiken-berkenbos te creëren en te behouden wordt jaarlijks 
gericht gekapt.  
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KAART 5.9.2 Detailkaart open zones Oefenrenbaan 
 
De oefenrenbaan van Groenendaal is gelegen aan de toegangspoort Groenendaal. De 
bedoeling is om van de open zone optimaal gebruik te maken voor natuurherstel. Zo werden 
gebouwen afgebroken en wordt het terrein ingericht in functie van een open structuurrijk 
terrein (plaatselijk ontwikkeling van glanshaver - struisgrasland) met veel gradiëntrijke 
overgangssituaties naar bos met zowel loofhout als naaldhout).  
 
Momenteel zijn er nog twee boskersplantages (INBO) aanwezig. Zolang ze functioneel zijn, 
kunnen de aanplantingen blijven staan. Bij voorkeur worden beide blokken geïntegreerd met 
het begrazingsblok. Als er voor de uitbreiding van het arboretum geen alternatief wordt 
gevonden, komt dit in het zuidoostelijk gedeelte ter vervanging van de boskersaanplant, 
maar in wijd plantverband zodat het combineerbaar is met begrazing.    
 
Daarnaast is er nog een zaadbestand van den (INBO): dit is het enige erkende zaadbestand 
van Gewone den in Vlaanderen, en bevat een secuur geselecteerde ‘pool’ van Belgische 
herkomsten. Doordat er al meer dan 10 jaar geen vraag meer is naar zaad is deze zaadtuin 
in onbruik geraakt, maar vertegenwoordigt hij wel een belangrijk genetisch ‘reservoir’ dat 
best bewaard wordt. Indien boomkwekers in de toekomst toch weer dennen zouden willen 
opkweken zullen zij verplicht moeten terugvallen op dit erkend zaadbestand om hun zaden te 
betrekken. Het intensieve onderhoud van vroeger (met terugsnoeien) om de zaadproductie 
te stimuleren is niet noodzakelijk. De dennen worden mee opgenomen in het 
begrazingsraster.  
 
Er wordt gekozen voor extensieve begrazing (totale oppervlakte: 7 ha) met runderen als 
beheermaatregel. De meest soortenrijke zone (1 ha) wordt uitgesloten van begrazing tijdens 
de bloeiperiode en wordt pas in het najaar mee begraasd. Het begrazingsbeheer zal de 
landschapsstructuur van het gebied verder versterken. De keuze valt op runderen. De  
aanwezige stallingen en het water vergemakkelijken de organisatie van het 
begrazingsbeheer. Een regelmatige controle van de dieren vanuit het regiokantoor is 
mogelijk.  
 
Belangrijke aandachtspunten bij de keuze van het ras zijn de aantrekkelijkheid voor het 
publiek door te werken met speciale rassen en een goede omgang met het publiek. Er wordt 
op het terrein geen gebruik gemaakt van ontwormingsmiddelen omdat dit een effect heeft op 
de insectenrijkdom en een impact op het voedselaanbod voor de vleermuizen. Vooral van 
belang voor soorten als Grootoorvleermuis en Ingekorven vleermuis die vliegen en 
zweefvliegen op bladeren en muren ‘oppervlakteplukken’ (Kapteyn,K.,1995). 
 
Jaarrondbegrazing: is mogelijk met aanwezigheid van stallingen: 2 runderen 
 
Seizoensbegrazing: door 3 runderen vanaf half mei tot eind oktober 
 
Er wordt gewerkt met een binnenraster (ongeveer 1 ha schrale struisgrasvegetatie), die pas 
in de nazomer (na de bloeiperiode) wordt begraasd.  
 
Het gebied wordt toegankelijk gemaakt voor wandelaars via twee poortjes en kort gemaaide 
paden binnen het raster die de looproute suggereren en een platform op het hoekpunt.    
 
Brede bosrand  westelijk deel (B=40 m en L=300 m): - kapbeheer bosrand te verdelen in drie 
stukken van ongeveer 100  
Bosrand (L=165 en B=30 m) tegen arboretum   
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Bestaande houtkanten: 
Vervolledigen 

 op talud ten zuiden (B= 20 m en L= 270 m):  verdelen in 3 stukken 90 m  
 
Bijkomende houtkanten aan te leggen:  

 tegen dennenbos INBO (B=10 m en L=170 m)  
 tussen binnenraster en piste (B=10 m L= 170 m) 
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Te verwachten interacties tussen dieren en recreanten: 
Op basis van de ervaringen met begrazingsbeheer in andere terreinen kunnen een aantal 
risico’s opgelijst worden. 
  

 mensen die dieren gaan voederen, vooral bij paarden 
 in het Zoniënwoud zijn veel wandelaars met honden 
 veel ruiters op de piste: mogelijke interactie tussen loopse merries van de ruiter en de 

hengst binnen het raster  
 

Op de oefenrenbaan zal met runderen worden begraasd. 
 

Waarom valt de keuze op runderen?  
 Compatibel met natuurstreefbeeld van heischraal grasland  
 Hoge zelfredzaamheid van het ras 
 Aantrekkelijkheid voor het publiek is hoog (oefenrenbaan ligt in de nabijheid van de 

poort Groenendaal)   
 Runderen zijn minder gevoelig aan worminfecties, zodat het gebruik van 

ontwormingsmiddelen op terrein zoveel mogelijk kan worden vermeden  
 
Eenmalige beheermaatregelen: 

 raster en binnenrasters en twee klapdeuren plaatsen 
 platform: uitkijkpunt in centraal gedeelte 
 watertoevoer installeren 
 poel graven 
 3-jaarlijks maaien productief grasland (begin mei – half mei), nadien evalueren, 

gevolgd door seizoensbegrazing 
 Op plekken met veel akkerdistels wordt bijkomend gemaaid, eind juni – begin juli: kort 

voor de bloei, als de bloemknoppen nog gesloten zijn.  
 

Regulier beheer: extensieve begrazing 
 begrazing door drie runderen vanaf half mei tot eind oktober 
 paden 3 x maaien 
 onder raster: 2 à 3 x maaien 
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KAART 5.9.3: Detailkaart open zones: Grote renbaan 
 
Op de grote renbaan zijn in totaal 30 ha oppervlaktedoelen te realiseren van habitat 6230 en 
habitat 6510. 
 
Op middellange termijn wordt er gekozen om twee beheervormen te combineren op de grote 
renbaan. In het noordelijk gedeelte (10ha) zal maaibeheer worden verder gezet. Deze 
graslanden zullen evolueren richting glanshaverhooiland. In het zuidelijk gedeelte zal een 
begrazingsproject worden opgestart en wordt gemikt op soortenrijk struisgrasland. Door 
beheervormen te variëren kunnen er zich verschillende graslandtypen ontwikkelen. Door een 
variatie in beheer wordt er meer structuurvariatie in het gebied gecreëerd. De 
landschappelijke kwaliteiten van de renbaan kunnen behouden worden.   
 

 
 
Op de grote renbaan wordt als open landschap (32 ha) behouden. In het noordelijk gedeelte 
(10 ha) wordt er gekozen voor maaibeheer. Hierdoor wordt het open landschap met 
verspreide struwelen en boomgroepen in stand gehouden.   
 
In het zuidelijk gedeelte van de renbaan zal door begrazingsbeheer de landschapsstructuur 
nog verder versterkt worden door spontane verbossing en struweelvorming. De 
verbossing/verstruweling/ruigten bedragen maximaal 20% van de totale oppervlakte van het 
begrazingsblok. Indien de verbossing te sterk doorzet, zal de begrazingsdruk verhoogd 
worden zodat de verbossing onder controle wordt gehouden. Massieve bebossingen zijn 
uitgesloten.  
 
De volledige randzone van de renbaan wordt ontwikkeld tot een gradiëntrijke bosrandzone 
met mantel-zoomvegetaties.  
 
Om de landschappelijke kwaliteiten te behouden is het belangrijk dat een aantal zicht-assen 
permanent worden opengehouden.  
 
Om de vier jaar wordt geëvalueerd of er bomen/struiken gekapt moeten worden om de 
zichtassen voldoende open te houden. 
Evaluatiepunten:  

 Zicht-assen vanuit de loge 

 
 
De wandelaars zijn enkel in het noordelijk gedeelte welkom op de renbaan. De weg loopt 
langs de vleermuiskelders, de Koninklijke loge en een doorsteek over de renbaan. Er komt 
een trapconstructie om de aansluiting te vinden naar de Hakenstakendreef.  
 
Enkel het pad wordt toegankelijk zodat een duidelijke sturing van de recreanten het mogelijk 
maakt om zonder veel bebording of handhaving te kunnen werken. 
 
Het zuidelijk gedeelte van de renbaan wordt ingericht als rustzone. Deze maatregel moet 
kansen bieden voor zeldzame broedvogels (Klapekster, Bosrietzanger, …). Bovendien wordt 
er in het Life+ project de toekomstige wildpassage over de ring ten zuiden van de renbaan 
voorzien.   
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De koninklijke loge wordt gerestaureerd (2013-2018) en krijgt een functievervulling als 
verblijfplaats voor trekkers en/of vergaderlocatie. 
 

 
De kelder van de voormalige tribune is volledig bewaard en is ingericht als vleermuiskelder.  
Bovengronds wordt via gerichte beplantingen de bosranden van de renbaan 
(foerageergebied van vleermuizen) aangesloten op de toegangen van de vleermuiskelder. 
Hiervoor worden er verschillende nieuwe struikengordels (totale lengte 40 0m) aangeplant.  
   
De graszone bovenop de vleermuiskelder (2.5 ha) en omgeving zal 2x gemaaid worden.  
 
 

 
 
Bosrand: gefaseerd kapbeheer  
 
De volledige bosrandzone rondom de renbaan wordt ontwikkeld als gradiëntrijke brede 
bosrandzone.  
 
Noordelijk gedeelte: 750 m lengte -  boszoom 20 m – mantelzone 30 m 
Mantelzone: verdelen in 8 stukken van ongeveer 100 m kappen (cyclus van 1/8 jaar)  
Boszoom: strook cyclisch maaien: eind augustus - oktober 
 
Zuidelijk gedeelte:  950 m lengte –  mantelzone 40 m – boszoom in begrazingsblok 
Mantelzone: verdelen in 8 stukken  van ongeveer 120 m kappen (cyclus van 1/8 jaar) kappen  
 
Bosrand langs de autostrade ( L=550 m):  boszoom 10 m en mantelzone 20 m – verdelen in 
vier stukken van 130 m (cyclus van 1/8 jaar) kappen 
 

 
 
De plaatsing van een raster langs de autostrade in het kader van een Life+ project is een 
voorwaarde om te kunnen starten met begrazing op de renbaan. Het risico op uitbraak van 
dieren wordt op die manier vermeden. De voorziene datum is 2018. Als omvormingsbeheer 
wordt het maaibeheer voortgezet, maar wel onder een ander maairegime. 
 

 
 
Als omvormingsbeheer wordt het maaibeheer voortgezet, maar wel onder een ander 
maairegime. Er zal twee tot drie maal gemaaid worden per jaar in volgende perioden:  
 

 begin mei – half mei: worden de zones met veel witbol Adelaarsvaren gemaaid (10 à 
15 ha op dit moment). De zones met relicten van heischraal grasland of boszoom 
worden niet gemaaid. 
 

 half juli - eind juli: 20 ha   
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 begin sept- eind sept: 30 ha (incl. boszoom en faunistische zones) 
 
Bijkomende maatregelen tijdens het omvormingsbeheer:  

- paden uitmaaien (zeer korte grasvegetatie): 6 x 250 m 
- plaatsen van een trap 
- duidelijke bebording waar mag gelopen worden is noodzakelijk 

 
Wanneer overschakelen naar regulier beheer?  
Na het plaatsen van het raster langs de autostrade zal ook een begrazingsraster in het 
zuidelijk gedeelte van de renbaan komen. De inschatting is dat binnen vier jaar de 
grasvegetatie voldoende zal ‘verschraald’ zijn ten gevolge het omvormingsbeheer. De 
bedekkingen van storingsindicatoren zijn al in belangrijke mate afgenomen door het 
gevoerde maaibeheer.  
Voor meer detailinformatie wordt verwezen naar LSVI-tabellen per habitattype. 
 
Storingsindicatoren: Engels raaigras, Gestreepte witbol, Kropaar, Akkerdistel , Grote 
brandnetel, Braam, Ridderzuring 
 

 

 

 
Begin mei - half mei: zones met veel witbol - Adelaarsvaren 1 x maaien    

zones met relicten heischraal grasland of boszoom niet maaien 
(uitzaaiing) 

Begin augustus - half augustus: 5 ha omwille van faunistische redenen niet in de maaicyclus 
opnemen 

Begin sept - eind september: 10 ha (incl. boszoom en faunistische zones) 
als de grasproductie onder de 6 ton droge stof/ha zit kan 
overgeschakeld worden op het eindbeheer en vervallen de 
vroege maaibeurten - bedekking storingsindicatoren 

 

 
Extensieve begrazing: 20 ha (zuidelijk deel) dus 10 GVE zomerbegrazing vanaf begin mei – 
eind oktober 
Keuze runderen onbehandeld met ontwormingsmiddelen. Runderen brengen specifieke 
insectenfauna mee – positief effect voor vleermuizen. 
Indien nodig: aanvullend zeer gericht maaien. 
Bijsturen van begrazingsintensiteit i.f.v. grondige terreininventarisatie. 
Zodra er op de twee renbanen met runderen begraasd wordt, zou het een meerwaarde zijn 
wanneer de runderen voor uitwisseling zorgen. 
 

 
Raster plaatsen 
Veeroosters plaatsen 
Vangkraal voorzien 
Watertoevoer voorzien (is beschikbaar) 
Vermits recreanten enkel op paden mogen is er een duidelijke sturing van de wandelaars, 
verduidelijking via bebording zal noodzakelijk zijn.  



415 
 

 
 
KAART 5.9.4: Detailkaart open zones: Kleine Flossendelle 
 
De dellen zijn lange smalle graslandzones die volledig omgeven zijn door bos. De 
vegetatietypen kunnen variëren tussen dottergrasland - glanshaverhooiland en heischraal 
grasland op de flanken of de drogere terreinen. Gezien de kleine oppervlakten en de grote 
variatie op terrein wordt er één gemeenschappelijk beheer voorgesteld. Algemene principes 
zijn het vergroten van graslandareaal vooral in zones met potenties voor heischraal grasland, 
de ontwikkeling van geleidelijke overgangen bos-grasland en de verbinding met andere open 
zones, …  
 
De graslandzones worden in alle dellen uitgebreid. Vooral de flanken (drogere situaties) 
hebben zeer veel potenties voor habitatontwikkeling 6230. De oude eiken of Beuken op deze 
flanken kunnen blijven staan en in de maaizone worden geïntegreerd. In totaal zouden er 
vanuit de relictvegetaties 4 - 5 ha heischraal grasland ontwikkeld moeten worden (vooral in 
de kleine Flossendelle, OLV-delle en de Corneliusdelle). Op plaatsen waar zich een 
boszoom ontwikkelt, wordt enkel in het najaar gemaaid. Aansluitend op de dellen worden 
gradiëntrijke bosranden voorzien (beheer zie hoofdstuk 5.9.6). De houtkant aan de N-zijde 
van de Flossendelle kan sterk uitgedund worden tot een ijle houtkant. Op bepaalde plaatsen 
kan dit gerealiseerd worden door de Beuk ertussen uit te kappen.  

 
Omvormingsbeheer: 2 tot 3 x maaien/jaar in drie perioden:  
 
begin mei - half mei: zones met veel witbol of verstoringsindicatoren (zoals Ridderzuring) 
- oppervlakte is te bepalen 
 
half juli - eind juli: 30% niet maaien omwille van boszoom en faunistische zones - 
rotatiesysteem 
 
begin september- eind september: (incl. boszoom en faunistische zones) 
 
Wanneer overschakelen naar regulier beheer?  
Wanneer er weinig witbol, andere productieve grassen of andere storingsindicatoren in 
de vegetatie aanwezig zijn kan overgeschakeld worden naar het regulier beheer. Voor 
meer detailinformatie wordt verwezen naar LSVI-tabelllen per habitattype. 
 
Regulier beheer: 2 x maaien/jaar 
 
begin augustus – half augustus: 30% niet maaien omwille van boszoom en faunistische 
zones, opschuivend - rotatiesysteem 
 
half sept- half okt: incl. boszoom en faunistische zones 
  
 

 
 

De Corneliusdelle is een langgerekt grasland gelegen beneden in de vallei en volledig 
omgeven door bos. In de delle staan enkele landschappelijk grote solitaire eiken. 
 
Het beheer bestaat uit de ontwikkeling van een brede gradiëntrijke bosrand op de flanken en 
het verder verbeteren van de graslandkwaliteit. In de brede bosrandzone kunnen zware 
eiken als overstaander blijven staan.   
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De graslandzone wordt vergroot door de flanken mee in het maaibeheer te integreren. De 
zijdalletjes worden bij het begrazingsbeheer mee opgenomen. De totale oppervlakte zou 
moeten vergroten van 2,25 ha naar 3 à 4 ha. 
 
Actueel oppervlakte: 2,25 ha, oppervlakte uit te breiden in functie van habitat 6230 

 

 
 
De Kleine Flossendelle en de OLV-delle zijn eveneens smalle graslandpercelen gelegen in 
de vallei. Er liggen verschillende poelen of vijvertjes in dit gebied. Het beheer bestaat uit de 
ontwikkeling van een brede gradiëntrijke bosrand op de flanken en het verder verbeteren van 
de graslandkwaliteit door aangepast maaibeheer.   
 
In de brede bosrandzone zal er stevig gekapt worden maar zware eiken kunnen als 
overstaanders blijven staan. De bosranden worden bij voorkeur gekapt om de halve omloop 
(1/4). Omwille van een betere organisatie en planmatiger werken kan van die timing 
afgeweken worden en sneller gekapt worden.  
 
De graslandzone wordt vergroot door de flanken mee in maaibeheer te integreren.  
 
Actueel oppervlakte: 6,06 ha - oppervlakte uit te breiden in functie van habitat 6230 
 
Op termijn kan er een verbinding worden gelegd tussen de grasland en het 
heideherstelproject in de zoekzone Kleine Flossendelle.  
 

Poelen 
 
Het poelennetwerk in de Kleine Flossendelle wordt uitgebreid door de aanleg van twee 
bijkomende poelen. De bestaande poelen worden geoptimaliseerd in functie van 
Kamsalamander: waterkwaliteit verbeteren is een aandachtspunt en er wordt bekeken 
welke poelen ontoegankelijker gemaakt kunnen worden voor honden.    

 

 
 
De weide aan de Bed & Breakfast wordt gebruikt als paardenweide en is in concessie.  
 

 
 
In Ketelheide 4a wordt op het graslandperceel (0.9 ha) maaibeheer voorzien. De eerste 
maaibeurt valt in juli en de 2e in september. In dit perceel wordt een bijkomende poel 
aangelegd in functie van de Vroedmeesterpad. Dit sluit aan op de bijkomende poel die wordt 
aangelegd op de grens tussen Ketelheide 2a en de Marnixbossen (bestand 6a). 

 
Er zijn ook nog graslanden in de IJsevallei en die worden behandeld bij de bespreking van 
de waterelementen.  
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KAART 5.9.5: Detailkaart open zones: IJsevallei 

 
 

In het algemeen wordt er voor een goede ontwikkeling van kwaliteitsvolle vijverhabitat 
aanbevolen (INBO, 2012) om overal 20 à 30 m breed rondom de vijvers te kappen. Een te 
sterke beschaduwing van de vijvers vermindert de kansen op goed ontwikkelende 
onderwater- en oppervlaktewaterflora. Bladval afkomstig van beboste oevers, draagt bij tot 
eutrofiëring en vermindert de zuurstofrijkdom. Licht heeft een belangrijke impact op de 
ontwikkeling van watergebonden insectenfauna. 
 
In het Zoniënwoud zijn er op sommige oevers zeer waardevolle boshabitats aanwezig. Dit 
is al erkend door de aanduiding van de Ganzepootvijver als bosreservaat. 36% van de 
oeverrand in de vallei van Groenendaal krijgt een gericht beheer.  
 
In de vallei van Groenendaal paalt 56% van de valleirand aan zones waar dikke bomen 
blijven staan: 29% door het bosreservaat en 27% door bijkomend aangeduide 
verouderingseilanden. Ook het dood hout zal in deze zones sterk toenemen. In de 
Koningsvijvers grenst 28% van de valleirand aan verouderingseilanden.   
 
Voor de ontwikkeling van een geïntegreerde ecologisch-landschappelijke visie worden 
alle belangrijke ecologische doelen en recreatieve doelen in detail opgelijst en gelokaliseerd 
per vijver.   
 
In de vallei van Groenendaal en de Koningsvijvers worden de boshabitats en de 
vijverhabitats (nog te ontwikkelen) als even belangrijk beschouwd. Tussen deze lange lijst 
van doelstellingen wordt een afweging gemaakt welke vijvers voor welke soortengroepen of 
soorten belangrijk zijn en bijgevolg welke vijvers bebost blijven en welke vijvers meer open 
gemaakt zullen worden. Tabel 79 is het resultaat van een overlegvergadering met alle 
betrokken experten (ANB en INBO). 
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Figuur 114: Ganzepootvijver, Groenendaal 
 
IHD-doel: Ontwikkeling van matig voedselrijke vijvers met een oppervlakte van 8 ha:  
 
Vijvers met zwakstromend zuiver bronwater met veel drijvende en ondergedoken 
waterplanten (minimaal de helft van de wateroppervlakte), nympaeïden (maximaal 20%) en 
zones met een goed ontwikkelde oevervegetatie bestaande uit grote zeggenvegetaties, riet, 
gele lis, kattenstaart en moerasspirearuigten. Het watersysteem moet helder en dus met 
weinig algenbloei zijn. Op de oevers worden zoveel mogelijk gunstige lichtcondities 
gecreëerd zodat de vijvers kunnen ontwikkelen naar een habitat 3150 met voldoende staat 
van instandhouding.   

 
Vallei van Groenendaal: Vijvers 1 tot en met 4 totaal opp.: 6,36 ha  
 
Koningsvijvers: vijvers 5 tot en met 11: totaal opp. 3,09 ha 
 
De beste potenties voor de ontwikkeling van de habitat liggen in de vijvers van de bronzone. 
De vijvers van Groenendaal zijn zeer belangrijk om op korte termijn te optimaliseren. Na het 
oplossen van het knelpunt rond waterkwaliteit en waterhuishouding wordt ook de 
ontwikkeling van matig voedselrijke vijvers in de Koningsvijvers mogelijk. Dit is haalbaar op 
langere termijn.    

 
IHD-doel: populatie van Bittervoorn  d.w.z. 1.000 à 1.500 individuen/ha en met voldoende 
aanwezigheid van Zwanemosselen.  
  
Uitgangssituatie: alle vijvers hebben een lage visstand d.w.z. Snoek en Rietvoorn met een 
densiteit lager dan 350 kg/ha en met een gunstige verhouding roofvis/planteneters . 
 
Wanneer de hengelactiviteiten en/of de vereiste visstand of samenstelling een goede 
ontwikkeling van het habitat 3150 in de IJsevallei in de weg staat, zal overgegaan worden 
naar een herlocatie naar vijver 11. Dit zal onderzocht worden in een uitgebreide studie over 
de vijvers (hydrologie, waterkwaliteit, waterplanten, waterfauna, visstand). 
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IHD-doel: voedselhabitat vleermuizen: Een belangrijke kwalitatieve doelstelling voor de 
vijvers is de insectenrijkdom verhogen in de vijversystemen om zo een kwalitatief 
vijverhabitat te creëren. Een rijke insectenfauna boven de vijvers is een belangrijke 
voedselbron voor vleermuizen o.a. Watervleermuis, Rosse vleermuis en Bosvleermuis.   
 
Keizer Karelvijver, vijver 4: Het waterhabitat van de Keizer Karelvijver (vijver 4) is naar 
onze inschatting momenteel niet geschikt als voedselhabitat voor vleermuizen (zie rapport 
vleermuizen). De vijver is volledig bedekt met drijvende waterplanten zoals eendekroos en 
Gele plomp. Dit wordt door vleermuisspecialisten als een ongunstige situatie voor o.a. 
Watervleermuis beschreven (Willems W. et al., 2012). Mogelijke oorzaken zijn de 
eutrofiëringsbronnen (een dikke laag slib, bladval, …). In 2004 werden er te hoge P-gehaltes 
aangetroffen in het grondwater ter hoogte van vijver 4. Het is onduidelijk of dit nog een 
actueel knelpunt is. Het ANB-patrimonium werd ondertussen grondig gesaneerd.   
 
Langs beide zijden hangen heel wat bomen over beide kanten van vijver 4. De 
lichtomstandigheden zijn zeer uitgesproken donker te noemen. Uit de analyse van de 
monitoring van libellen komt naar voor dat deze vijver een lage soortenrijkdom heeft en ook 
zeer lage aantallen telt. Ook de BBI is opvallend laag (6 en het aantal soorten macro-
invertebraten gevonden bij de BBI-bepaling (VMM, 2012) is laag: 13 soorten ter vergelijking 
met Ganzepootvijver heeft 23 soorten. 
 
De gang van Groenendaal is een winterverblijfplaats voor vleermuizen en ligt in de buurt van 
de Keizer Karelvijver. Er zijn ook heel wat holle bomen in de buurt. Het is belangrijk om juist 
in de buurt van gunstige verblijfplaatsen ook het voedselhabitat zo snel mogelijk (jaar 3) te 
verbeteren.  
 
In de Koningsvijvers zal de situatie sterk verbeteren met een verbeterde waterkwaliteit en 
een waterhuishouding.  
 
IHD-doel: kwalitatief behoud van oude bomen en het verhogen van dood hout: zowel in 
bosreservaten, verouderingseilanden als in het regulier bosbeheer gaat zeer veel aandacht 
naar het behoud van oude bomen en het versterken van dood hout.(*) 
 
In de vallei van Groenendaal en de Koningsvijvers zijn in dit beheerplan heel wat 
verouderingseilanden afgebakend (zie vorige analyse).    
 
Doel Paddenstoelen: zeer belangrijke hotspot voor symbionten (veel zeldzame 
ectomycorrhizavormers: boombegeleiders van Beuk) langs de Ganzepootvijver (*) 
 
De ontwikkeling van deze doelstelling wordt sterk bepaald door de vorige doelstelling 
“behoud van oude bomen en de aanwezigheid van dood hout”. Ook de aanwezigheid van 
kalk in het substraat is gunstig voor een aantal zeer zeldzame soorten. Op de oevers van de 
Ganzepootvijvers is reeds veel dood hout aanwezig.  
 
Ganzepootvijver (vijver 1) is een zeer belangrijke hotspot met heel veel symbionten 
(ectomychorizha). De vijver zal om de 10 jaar gebaggerd worden. De oevers blijven intact.  
 
Langs de Kloosterweg: zuidoever van de Lindenvijver is ook interessant (Cortynarius 
platypus, Goenendaal 1VI). De oude bomen langs de Kloosterweg blijven intact.  
 
In de omgeving van de Corneliuskapel blijven enkele lorken behouden (zie verslag 
mycologen).  
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Doel korstmossen: belangrijke hotspot voor zeldzame korstmossen (*) 
 
Korstmossen zijn te vinden op oude bomen, dode bomen en overhangende takken over de 
vijvers. Korstmossen hebben een voorkeur voor bepaalde boomsoorten waaronder Zomereik 
en Haagbeuk.  
 
Er komen opvallend veel Haagbeuken voor in de vallei van Groenendaal en langs de 
Koningsvijvers. Deze bomen worden zoveel mogelijk gespaard. 
 
Overhangende takken zijn eveneens een interessante biotoop omwille van de hogere 
luchtvochtigheid. De oevers van de Ganzepootvijver (vijver 1) en vijver 5 worden bebost 
gehouden. Overhangende takken en sterk overhellende bomen mogen in deze vijvers 
blijven. In de andere vijvers (dan vijver 1 en 5) zullen sterk overhellende bomen die schade 
kunnen toebrengen geveld worden. 
 
Bijkomende doelsoorten juffers en libellen: belangrijke populaties van Kanaaljuffer, Grote 
roodoogjuffer, Kleine roodoogjuffer, Bruine korenbout 
 
De meest kritische soorten komen voor in de bronzone van de IJse, in de vijvers van 
Groenendaal. Het zijn vooral soorten die afhankelijk zijn van zuurstofrijk zwakstromend 
water en van onderwatervegetatie zoals drijvende waterplanten (Kanaaljuffer, 
Gaffelwaterjuffer, Gewone pantserjuffer, Kleine roodoogjuffer, Grote en Kleine 
roodoogjuffer). Kanaaljuffer komt in een aantal vijvers voor die door voldoende zon 
beschenen zijn want ze hebben een stabiele watertemperatuur (> 20°C) nodig.  
 
In de Koningsvijvers komt een belangrijke populatie van Bruine korenbout voor. Deze 
soort stelt minder grote eisen aan de waterkwaliteit, maar heeft vooral baat bij goed 
ontwikkelde oevervegetaties (Bruine korenbout, grote aantallen Bloedrode heidelibel, 
Paardenbijter).   
 
Belangrijke vaststellingen voor beheerplan: het beheer 
 Oevervegetaties in de vijvers van Groenendaal kunnen gestimuleerd worden 
 Keizer Karelvijver heeft veel potenties 
 Ganzepootvijver: lagere soortenaantal en lagere aantallen (situatie 2012), opsporen 

oorzaak 
 Verhoogde waterkwaliteit in de Keizer Karelvijver en de Koningsvijvers zou soorten doen 

toenemen 
 Licht heeft een belangrijke impact op de ontwikkeling van watergebonden insectenfauna 

Bijkomende doelsoorten dag- en nachtvlinders: populaties Keizersmantel, Grote 
weerschijnvlinder en Grote beer. 
 
Beheerplannen van de overheid zijn via een resolutie (VR 2012 1611 MED.0506) verplicht 
een beheer te voeren dat rekening houdt met soort specifieke vereisten van dagvlinders. Het 
is de bedoeling geschikte biotopen voor dagvlinders te ontwikkelen en te verbeteren.  
 
Door bosrandbeheer krijgen andere boomsoorten een kans. Bv. de Boswilg is een 
belangrijke waardplant voor de zeldzame Grote weerschijnvlinder en profiteert van 
lichtrijke, ijle bosranden. De bosranden zijn ontzettend belangrijk als verbinding van 
verschillende locaties van een soort. Door de bosranden in de vallei van Groenendaal en de 
Koningsvijvers wordt een verbinding gelegd tussen voorkomende locaties. De Grote beer 
profiteert van een gefaseerd maaibeheer. 
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Recreatief doel: uitbouw van de recreatieve poort Groenendaal vertrekkend vanuit het 
bosmuseum 
 
Vijvers hebben een belangrijke belevingswaarde voor de recreanten. Het zicht op de Keizer 
Karelvijver wordt door het hakhoutbeheer verbeterd. De oppervlakte  oevervegetatie wordt 
verhoogd maar het aandeel open water blijft landschapsbepalend.   
 
Recreatief doel:  voorzien van een geschikte hengelvijver.  
 
Vijver 2 en 3 zijn de hengelvijvers. 
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Tabel 80: Overzicht van ecologische factoren die toekomstige landschapsstructuur bepalen: 
beboste oevers (groen) of open lichtrijke vijvers 

  

open lichtrijke 
vijvers Bos 

    

Belang Belangrijke doelen 
Vijvers 
Groenendaal 

Konings-
vijvers 

IHD-
oppervlaktedoelhabitat én 
kwaliteitsdoel 

Matig voedselrijke vijvers, oppervlaktedoel 8 
ha 

vijver 1 t.e.m. 4 vijver 6 t.e.m. 11 

IHD-kwalitatief doel 

Voedselaanbod vleermuizen verhogen 
(Watervleermuis, Rosse vleermuis, 
Bosvleermuis,…) 

vijver 1 t.e.m. 4 vijver 6 t.e.m. 11 

IHD-habitat 
Kalkrijke zoom Ganzepootvijver in combinatie 
met hotspot ectomychoriza  

vijver 1   

IHD-habitat 
Moerasspirearuigten (Koningsvijvers), voor 
gunstige insectenrijke fauna  

rondom vijvers 6 
t.e.m. 9 

IHD-soort 
IJsvogel: steile taluds en overhangende 
takken vijver 1  vijver 5 

IHD-soort 
Bittervoorn: vijvers van goede kwaliteit en 
zwanemossel     

kwalitatief doel IHD 
Ontwikkeling gradiëntrijke bosranden op 
zuidkant 

vijver 4 vijver 6 t.e.m. 9 

zeer belangrijke hotspot 
Ganzepootvijver Korstmossen: overhangende takken 

vijver 1 vijver 5 

zeer belangrijke hotspot 
Ganzepootvijver 

Paddenstoelen: hotspot Ganzepootvijver en 
langs Kloosterweg 

vijver 1    

kwalitatief doel IHD Behoud oude bomen vijver 1 vijver 5 

Zeer belangrijke gebied 
voor Rode-lijstsoorten 

Creëren van bosranden zijn gunstig voor 
populaties van Grote weerschijnvlinder en 
Keizersmantel 

vijver 4 vijver 6 t.e.m. 9 

Belangrijke populatie voor 
typische soorten 

Populatie van Kanaaljuffer, Kleine 
roodoogjuffer 
zuurstofrijk  zuiver water, drijvende en 
ondergedoken waterplanten 

vijver 2  t.e.m. 4 indien 
waterkwaliteit 
verbetert  

Belangrijke populatie voor 
Rode-lijstsoort 

Populatie Bruine korenbout heeft baat bij goed 
ontwikkelde oevervegetatie 

Gunstige 
oevervegetatie te 
ontwikkelen  

vijver 6 t.e.m. 11 

Landschappelijk 

Deel van de oude Beukendreef van de 
Aartshertoginnedreef wordt vervangen door 
nieuwe lindendreef  

vijver 4   

Landschappelijk - uitbouw 
recreatieve poort 

Ontwikkelen van een mooi zicht over de 
Keizer Karelvijver (uitbouw poort van 
Groenendaal) 

vijver 4   

Belangrijke recreatieve 
functie 

Hengelvijver: lage visstand met snoek en 
beperkt aantal visplekken 

vijver 2 en 3   
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De te ontwikkelen landschapsstructuur is gebaseerd op enkele zaken: 
- Meer variatie brengen in de volledige vallei. Dit betekent meer open situaties creëren 

én meer gradiënten creëren. 
- Gevarieerde bosranden worden zeer gericht ingezet (21% vijvers Groenendaal, 23% in 

de Koningsvijvers). Dit wil zeggen dat belangrijke boszones worden gevrijwaard zoals de 
Ganzepootvijver, ten zuiden vijver 2 en 3 en de natuurlijke overgangen tussen 
valleibostypen ter hoogte van vijver 11.  

- Er worden brede gradiëntrijke bosranden voorzien d.w.z. zowel verticale (brede 
mantel-zoom) als horizontale variatie (plaatselijk kunnen ecologisch belangrijke bomen of 
boomgroepen blijven staan, maar daarnaast worden ze wél gekapt). Globaal wordt een 
verhouding van 80% met een lage boomhoogte en ijle bosstructuur voorzien met 
daartussen 20% hoge gevrijwaarde boomgroepen als doel vooropgesteld. Voor een 
goede ontwikkeling van de vijverhabitat is de aanbeveling (INBO, 2012) om overal 20 à 
30 m breed rondom de vijvers te kappen. 

In de vallei van Groenendaal zal vooral de Keizer Karelvijver worden opengemaakt en 
volledig voorzien van een bosrand. De overige maatregelen zijn beperkt:  
 
- De Kloosterdreef blijft behouden; er worden geen beheermaatregelen voorzien 

langs de Duboislaan noordzijde aan van de vijvers 2, 3 en 4 (bosrand met breedte 30 m 
en lengte: 500 m); op sommige plaatsen geven de lampen van de auto’s op de 
Duboislaan lichtvervuiling op de vijvers. Om dit te vermijden is het van belang dat er op 
straathoogte een dichte struik- en boomlaag ontwikkeld wordt. De straatkant zal een 
gefaseerd hakhoutbeheer krijgen in verschillende kleine stukken.  
De steile talud ten noorden van vijver 4 wordt meer opengemaakt. Door hakhoutbeheer 
zal er een bosrand ontwikkelen met lage boomhoogte en ijle bosstructuur. 
Vijver 4 baggeren in jaar 3. 
 

- De Aartshertoginnedreef ten zuiden van de Keizer Karelvijver wordt in jaar 2 gekapt 
(bosrand met breedte: 20 – 30 m en lengte: 300 m) omwille van de veiligheid en 
heraangelegd als nieuwe lindendreef. Heel wat Beuken van de dreef werden reeds 
verkocht in een veiligheidskap. De zuidelijke oever van vijver 4 (nog één bomenrij) wordt 
ook gekapt. Aansluitend op de Aartshertoginnedreef is een verouderingseiland van 3,4 
ha afgebakend dat voor voldoende (een 40-tal) oude bomen moet zorgen met alle 
kansen voor holtebomen, dode bomen, ...  

 
In de Koningsvijvers worden in de eerste fase de vijvers 7 tot en met 9 opengekapt en 
voorzien van een brede gradiëntrijke bosrand (1.5 boomhoogte= 50 m en L= 450 m) ten 
zuiden. Om grootschalige kappingen te vermijden wordt gefaseerd gewerkt: het kapbeheer 
start bij vijver 9, schuift op richting vijver 7 en wordt uitgevoerd in 3 stukken. Aan de 
noordzijde van de vijvers wordt op dezelfde manier ook een bosrand (B= 30 m en L= 600 m) 
voorzien. Als de resultaten gunstig zijn voor de vijverhabitats en soorten, of noodzakelijk voor 
voldoende licht voor de moerasspirearuigten kan in 2e fase vijver 6 ook worden opengekapt 
(B= 50 m en L= 200 m). De afweging vijverhabitat/boshabitat zal gemaakt worden tijdens het 
2e evaluatiemoment. Op de taluds zijn plaatselijk een twintigtal dikke bomen ( > 250 cm ) 
aanwezig (vijver 6: 9 ten zuiden, vijver 7: 4 dikke bomen ten zuiden; vijver 8: 8 ten zuiden 
vijver 9: 0 stuks). Bij de aanleg van de bosranden zal goed geëvalueerd moeten worden of 
oudere bomen al dan niet gekapt zullen worden. Als deze bomen blijven staan dan zorgen 
ze voor veel schaduw in de vijvers en produceren bladstrooisel. Oude zware aftakelende 
bomen kunnen later in de vijvers terecht komen en zijn beheerstechnisch moeilijk te 
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combineren met vijverbeheer (vooral de slibruiming). De bomen kunnen bij storm de vijvers 
veel schade toebrengen.  
Mogelijke maatregelen om waardevolle bomen toch te behouden en te integreren met het 
vijverbeheer zijn: 
 Onttoppen van oude bomen waarbij dode stammen kunnen blijven staan: dood hout in 

lichtrijke situatie is interessant voor Zoniën  
 Bomen als liggend dood hout in verouderingseiland (op talud) laten vallen 
 Bomen met uitzonderlijke ecologische waarde kunnen als uitzondering blijven staan 

Het aantal monumentale bomen (> 300 cm) is beperkt tot zeven stuks: drie stuks ten zuiden 
van vijver 6 en vier stuks ten zuiden van vijver 8. Ten zuiden vijver 5, 6, 7 en 9 zijn twee 
verouderingseilanden afgebakend (7.4 ha). Bij het verouderen zullen de zeven monumentale 
bomen ruimschoots en ter plekke gecompenseerd worden.    
 
Langs de Sparrenbosstraat werd reeds gekapt voor de ontwikkeling van een brede bosrand 
(B= 60 m en L= 750 m).   
 
Vijver 4 en 6: alle opgaande bomen op het eiland worden gekapt omwille van teveel 
schaduw op de vijvers. Bij het baggeren van vijver 6 moet overwogen worden of het eiland 
effectief kan verwijderd worden. De eilandjes die blijven, moeten om de vier jaar gemaaid 
worden.  
 
In de loop van de jaren is bijkomende opslag van wilg en Zwarte els te verwachten en zal 
een bijkomende opvolging noodzakelijk zijn. Er wordt regelmatig het effect van 
beschaduwing op de vijvers geëvalueerd en indien nodig worden bomen afgezaagd: jonge 
opslag (1/4 jaar) en jonge bomen (1/8 jaar).  
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Beheermaatregelen Bosreservaat 
 
Ganzepootvijver/vijver 1:  
De eerste vijver, de Ganzepootvijver, is gelegen in het bosreservaat Zwaenepoel. De 
volledige vijver en de oevers zijn aangeduid als zone met gericht beheer. Volgens de 
natuurdoelen in het S-IHD-rapport Zoniënwoud zou de Ganzepootvijver verder moeten 
ontwikkelen tot een matig voedselrijke vijver. De beheeroptie hier is via selectieve, 
voorzichtige kappingen, aangevuld met vleksgewijs maaibeheer om zo optimale 
omstandigheden te creëren en te behouden voor het vijverhabitat en de aanwezige 
bijzondere soorten (epifyten, paddenstoelen, vaatplanten van kalkrijke zomen, 
vleermuizen,…). Dit beheer zal in nauw overleg met de betrokken soortenexperts worden 
uitgevoerd.  
 
Voor de vijvers van Groenendaal en de Koningsvijvers werd een geïntegreerde ecologisch-
landschappelijke visie opgesteld. In de Tabel 80 wordt de Ganzepootvijver aangeduid als 
een vijver met beboste taluds. 
 
Op het grootste gedeelte van de oevers staan zeer oude bomen. De oude bomen blijven 
behouden en er wordt gekozen voor een spontane bosontwikkeling.  In de oeverzone is heel 
wat dood hout aanwezig. Overhangende takken zijn interessante biotopen voor heel 
zeldzame korstmossen. Oude bomen kunnen in de Ganzepootvijver vallen en blijven liggen. 
Ze worden alleen verwijderd wanneer vanuit beheertechnisch oogpunt dit noodzakelijk wordt 
geacht. Plaatselijk zijn selectieve voorzichtige kappingen mogelijk en worden in overleg met 
de beheercommissie. 
 
De kalkrijke oevers en de kalkrijke taluds langs de Duboislaan en de parking krijgen een 
aangepast beheer in functie van de doelen: de ontwikkeling van kalkrijke zoomvegetatie 
(habitat 6210) en bijzondere paddenstoelen (veel zeldzame ectomycorrhizavormers: 
boombegeleiders van Beuk). 
  
Beheer gunstig voor paddenstoelen: indien nodig (omwille van veiligheidsaspect) worden 
oude Beuken vervangen door jongere exemplaren, aangeplant in kleine boomgroepen van 
Beuk. Daarrond wordt een maaibeheer uitgevoerd en het strooisel afgevoerd.  
 
Aan de noordzijde van de Ganzepootvijver (vroegere locatie voor Satansboleet): de 
onmiddellijke omgeving van de vijver zoveel mogelijk behouden. Als er toch bomen te 
kappen zijn, dan laten vallen richting bos en laten liggen als dood hout.  
 
Beheer gunstig voor zoomvegetaties: aan de zuidzijde van de Ganzepootvijver en de kant 
tegen de Duboislaan wordt gefaseerd maaibeheer toegepast in functie van kalkrijke 
zoomvegetaties (habitat 6120).  
 
Hydrologie en waterkwaliteit: De hydrologie en de waterkwaliteit zijn belangrijke aspecten 
voor de ontwikkeling van matig voedselrijke vijvers. Ze worden nog in detail onderzocht. 
Voorlopig worden er nog geen gewenste waterpeilen vooropgesteld. 
 
Kweekvijver voor snoek: jaarlijks wordt in het najaar de vijver afgelaten en leeggevist voor 
de kweek van snoek. Er wordt naar een alternatieve locatie gezocht voor de snoekkweek 
zodat de bestaande beheermaatregelen kunnen worden stopgezet. Bij de laatste afvissing 
wordt de visstand teruggebracht naar een minimale visstand.  Om de vier jaar wordt de 
visstand (soortensamenstelling en dichtheden) opgevolgd.   
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Vijver 12: uitdiepen van de vijver: vijver 12 is een ondiepe vijver. Deze vijver zal worden 
uitgediept zodat het overstortwater volledig kan opgevangen worden. We hopen hiermee de 
terugstort in vijver 11 te vermijden. Omwille van de zuiverende eigenschappen is een 
rietvegetatie in deze vijver wenselijk. De rietvegetatie op de oevers van vijver 12 is te 
beheren in de winter. 
   
Op de Lindenvijver en de Putselvijver (vijvers 2 en 3) wordt hengelsport toegelaten. Het ANB 
heeft het visstandsbeheer in handen en zorgt voor een aangepaste visstand. De 
visdensiteiten worden kunstmatig laag gehouden (< 350 kg/ha) en er is een aangepaste 
vissamenstelling noodzakelijk: de verhouding grote snoek t.o.v. planteneters moet voldoende 
hoog zijn. Bijgevolg zullen vijver 2 en 3 en alle stroomafwaartse vijvers onder dit type vallen. 
Op de vijvers waar het snoek-type het doel is wordt na het aflaten van de vijver en periodiek 
droogleggen, de visstand (soortensamenstelling en dichtheden) om de vier jaar opgevolgd 
en bijgestuurd.  

 
Het optimaal waterpeil in de vijvers moet nog bepaald worden in een hydrologische studie. 
De peilen worden in eerste instantie verhoogd, zodat het aandeel open water toeneemt. Dit 
vermindert de eutrofiëring en is ondermeer gunstig voor libellen (ei-afzet) maar ook voor de 
waterhabitat. Sterke peilschommelingen zijn ongunstig voor de ontwikkeling van de habitat 
en moeten in de toekomst zoveel mogelijk vermeden worden. Een belangrijk aandachtspunt 
is het vereiste debiet om stroomafwaarts voldoende doorstroming te behouden. 
 

 
Het slibruimen is een belangrijke beheermaatregel om de habitat 3150 te herstellen. Er kan 
pas slib geruimd worden na het oplossen van de nutriëntenbelasting (N en P) in vijver 4. Het 
slib wordt grondig en over de gehele vijver geruimd. De slibruiming gebeurt vervolgens bij 
voorkeur in stroomafwaartse richting. 
 
Er wordt aangeduid in welke vijvers de ruimingswerken prioritair zijn. Afhankelijk van de 
timing van de effectieve werken kan geschoven worden welke vijver het eerst wordt 
aangepakt. 
 Vijver 4 (Keizer Karelvijver) – prioritair - na open kappen en aanleg lindendreef:  jaar 3 
 Vijver 12: meer waterberging 
 Vijvers 5 – 6 en 7 
 Vijvers 8 en 9 prioritair - 10 en 11: zo snel mogelijk na oplossen van het knelpunt 

Gunsdelle en afwatering ring 

De hydrologische studie kan de timing van de slibruiming nog wijzigen of meer concreet 
maken. 
 
De best periode voor de slibruiming is de nazomer, zoveel mogelijk onder droge 
omstandigheden.  
 
Het slib mag niet op de oevers van de vijvers geworpen worden, maar moet afgevoerd  
worden buiten het gebied. Indien dit niet gebeurt, treedt een verruiging van de oevers op. 
 
In vijvers 4 en 6 worden de eilandjes tijdens de slibruiming verwijderd. Zelfde manier als 
vorige. 
 
Als eindbeheer moet dit op regelmatige basis slibruiming gebeuren: frequentie is afhankelijk 
van de omgeving.  
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Voldoende differentiatie van de oevers is belangrijk. Zo kunnen steile oevers zeer zinvol zijn 
voor de IJsvogel vb. Ganzepootvijver. Anderzijds is het wenselijk dat het aandeel 
oevervegetaties  langs sommige vijvers nog toeneemt.  Oevervegetaties in de Keizer 
Karelvijver ontbreken.  
 

 
Nadat de vijvers optimaal worden gesaneerd (punt 2), wordt een regulier beheer voorzien. 
Om de 10 jaar (of vroeger wanneer omslag naar troebel water is opgetreden) worden de 
vijvers drooggelegd met verwijdering van bepaalde vissoorten (selectie van soorten i.f.v. doel 
visfauna). De oevervegetatie wordt gemaaid. Vooraf wordt bepaald of slibruiming 
noodzakelijk is (vooral in Koningsvijvers te verwachten). 
 
Bij een drooglegging wordt getracht enkele ondiepe, waterhoudende zones te voorzien 
waarin ongewervelden, zoetwatermosselen en eventuele amfibieën zich tijdelijk kunnen 
terugtrekken. Indien de drooglegging te abrupt gebeurt, riskeert men een deel van de met de 
jaren opgebouwde rijkdom aan ongewervelden opnieuw te verliezen. De wintermaanden zijn 
bij uitstek geschikt voor een drooglegging, begin maart zou de vijver opnieuw het traditionele 
waterpeil moeten bereiken. 
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Het is de bedoeling om de oevervegetatie uit te breiden en het beheer aan te passen aan de 
faunistische waarden. Er wordt gekozen om gefaseerd te maaien. Bepaalde zones blijven in 
de winter staan.  
 

1. Vijvers van Groenendaal: Totaal: 2,2 ha te maaien 
- Grote zeggevegetatie – dotterbloemgrasland – glanshaverhooiland: twee x 

maaien: deel juli – 2/3 in sept  0.77 ha – aandacht voor populatie Grote beer – 
natuurherstel ter hoogte van de parking Ganzepootvijver (0.15 ha): nat 
hooiland – met struwelen – behoud van voldoende brede weg voor opleggers 
– herlocatie houtstapelplaats – verharding weghalen – profiel doortrekken 

- Gazonbeheer: taluds tussen vijver 2 en 3: 0.64 ha  
- Glanshaverhooiland: twee x maaien: eind juli en sept: 0.70 ha + 

veiligheidsstrook 
- Oevervegetatie neemt in Keizer Karelvijver nog toe  

2. Gazon rondom kasteel Groenendaal (0,38 ha): 20 x maaien per jaar 
 
3. Koningsvijvers: 3 ha  

 
 
In de Koningsvijvers zijn de oevervegetaties goed ontwikkeld en belangrijk voor soorten 
als Bosbeekjuffer, Bruine glazenmaker, … Een gefaseerd maaibeheer is op zijn plaats. 
De oeverzones worden vanaf september gemaaid. Ook een aantal zones zullen blijven 
staan gedurende de hele winterperiode.  
 
 Langs Broedervoetweg: dotterbloemgrasland - 1e maaibeurt einde juli - 1 ha  
 Uitbreiden van natte ruigtevegetaties rondom vijvers 6 -7 en 8: volledige zone met 

bosbies laten staan en pas in het najaar maaien (ook zone tussen vijvers laten staan 
– honden mijden).  

 Zuidelijke kant (vijvers 6 t.e.m. 8: 0.81ha): gefaseerd maaien (helft in de winter laten 
staan voor insecten bv. Bosbeekjuffer en Bruine glazenmaker)   

 Noordelijke kant – randzone met inhammen in maaibeheer langs Broedervoetweg ter 
hoogte van vijvers 6 t.e.m. 7: brandnetels – Keizersmantel 

 Langs vijver 11 (1 x maaien in het najaar) 

 
 
De landschappelijke waarde van de vallei van Groenendaal en de Koningsvijvers ligt nog 
steeds in het open parkkarakter. De aaneenschakeling van de Koningsvijvers wordt in stand 
gehouden samen met de padenstructuur langsheen de vijvers en de aanwezigheid van 
uitheemse boomsoorten (o.m. Moerascypres en Treurwilg). 
 
De relatief open structuur van de vijvers met het omringende bos zorgt tevens voor een 
differentiërend landschapselement.  
 

In Groenendaal wordt de Keizer Karelvijver terug opengemaakt, dit zal de recreatieve 
beleving doen toenemen. 
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Om het parkkarakter in de Koningsvijvers te behouden wordt gekozen voor het behoud van 
het zicht op de aaneenschakelende vijvers. De open zichtas, vijver 6 t.e.m. 9, blijft 
behouden. Er wordt gewerkt met gevarieerde bosranden als overgang naar het bos. 

 

De oeverzone langs vijver 10 wordt open gekapt zodat de verbinding wordt gemaakt tussen 
de vijvers. Het omliggend valleibos krijgt een hakhoutbeheer (beheereenheid 1f: 
hakhoutbeheer 1/8 jaar), zodat een lagere boomhoogte wordt gecreëerd.  

 

Vijvers 9 en 10 verlanden (veel lisdodde) en de oevergrens vervaagt. Vanuit 
landschappelijke overwegingen is het de bedoeling om het waterpeil te verhogen zodat het 
aandeel open water stijgt en de contouren van deze vijvers beter uitkomen. De contouren 
worden verder uitvergroot door het laten staan van bloemrijke moerasspirearuigten langs de 
vijver gedurende de zomer.   

 

Zowel aan de vijvers van Groenendaal als de Koningsvijvers worden voldoende 
wandelmogelijkheden langs de vijvers voorzien.   
 
In de Koningsvijvers wordt een eerste goed begaanbaar wandelpad voorzien tot aan de 
Kerrenbergweg (vijver 9) en de picknickplaats. De vijvers stroomopwaarts kunnen bezocht 
worden via Broedersvoetweg en uitgemaaide paden, over vijver 5 wordt een ‘gekromd’ 
vlonderpad aangelegd. 

 

Plataan (vijver 11) en Treurwilg 
Moerascypres 
4 Sequoia’s (vijver 4) Keizer Karelvijver 
De opdracht van de koning aan zijn landschapsarchitect Lainé was het beplanten met paarse 
Beuken om te contrasteren met het omringende groen van de hoogstammen. 

 

Het eiland in vijver 11 blijft als parkelement behouden. Op het eiland worden enkele nieuwe 
bomen aangeplant die niet te hoog kunnen worden. Een hoog opgaande boomlaag is niet 
wenselijk omwille van teveel schaduwwerking. In de oeverzone is er ontwikkeling van Grote 
zeggevegetatie.  
 
Indien nodig krijgt deze zeggevegetatie om de 5 à 10 jaar een maaibeurt (tijdens bevriezen 
van de vijver). 

 

Langs het Konijnholpad staan veel mooie dreefbomen. Er staan opvallend veel mooie 
Haagbeuken, die in de herfst mooi verkleuren. Als het noodzakelijk is kunnen de bomen 
gesnoeid worden om lage overhangende takken te vermijden.  
Vervangen van Beuken aan de Aartshertoginnendreef door aanplant van een nieuwe 
Lindenlaan. 

 

De centrale zichtas over de vijvers blijft behouden maar er komt wel een struikengordel langs 
de steenweg.    
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De recreatieve poort Groenendaal zal ontwikkeld worden ter hoogte van het bosmuseum. 
Hier worden voldoende parking, informatieborden en het startpunt van verschillende 
recreatiepaden voorzien. De parking ter hoogte van de Ganzepootvijver zal verdwijnen. De 
Aartshertoginnendreef wordt (omwille van veiligheidsrisico) vervangen door een nieuwe 
lindendreef. Het openmaken van het zicht op de Keizer Karelvijver (vijver 4) verhoogt de 
belevingswaarde voor de recreant.   
 
De wandelmogelijkheden worden besproken bij de parkelementen.  
 
Picknickplaats Ganzepootvijver verplaatsen naar locatie dichter tegen poort Groenendaal 
(vb. achter kerk). 
 
In het kader van de inrichting onthaalpoort / bezoekerscentrum kunnen nog maatregelen 
worden uitgewerkt die de site recreatief aantrekkelijk(er) maken en zijn recreatieve potenties 
optimaal benutten, doch zonder dat daarbij de realisatie van de IHD’s onmogelijk mag 
gemaakt worden. 

 
 
Een te hoge nutriëntenbeschikbaarheid ligt aan de basis, zodat kruidruiming als een 
remediërende maatregel met een tijdelijk en plaatselijk effect beschouwd moet worden 
(INBO,2012).In een eutrofe vijver met een hoge biomassa aan vegetatie, verhoogt 
omvangrijke kruidruiming het risico op een omslag naar een door fytoplankton gedomineerd 
systeem (troebel water). Het verdient de voorkeur om voor een kleinschalige aanpak te 
kiezen. 
 
Ook voor libellen wordt aanbevolen om vegetatie slechts in beperkte mate te verwijderen. Bij 
voorkeur gebeurt dit slechts aan één zijde van de vijver en niet meer dan een derde van de 
ondergedoken en de oevervegetatie. De verwijderde ondergedoken vegetatie kan voor het 
afvoeren eerst enkele uren op de oever gestockeerd worden, zodat de larven terug naar het 
water kunnen migreren (British Dragonfly Society, 2003). 
 
Kruidruiming: Er wordt gekozen voor een kleinschalige aanpak: niet meer dan een derde 
van de ondergedoken en de oevervegetatie. Aarvederkruid wordt op vijver 2 in een strook 
gemaaid en afgevoerd (5 m breed en de helft van de lengte, kant met de hengelplekken) met 
een truxor.   
 
Wanneer best te maaien? 
Waterplanten en algen concurreren om nutriënten en zonlicht. De kritische periode voor de 
interactie tussen waterplanten en algen ligt in de periode april-mei; als het water dan te 
troebel is voor waterplanten dan ontstaat in de regel een persistente algenbloei. Als het 
water in deze periode nog niet te troebel is voor waterplanten dan zullen macrofyten 
beginnen domineren. Maaien in deze periode, vooral wanneer de waterplantenbegroeiing 
nog beperkt is, geeft daarom grote risico’s op verlies van een groot deel van de begroeiing. 
Maaien later in het jaar zorgt er voor dat de kans op algendominantie verder afneemt, zeker 
naarmate het water voedselarmer is en naarmate het percentage van de waterplanten dat 
wordt gemaaid lager is.  
 
De kruidruiming op de Lindenvijver mag 1 à 2 x per jaar plaatsvinden (vanaf half juni en 
augustus september). Indien negatieve effecten worden vastgesteld voor libellenpopulatie of 
troebelwatervorming optreedt, wordt het maairegime aangepast.  
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In vijver 3 worden geen speciale maatregelen ten gunste van hengelaars genomen.  

 

 
Er wordt een onderzoek opgestart die zowel de hydrologische aspecten als de knelpunten 
op vlak van waterkwaliteit meer in detail onderbouwd. Een uitgebreider onderzoek naar de 
N-P-toestand in het grondwater en het vijverwater is noodzakelijk. Op basis van de gegevens 
kunnen oplossingen worden geformuleerd om de knelpunten aan te pakken. 
De waterhuishouding zal in de IJsevallei in detail onderzocht moeten worden. Hiervoor wordt 
een peilbuisnetwerk uitgezet.   
 
In het biotisch luik zal onderzoek worden verricht naar de watervegetaties en de 
insectenrijkdom van de vijvers. De visstand- en samenstelling wordt uitgebreid en in alle 
vijvers opgevolgd. De libellenmonitoring kan voortgezet worden als er vrijwilligers bereid zijn 
deze inspanning te leveren. Het is de bedoeling om het effect van de visstand snoektypen 
op de doelen van de ontwikkeling naar habitat 3150 te evalueren. Een onevenwichtig 
visbestand of een te groot visbestand kan de vorming van troebel water versterken. 
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De waterkwaliteit is een belangrijk aandachtspunt (bijkomende metingen door VMM) voor de 
vijvers van het Park van Tervuren. De vijvers zijn recent uitgebaggerd en heringericht. Om 
de 10 jaar wordt een slibruiming voorzien. Het open karakter van de vijvers wordt zoveel 
mogelijk behouden. 
 
Rondom de vijver wordt een gedifferentieerd maaibeheer toegepast. 

 
 
In functie van de Kamsalamander wordt een netwerk van poelen in de Flossendelle -  OLV-
delle geoptimaliseerd. Er zullen twee poelen bijkomen. 
 
De waterkwaliteit is een zeer belangrijke voorwaarde voor de poelen met Kamsalamander. 
Het water loopt vervolgens richting Rood klooster.   

 
 
Op bosniveau komen er 20 poelen bij. Nabij het ANB-patrimonium en boswachterswoningen 
is het zinvol om visvrije poelen aan te leggen.   

 
 

 
Tijdelijke open plekken zijn op dit moment beperkt aanwezig. Deze worden in de loop van 
het beheerplan aangevuld met extra kapvlaktes, die elkaar in tijd en ruimte afwisselen. 
Vooral beheertype 6a kan aanleiding geven tot bijkomende spontane bosontwikkeling. 
Hierdoor zal de oppervlakte aan tijdelijke open plekken toenemen tot 2% (51 ha) van het 
bosdomein. 

 
 
In de loop van de beheerplanperiode zullen er stormen plaatsvinden. Toekomstige  
stormgaten moeten zoveel mogelijk benut worden naarmate er stormen komen.  
 
Dit kan zonder probleem in de Set-Aside en de verouderingseilanden, maar kan ook in de 
andere beheertypes een meerwaarde zijn. 
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Kaart 5.9.6: 1.1: Planning beheermaatregelen 2030 Koedal 
Kaart 5.9.6: 1.2: Planning beheermaatregelen 2030 Smeyberg 
 
Het inrichtingsplan is weergegeven op de kaarten 5.9.6. Op deze kaarten wordt de situering 
aangegeven van de huidige en geplande bossen, weilanden, hagen en bomen en dit voor de 
huidige toestand (2005), de toestand na 5 jaar (2010) (enkel voor gebied Smeyberg) en de 
toestand na 25 jaar (2030). 
 
Tabel 81 en Tabel 82 geven aan welke oppervlakten bos en hagen/houtwallen, halfopen 
weilanden en struweel en open weilanden met verspreide struiken en bomen momenteel 
aanwezig zijn in het gebied en welke zullen worden aangelegd tegen 2030. 
 

Tabel 81: Geplande en bestaande weilanden, bossen en struwelen Smeyberg 
Smeyberg 
Bestaande bossen 3,44 
Geplande bossen fase I + II 4,28 
Geplande bossen fase III + IV 9,19 
Geplande weilanden halfopen grasland + struweel 24,26 
Bestaande weilanden halfopen grasland + struweel 3,47 
Bestaande weilanden open grasland 15,30 
Totaal 59,95 

 
 

Tabel 82: Geplande en bestaande weilanden, bossen en struwelen Koedal 
Koedal 
Bestaande bossen 3,06 
Geplande bossen 7,26 
Geplande weilanden open grasland 4,86 
Geplande weilanden halfopen grasland 5,04 
Bestaande weilanden open grasland 5,06 
Totaal 25,28 

 
Het landschappelijk karakter met graslanden en verre doorzichten blijft behouden. Bij het 
opstellen van het inrichtingsplan werd rekening gehouden met bepaalde zichtassen die 
behouden moeten blijven voor een optimale landschapsvisuele beleving. Deze zichtassen 
staan aangeduid op de inrichtingsplannen op de kaarten 5.9.6: 1.1 en 1.2. 
 
De verspreide aanleg van hagen, struwelen en boskernen gebeurt uitsluitend met 
standplaatsgeschikte inheemse soorten. Het plantsoen van Eenstijlige meidoorn en 
Hondsroos wordt bovendien opgekweekt uit ter plaatste geoogst zaad. 
 
In het project wordt voorzien dat de huidige graslanden ook in de toekomst open blijven en 
een optimaal natuurbeheer krijgen. Als beheerdoelstelling wordt voor het gebied Smeyberg 
geopteerd om de duurzame manier van beheer verder zetten namelijk een combinatie van 
hooiland - en graasbeheer. Maaibeheer zal worden toegepast op de meest waardevolle 
historische weilanden in de vallei (de ‘beemden van Groenendaal’) en de vlakke delen van 
de graslanden in het oosten. Overige zones zullen worden begraasd. Het aantal runderen en 
de periode van begrazing zullen gestuurd worden in de loop van de realisatie van het project 
afhankelijk van de zich ontwikkelende soortendiversiteit op de weilanden Voor het grasland 
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in het gebied “Koedal” zal als instellingsbeheer gekozen worden om een tweetal keer te 
maaien en af te voeren om een basisverschraling te realiseren. Nadien zal ook worden 
overgegaan op graasbeheer. 
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De verbinding in het bos tussen verschillende open zones is zeer belangrijk voor de 
uitwisseling van soorten. Het ontwikkelen van een netwerk van brede, gradiëntrijke en 
gevarieerde bosranden, dreven, open plekken i.f.v. vleermuizen, zweefvliegen, boktorren, 
etc. is een belangrijke doelstelling. Maar ook kleine populaties van Grote weerschijnvlinder, 
Iepepage, Keizersmantel moeten versterkt worden door tussen twee zones verbindingen te 
voorzien.  

 
De zoom is een belangrijk onderdeel van de bosranden en wordt gefaseerd gemaaid. In de 
rijkere zones kunnen aanvullend zoomvegetaties ontwikkelen. 
 
De randzones tussen open plekken en bos zijn ideale plaatsen om een zoomvegetatie te 
ontwikkelen. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van de zoom in de dellen, de vijvers  
en de renbanen. Vaak wordt er gefaseerd gemaaid of blijven bepaalde randzones in de 
winter staan.    

 
Bosranden zijn door een apart microklimaat vaak zeer insectenrijke zones. Door het gebruik 
van andere boom - en struiksoorten kan de soortenrijkdom van insecten nog verhoogd 
worden. Boswilg, Fladderiep, Eenstijlige en Tweestijlige meidoorn, Sleedoorn zijn 
interessante struiksoorten maar ook besdragende soorten. 
 
Bosranden zijn o.a. voor vleermuizen zeer belangrijke foerageerzones omwille van een 
uitstekend voedselhabitat. De bosranden in valleigebieden kunnen nog interessanter 
gemaakt worden voor vleermuizen, door aansluitend lange grasvegetatie te voorzien 
(ruigtekruiden, hooiland, …).   
 

 
 

 Brede bosrand (1,5 x boomhoogte, tot 60 m breed) 
 Gewone bosrand (1 x boomhoogte, tot 40 m breed) 
 Bosrand infrastructuur (1 x boomhoogte, tot 40 m breed) hier wordt rekening gehouden 

met een veiligheidsaspect  
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Kaart 5.9.2: Detailkaart open zones: Oefenrenbaan 
Kaart 5.9.3: Detailkaart open zones: Renbaan van Groenendaal 
Kaart 5.9.4: Detailkaart open zones: Flossendelle 
Kaart 5.9.5: Detailkaart open zones: IJsevallei 
Kaart 5.10.3.Overzichtskaart ligging bosranden 
 
De bosranden zijn vooral gelegd op de randzones van bos en open terreinen zoals de vijvers 
van Groenendaal – Koningsvijvers, de renbanen van Groenendaal en de oefenrenbaan, de 
verschillende dellen.  
 
Interne bosranden zijn terug te vinden tussen de vijvers van Groenendaal en de Grote 
renbaan en de oude spoorwegberm in de buurt van de Hakenstakendreef. 
 
Daarnaast werden nog bosranden in zones waar het veiligheidsaspect zeer belangrijk is  
voorzien: langs de spoorlijn L161 en de Waterloosesteenweg- Brassinelaan en de 
Sparrenbosstraat. 

 
 
Het bosrandbeheer van de bosranden die grenzen aan grote open plekken wordt 
besproken bij de beheermaatregelen per open plek: grote renbaan, oefenrenbaan, vijvers te 
Groenendaal en de dellen. 
 
Bijkomend zullen er interne brede bosranden gemaakt worden op plekken met een 
belangrijke verbindingsfunctie: 
 
 Langestaartdreef: verbinding tussen grote renbaan en vijvers Groenendaal voor 

vleermuizen (B= 60 m en L= 580 m) 
 Oude spoorwegberm in de buurt van de Hakenstakendreef (Ticton) (B= 60 m en L= 694 

m) – de verbinding wordt pas gerealiseerd als er ontsnipperingsmaatregelen ter hoogte 
van de RO worden genomen zodat een aansluiting met de grote renbaan kan gemaakt 
worden. Als de verbinding functioneel wil zijn voor vleermuizen zou ook de verlichting op 
de RO aangepast moeten worden.  

 Brede gradiëntrijke bosrand (B= 60 m en L= 920 m) langs de Vierarmendreef (Ticton  2) 
maakt  verbinding tussen Park van Solvay met park, vijvers en graslanden en de renbaan 
van Groenendaal. De bosrand sluit aan op de ecoduct over de RO voorzien in het Life+-
project.  

 Gevarieerde bosrand (B= 15 m en L= 625 m) langs de Brassinelaan 
 Tervuren bosrand: binnen uitbreidingszone 8 Rotveld kan bij bosuitbreiding een interne 

bosrand aangelegd worden   
 
Bij de aanduiding van de kappingen zullen waardevolle oude boomgroepen gespaard blijven. 
Bomen met holten worden zoveel mogelijk behouden. De andere zones worden wel 
aangeduid om te kappen. De interne bosranden zullen worden gekapt in stukken van 
ongeveer 150 m. De aanwezige schrale vegetaties op taluds worden zoveel mogelijk 
bewaard en worden niet opgeplant. 
 
Daarnaast werden nog bosranden in zones waar het veiligheidsaspect zeer belangrijk is  
voorzien:  

 Bosrand (B= 40 m en L= 1.500 m) langs Waterloosesteenweg  
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 Bosrand (B= 40 m en L= 750 m) langs de Brassinelaan 
 Brede bosrandzone langs de spoorlijn L161 (zie verder) 
 
Op deze randzones zullen de bomen in stukken van 150 à 200 m in de lengte en 40 m in de 
breedte gekapt worden. Nadien wordt de zone terug aangeplant met een zeer gemengde 
beplanting van struiksoorten.   
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Tabel 83: Beheer van bosranden 

Deelgebied Type bosrand Breedte Lengte Opp.(m²) Timing 

Brassinelaan 
bosrand - 
infrastructuur 40 355,62 1,42 elk jaar een stuk van 150 

tot 200 m 

Brassinelaan 
bosrand - 
infrastructuur 40 397,41 1,59 elk jaar een stuk van 150 

tot 200 m 

Brassinelaan 
gevarieerde 
bosrand 15 626,24 0,46 halve omloop (1/4 jaar) 

Corneliusdelle brede bosrand 60 1.038,88 6,23 halve omloop (1/4 jaar) 

Grote renbaan 
onderbroken 
bremstruweel  641,75   halve omloop (1/4 jaar) 

Grote renbaan struiken laag  275,92  jaar 1 
Grote renbaan struiken laag  45,81  jaar 1 
Grote renbaan struiken laag  84,94  jaar 1 
Grote renbaan - noord brede bosrand 60 743,15 4,46 elk jaar een stuk van 100 m 
Grote renbaan - zuid brede bosrand 40 943,84 3,77 elk jaar een stuk van 100 m 
Grote renbaan zuid - 
tegen ring bosrand 20 553,68 1,11 elk jaar een stuk van 100 m 
Jezus-eik bosrand 40 921,62 2,24 halve omloop (1/4 jaar) 
Kleine flossendelle - 
midden brede bosrand 60 601,42 3,61 halve omloop (1/4 jaar) 
Kleine flossendelle - 
midden houtkant  517,42  elk jaar een stuk van 100 m 
Kleine flossendelle - 
midden houtkant  378,43  elk jaar een stuk van 100 m 
Kleine flossendelle - 
noord brede bosrand 60 601,26 3,61 halve omloop (1/4 jaar) 
Kleine flossendelle - 
noord houtkant  649,37  elk jaar een stuk van 100 m 
Kleine flossendelle - 
OLV- delle brede bosrand 60 106,29 0,64 halve omloop (1/4 jaar) 
Kleine flossendelle - 
OLV-delle bosrand 40 77,51 0,31 halve omloop (1/4 jaar) 
Kleine flossendelle - 
OLV-delle brede bosrand 60 492,32 2,95 halve omloop (1/4 jaar) 
Koningsvijvers -N - kant bosrand 30 617,22 2,87 3 stukken om de 3 jaar 
Koningsvijvers - Z- kant brede bosrand 50 437,00 2,19 3 stukken om de 3 jaar 
Koningsvijvers - Z- kant 
(facultatief) brede bosrand 50 207,00 1,04 indien positief resultaat 
Oefenrenbaan - 
arboretum bosrand 30 165,34 0,66 elk jaar een stuk van 100 m 
Oefenrenbaan - 
bestaande houtkant houtkant 5 118,48  elk jaar een stuk van 100 m 
Oefenrenbaan - 
bestaande houtkant op 
talud houtkant  273,15  

 
Oefenrenbaan - dennen houtkant 10 172,29 0,17 elk jaar een stuk van 100 m 
Oefenrenbaan - W-kant brede bosrand 40 317,72 1,27 elk jaar een stuk van 150 m 
Oefenrenbaan nieuwe 
houtkant houtkant 10 168,07 0,00 jaar 1 

Oude spoorwegberm 
Hakenstakendreef brede bosrand 

60 694,00 4,16 

Onder voorbehoud van 
ontsnipperingsmaatregelen 
op RO: 1/4 jaar een stuk 
van 150 tot 200 m 

Vierarmendreef brede bosrand 60 921 5,53 Aansluiting op ecoduct over 
RO 

Sparrebosstraat brede bosrand 60 750,48 4,50 uitgevoerd 
Spoorweg brede bosrand 60 965,22 5,79 zie beheerplan 
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- infrastructuur 

Spoorweg 
brede bosrand 
- infrastructuur 60 870,77 5,22 zie beheerplan 

Vijvers Groenendaal - 
Duboislaan - vijver 4 bosrand 30 488,36 1,80 gefaseerd hakhoutbeheer in 

kleine stukken 
Vijvers Groenendaal - 
Duboislaan vijver 2 en 3 bosrand 15 501,29 2,07 gefaseerd hakhoutbeheer in 

kleine stukken 
Vijvers Groenendaal - 
renbaan brede bosrand 60 586,58 3,52 halve omloop (1/4 jaar) 
Vijvers Groenendaal - 
vijver 4 zuidkant bosrand 20 302,79 1,26 jaar 2 

Waterloosesteenweg 
bosrand - 
infrastructuur 40 483,16 1,93 elk jaar een stuk van 150 

tot 200 m 

Waterloosesteenweg 
bosrand - 
infrastructuur 40 1.087,03 4,35 elk jaar een stuk van 150 

tot 200 m 
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KAART 5.10.1:1 Habitats spoorwegtalud 
KAART 5.10.1:2 Beheermaatregelen spoorwegtalud 
 
De Wet van 25 juli 1891, gewijzigd bij de wet van 21 maart 1991, legt een aantal bepalingen 
ten aanzien van een doeltreffende veilige exploitatie op. 
 
“Langs de spoorweg mogen de bomen niet behouden worden op een grotere hoogte dan de 
afstand tussen de voet van de boom en de vrije rand van de spoorweg. Wanneer de 
spoorweg op een grondverhoging is aangelegd, wordt die afstand berekend tussen de voet 
van de boom en de bovenrand van de grondverhoging. Bij een spoor in ingraving wordt de 
bovenrand van de talud als vrije rand genomen” 
 
De toepassingswijze wordt echter genuanceerd. Dit houdt in dat wanneer de houtachtige 
gewassen, die potentieel de bovenleiding kunnen raken of het profiel van vrije ruimte kunnen 
indringen, dienen te worden verwijderd. Het profiel van de vrije ruimte wordt hierbij bepaald 
door een afstand van 1,5 m van de meest nabij liggende spoorstaaf. 
 
Daarenboven is een schriftelijke toelating van de NMBS vereist indien een aanplant van 
bomen zich situeert op minder dan 6 m van de vrije rand van de spoorweg. 
 
Voor het beheer van de bosrandzone langs de spoorlijn L161 werd in 2010 reeds een 
beheerplan opgesteld. Hieronder zullen kort de streefbeelden en beheermaatregelen die in 
dit beheerplan werden uitgewerkt uiteengezet worden. Het ANB zal het beheer van de 
spoorwegtalud overnemen vanaf het moment dat daarover een akkoord uitgewerkt is met 
INFRABEL (voorzien in 2013). 
 

 
Het beheerplan berust op twee duidelijke principes. Enerzijds is het van groot belang dat de 
veiligheid langsheen de spoorwegtalud ten allen tijde gegarandeerd blijft. De ecologische 
streefbeelden houden rekening met een maximale hoogteontwikkeling zodat een vallende 
boom of struik nooit de spoorwegtalud kan bereiken. Deze gecreëerde, veilige situatie zal 
worden gefixeerd door zeer regelmatige doch kleinschalige ingrepen waardoor de 
streefbeelden in stand gehouden worden.  
 
Anderzijds is het van belang dat ecologisch waardevolle overgangsvegetaties gecreëerd 
worden die een cruciale verbinding vormen tussen het bos en de open zones. Het 
streefbeeld dat als doel gesteld wordt, is een brede, gradiëntrijke bosrand aan beide kanten 
van de spoorwegtalud met een mantel-zoomvegetatie waar mogelijk en met een 
nadrukkelijke zorg voor de aanwezige poelen en de potentie voor bepaalde doelsoorten (o.a. 
Vuursalamander en Kleine ijsvogelvlinder) 
 

 

 
Rekening houdend met de opgemeten boomhoogten langsheen het tracé enerzijds en de 
hoogteligging van het spoor ten opzichte van het maaiveld anderzijds wordt omwille van de 
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eenvormigheid, controleerbaarheid en handhaafbaarheid de minimale boomgrens gelegd op 
20 m gemeten vanaf de buitenste rail. 
 
Op vlak van veiligheid betekent dit : 

 Tot op 20 m vanaf de rail zullen geen bosboomvormende soorten langer dan 1 
omloop kunnen uitgroeien. Deze zone wordt gereserveerd voor open- en halfopen 
natuur en zal een eigen natuurbeheer kennen (ook gericht op tegengaan van 
boomopslag).  

 Aangezien de Beuken in het Zonïenwoud tot 35 m hoog worden is, aansluitend bij de 
zone voor open en halfopen natuur, in het bos over een diepte van 15 m bijkomende 
aandacht nodig voor het veiligheidsaspect. In deze zone wordt weliswaar een mantel 
beheer gevoerd maar dit zal uiting krijgen in een vorm van hakhoutbeheer. Deze 
zone zal naast de gangbare functies (oogst, verzorging, sanitair) in de eerste plaats 
een veiligheidsfunctie hebben. 

 

 
De spoorwegtaluds die zich deels doorheen, deels langsheen het Zoniënwoud situeren, 
worden beschouwd als van bijzondere ecologische waarde (BIM, 2003). Voorliggend 
beheerplan stelt de ontwikkeling van een brede bosrand met een mantel-zoomvegetatie tot 
doel waar mogelijk en een nadrukkelijke zorg voor de aanwezige poelen met ecologische 
inrichting en beheer afgestemd op de potentie voor bepaalde doelsoorten. 
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen poel, grasland, ruigte en struweel waarbij: 

 Grasland + ruigte = zoom 
 Struweel + Hakhout = mantel 
 Poel + oeverbegroeiing = poel 

 
Er wordt rekening gehouden met de volgende doelsoorten: 

 Reptielen: Zowel voor Levendbarende hagedis als Hazelworm, die beiden reeds 
voorkomen langsheen de spoorlijn 161, wordt een vergroting en verbetering van het 
leefgebied beoogd. 

 Amfibieën: De Vuursalamander kan de poel tegen de Bundersdreef gebruiken voor 
de voortplanting. Het opgevangen hemelwater moet worden afgeleid via een buis 
naar de noordoostelijke zijde van de kruising L161-Bundersdreef en daar in de 
afwateringsgracht geloosd worden opdat het water in de poel niet vervuild wordt. 

 Dagvlinders:  
o Kleine ijsvogelvlinder: kleinschalige kappingen van bomen, gefaseerd maaien 

van bosranden, voldoende nectar (Kamperfoelie). 
o Iepenpage 
o Keizersmantel: bloemenrijke plekken (voldoende aantallen viooltjes is 

noodzakelijk) en mantel- en zoomvegetaties 
o Grote weerschijnvlinder: bosranden langs het spoor, voorkomen van Boswilg 

en Grauwe wilg in de bosrand. 
o Sleedoornpage: voorkomen van Sleedoorn in de bosranden.  

 Sprinkhanen: De ontwikkeling van een bosrand zal de sprinkhanen ten goede 
komen. 

 Houtsnip: Goed voedselaanbod in de omgeving van het nest waar het wijfje en de 
jongen foerageren.  

 Vliegend hert: De zone biedt uitzonderlijke mogelijkheden voor migratie van 
Vliegend hert. Hier zijn momenteel grote hoeveelheden dood hout opgestapeld in 
grote takkenrillen, ten gevolge van rooiingen voor de ontdubbeling van de spoorlijn. 
Deze takkenrillen vormen (weliswaar suboptimaal) een geschikte habitat voor 
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Vliegend hert, op zonbeschenen plaatsen. Deze open corridor vormt ook de 
verbinding tussen de gekende populatie van Vliegend hert vlakbij het station van 
Bosvoorde, en de geschikte habitatzones ter hoogte van Groenendaal. 
 

 
Het achterliggend concept bij de ontwikkeling van een dubbel golvende bosrand bestaat erin 
struikmassieven te gedogen tot dicht tegen de spoorlijn in de zones waar het spoor zich in 
ophoging bevindt. De zones waar het spoor zich in ingraving bevindt, worden als geleidelijk 
oplopende bosrand ontwikkeld, met een sequentie vanaf het spoor gaande van schrale 
grazige zones over ruigtes en struwelen naar bos. Aldus ontstaat de brede golving die is 
weergeven met de dikke groene lijn in onderstaande figuur. Waar struikmassieven het spoor 
raken ontstaan oversteekplaatsen voor o.a. vleermuizen (hop-over). Waar het bos ver van de 
spoorweg blijft, ontstaan leefmogelijkheden voor soorten van open en halfopen ecotopen en 
veilige oversteekmogelijkheden voor o.a. reeën. 
 
Via gerichte bijkomende aanplanting en (periodiek) beheer van struweel en hakhoutzones 
kan een bijkomende golving worden voorzien waardoor het aantal gradiënten en 
microhabitats sterk toeneemt. Deze tweede golving is weergegeven in de dunne groene lijn 
in onderstaande figuur. 
 
Dubbelgrijs  = spoor  
Donkergroen  = grens van het hooghout 
Groen  = grens van hakhout en hogere struikmassieven = brede golvende bosrand 
Lichtgroen  = golving in bosrand door inbreng en beheer van struweelzones en ruigtes 
 
 

 
Kaart 5.10.1: 1 Habitats spoorwegtalud 
Kaart 5.10.1: 2 Beheermaatregelen spoorwegtalud 
 
Spontane natuurontwikkeling wordt beoogd op alle plaatsen waar de gewenste ontwikkeling 
spontaan kan ontstaan. Op plaatsen waar zo snel als mogelijk het gewenste 
successiestadium bereikt moet worden, met uitsluiting van hogere successiestadia, en bij 
gebrek aan perspectieven op de natuurlijke ontwikkeling van dergelijke situatie, zal worden 
aangeplant of ingezaaid. 

 Om erosie van de zandige taluds waar de ontwikkeling van schraal grasland beoogd 
wordt te voorkomen, worden deze met een mengsel van Italiaans raaigras, Ruw 
beemdgras en Rood zwenkgras ingezaaid. 

 Omwille van het gebrek aan zaadbronnen van gewenste inheemse struiken in de 
omgeving doch anderzijds wel de overvloed van ongewenste zaadbronnen van 
exoten worden struweel- en struikenmassieven aangeplant. 
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Om invulling te geven aan bovenstaand principes is kleinschalig maar frequent ingrijpen 
vereist. Omdat dan geen zware machines nodig zijn, vervalt de nood aan een bijkomende 
aanleg van een laterale exploitatieweg langsheen het spoor. Dit is niet onbelangrijk 
aangezien dergelijke laterale weg quasi niet afsluitbaar is voor recreanten met alle 
veiligheidsgevaren omwille van het spoorverkeer van dien. 
 
De beheermaatregelen die vooropgesteld worden zijn: 

 Poelbeheer: Verondieping en herprofilering van de oevers. Gefaseerd maaien van 
de oevervegetatie. 

o Verondiepen: regulier 1x/16jaar; facultatief 1x/8 jaar 
o Maaien oevervegetatie: regulier 1x/4jaar; facultatief 1x/2jaar 

 Maaibeheer: Maaien met bosmaaier of één-assige trekker met afvoer van maaisel 
met het oog op verschraling. 

o 1x/2 jaar maaien; facultatief 1x/jaar 
 Ruigtebeheer: Pleksgewijs uitmaaien (bosmaaier met zaagblad) of uitzagen 

(kettingzaag) van eventuele natuurlijke verjonging van alle boomvormende soorten  
o 1x/4 jaar maaien; facultatief 1x/2 jaar 

 Struweelbeheer: Individuele selectieve kapping, met kettingzaag, waarbij het hout 
ter plaatse blijft of aangevuld wordt bij de stobbenwal, met als oogmerk: de 
verwijdering van ongewenste soorten, boomvormende soorten, een verjongingskap 
voor uitlopende soorten en de verwijdering van individuen die veiligheidsproblemen 
stellen. 

o 1x/8 jaar; facultatief 1x/8 jaar 
 Hakhoutbeheer: Individuele kapping (afzetten), met kettingzaag, waarbij het hout als 

brandhout afgevoerd word, ter plaatse blijft liggen of aangevuld wordt bij de 
stobbenwal, met als oogmerk: hakhoutstoven van gewenste soorten, de verwijdering 
ongewenste soorten, boomvormende soorten, verwijdering individuen die 
veiligheidsproblemen stellen. 

o 1x/16 jaar / facultatief 1x/8 jaar 
 Groene wanden: Onderhoud door snoeien en het verhinderen van houtige 

gewassen met zware wortels die de groene wand kunnen beschadigen. 
o Jaarlijks 
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Alle bosranden kunnen een belangrijke rol spelen in de geleiding van specifieke 
soortengroepen als onderdeel van ontsnipperingsmaatregelen. Maar voor de optimale 
werking van de meeste ontsnipperingsmaatregelen is het noodzakelijk ook een specifieke, 
aangepaste beplanting te voorzien. Een randbeplanting leidt dieren naar de passage en 
schermt de overgang af van beweging en licht afkomstig van het verkeer. Dit geldt niet alleen 
voor de grotere zoogdieren, voor dewelke dat evident lijkt, maar geldt voor soorten uit elk 
van de ecoprofielen (studie Arcadis, 2009). Struikachtigen met voedselwaarde (vb. 
besdragende struiken) vormen een extra aantrekkingskracht. Ze geven bovendien een 
beschutte omgeving voor kleine dieren. 
 
Om een optimale werking te verzekeren dient voor elke faunapassage de concrete 
terreinsituatie in detail te worden bestudeerd en beoordeeld. Gerichte beheermaatregelen 
kunnen de werking van de passages in grote mate versterken. Voorbeelden zijn: 

 aanleg en regelmatig onderhoud / aanvulling van schuilplaatsen zoals stobbenwallen 
of takkenrillen, gestapelde stenen en keien; 

 aangepast maaibeheer om de doorgang, zowel naar passages als naar uitstapjes, of 
de werking van vb. wildspiegels of dassenpoortjes te verzekeren; 

 beplanting van (keer)muren 
 regelmatig vrijmaken van waterafvoeren 
 hakhoutbeheer om een blijvend dicht scherm te verzekeren, resp. een geleidelijke 

gradiënt tussen open gedeelte / wegzone en opgaand bos te bekomen (onderdeel 
van beheer gericht op habitat 6430) 

 ... 
 
In het kader van het Life+ project ‘OZON’ (zie 5.11.6) worden belangrijke lengtes interne 
bosranden met dit doel aangelegd, waarbij na aanleg een aangepast beheer zal worden 
ingesteld als volgt:  
 
Maaien 

 in cyclus van 1 tot 4 jaar, strooksgewijs over een afstand van 4 tot 6 m. 
 vooropgestelde omlooptermijn is in regel vier jaar. 
 daarna afbouw in functie van vegetatievraat door overstekend wild (aan de boszijde 

van het raster, bij bosranden aan de wegzijde is het maaibeheer blijvend). 
 
Hakhoutbeheer 

 in cyclus van 2 tot 4 jaar, gedeeltelijk en pleksgewijs kappen over een afstand van 2 
tot 4 m. 

 in een cyclus van 8 tot 20 jaar, strooksgewijs kappen over een afstand van 5 tot 10 
m. 

 vooropgestelde omlooptermijn 16 of 24 jaar, afhankelijk van voorkomende soorten. 
 waar mogelijk kan na enkele cycli ook afbouw in functie van spontane processen 

 
In de onmiddellijke omgeving van de snelwegen, die kunnen gelden als voornaamste bron 
van geluidsbelasting in het bos, moet verder rekening gehouden worden met de mogelijke 
geluidwerende maatregelen. Wanneer op basis van het op te maken geluidskadaster beslist 
zou worden tot de aanleg van grondwallen of andere geluiddempende infrastructuren  zullen 
nog bijkomende bosranden worden aangelegd in de loop van het beheerplan.  
 
De aanleg van bosranden dient aldus een belangrijk aandachtspunt te zijn bij alle verder te 
nemen geluids- en ontsnipperingsmaatregelen. 
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Voor de uitvoering van de beheerwerken zal het publiek geïnformeerd worden door o.a. de 
infoborden in de onthaalpoorten. Het is belangrijk uit te leggen waarom bosranden op die 
plek aangelegd worden, wat de bedoeling is en welke beheermaatregelen genomen zullen 
worden. Door op voorhand ook een inschatting te maken wanneer het eindresultaat na de 
kappingen verwacht wordt, kan op een deel van de publieksvragen geanticipeerd worden.  
 
Als de bosranden in zones liggen waar veel reactie van het publiek kan verwacht worden, 
zullen de milieudiensten van de betrokken gemeente op de hoogte gesteld worden.    
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Het SBZ – H Zoniënwoud (op niveau van de drie gewesten) is bijna volledig omgeven door 
verstedelijkt gebied. Daarom  is het uiterst belangrijk om voor de bestaande corridors een 
‘open ruimte –invulling’ te voorzien/behouden en waar mogelijk te versterken. Een verdere 
verstedelijking in de randzone zou het Zoniënwoud isoleren van zijn omgeving en is dus niet 
gewenst. De Brabantse bosstructuur kan verbeterd worden door een versterking van de 
bestaande bos- en natuurverbindingen. Op die manier kan het Zoniënwoud blijven fungeren 
als brongebied voor talrijke bossoorten. 
 
In de periferie van het Zoniënwoud bestaat een zeer hoge landdruk die impact kan hebben 
op essentiële verbindingen tussen het bos en de omliggende bos- en natuurgebieden. De 
verbindingen kunnen verbroken worden door toenemende verstedelijking (kwantitatief) of 
door een intensief landgebruik (kwalitatief).  
 
Binnen het boscomplex situeren zich bovendien nog tal van verkeersinfrastructuren die de 
leefgebieden van diverse soortengroepen versnipperen. Om dat effect te milderen zijn 
ontsnipperende maatregelen nodig, in eerste instantie onder de vorm van aangepaste 
infrastructuren over of onder de (snel)wegen, tegelijk ook door begeleidende maatregelen 
zoals de uitbouw van interne bosranden (zie ook 5.10) 
 

 
Er is voor heel het Zoniënwoud een globale visie ontwikkeld voor bosuitbreidingen en 
natuurverbindingen in overleg met de drie gewesten. Deze visie werd ontwikkeld bij de 
structuurvisie en werd door de betrokken ministers goedgekeurd.  
 
Bosuitbreidingen worden vooropgesteld nabij Zevenster, Rotveld, Eizer en Smeyberg-
Koedaal, richting Hallerbos, richting Lasne/Genappe/Villers-la-Ville en richting 
Meerdaalwoud.  
 
De natuurverbindingen liggen in de valleien van de Laan, de IJse en de Voer. De 
Woluwevallei op het Brussels gewesten en de vallei van de Argentine in Wallonië.  
 
In de Structuurvisie is ook expliciet aandacht gegeven aan interne ontsnippering, waarvan de 
noodzaak het grootste is op de locaties waar de ecologische hoofdstructuur van het 
Zoniënwoud door de verkeersinfrastructuren is doorsneden. Zie in dat verband ook onder 
4.2.5. 
 

 
De uitbreiding van de oppervlakte boshabitat is als prioritaire inspanning in het S-IHD-rapport 
Zoniënwoud vooropgesteld. Voor de verschillende voorkomende habitats en soorten zijn 
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doelen geformuleerd binnen SBZ. Voor een aantal doelstellingen zijn bijkomende 
inspanningen noodzakelijk, ook buiten SBZ. 
   

 

Voor een duurzame goede staat van instandhouding van habitattype 91E0, 9120 en 9130 en 
daaraan gebonden habitattypische soorten zoals vuursalamander, boommarter, das, 
vliegend hert, … is het nodig om een aantal ecologische verbindingen te realiseren. Deze 
ecologische verbindingen dienen plaats te vinden buiten de speciale beschermingszones, 
maar zijn te verantwoorden in uitvoering van artikel 3, lid 3 en artikel 10 van de 
Habitatrichtlijn 
 
In de omgeving van het Zoniënwoud is heel wat hoogwaardig natuur- en bosgebied 
aanwezig. Belangrijke omliggende SBZ-gebieden zijn:  

- SBZ-H Dijle: BE2400011 – Valleien van de Dijle, Laan en IJse met 
aangrenzende bos- en moerasgebieden: 4.068 ha 

- SBZ-H Hallerbos: BE2400009 - Hallerbos en nabije boscomplexen met 
brongebieden en heiden: 1.820 ha 

- SBZI Zoniënwoud Brussels gewest BE1000001: 1.692 ha 
- SBZ-H: BE31002 Vallée de l'Argentine: 669 ha (met Waals gedeelte van het 

Zoniënwoud) 
- SBZ-H: BE31003 Vallée de la Lasne: 432 ha  

 

 

 
Omwille van het essentieel belang van het Zoniënwoud voor verschillende boshabitats 91E0, 
9120, 9160 en 9130 is bosuitbreiding aanpalend aan het Zoniënwoud aangewezen. Vanuit 
de G-IHD wordt een sterke uitbreiding van deze boshabitats voorzien buiten SBZ. Het 
Zoniënwoud is de grootste aaneengesloten oud-bossite van Vlaanderen en heeft daardoor 
een aantal op Vlaams niveau uiterst zeldzame, minder mobiele faunasoorten, die specifiek 
gebonden zijn aan oud bos. Door bosuitbreiding aansluitend op het Zoniënwoud, kunnen 
deze soorten op termijn een nieuwe habitat koloniseren, wat zal leiden tot hoogkwalitatieve 
boshabitats en tot een versterking van het leefgebied van zeer kritische oud-bossoorten in 
Vlaanderen. 
 
De gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen (G-IHD) voorzien op Vlaams niveau in 
bosuitbreiding onder de vorm van verbinden van boskernen en vergroten van bestaande 
boskernen. Op Vlaams niveau bedraagt de uitbreiding van de zure Beuken- en eikenbossen 
(habitat 9120) 2.050 -3.200 ha. Vermits het Zoniënwoud essentieel gebied is voor dit 
habitattype, is het wenselijk dat een belangrijk deel van de bosuitbreiding aan de rand van 
SBZ - H - Zoniënwoud gerealiseerd wordt.  
 
Voor de uitbreiding van habitat 9160 wordt 450 ha - 690 ha voorzien. In het Zoniënwoud zijn 
dit vaak de drogere valleibostypen. Deze bostypen zijn volgens de G-IHD zeer belangrijk. 
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Voor een duurzame, goede lokale staat van instandhouding van de populaties Vliegend 
hert (gelegen buiten SBZ) is in uitvoering van artikel 3, lid 3 en artikel 10 van de 
Habitatrichtlijn, een uitbouw van een netwerk van stapstenen en corridors noodzakelijk om 
bestaande relictpopulaties met elkaar te verbinden en de herkolonisatie van de 
geoptimaliseerde biotopen in SBZ-H te realiseren. 
 
Voor een duurzame en goede lokale staat van instandhouding van de populaties 
Vroedmeesterpad (relictpopulatie gelegen buiten SBZ, gehucht Ketelheide te Overijse) is in 
uitvoering van artikel 3, lid 3 en artikel 10 van de Habitatrichtlijn, het versterken en het 
uitbouwen van de relictpopulatie noodzakelijk. Er wordt een populatie van min. 100 roepende 
mannetjes nagestreefd. Indien de relictpopulatie acuut met uitsterven bedreigd wordt, en er 
geen andere bevredigende oplossing is, kan een translocatie naar geschikte biotopen in het 
SBZ overwogen worden. Er is nood aan een soortspecifiek netwerk van stapstenen en 
corridors om bestaande relictpopulatie te verbinden met het habitatrichtlijngebied en de 
herkolonisatie van de geoptimaliseerde biotopen in SBZ-H te realiseren. 
 
Provinciaal ruimtelijk structuurplan 
Het beleid voorziet in de afbakening van bijkomend 90 ha bosuitbreidingsgebied a.d.h.v. 
RUP’s. In punt 1 en 2 wordt aangegeven waar die bosuitbreidingen gelokaliseerd dienen te 
worden wanneer het de bedoeling is de habitatkwaliteit en de leefgebieden van 
habitatrichtlijnsoorten te versterken. 
 
VSGB (Vlaams strategisch gebied rond Brussel) 
Een aantal van deze verbindingen maken deel uit van het Vlaams strategisch gebied rond 
Brussel. 
 
Groen in de stad 
In bepaalde zones kan gedacht worden aan een koppeling van verbindingszones met 
groenbeleid.  
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Tabel 84: Synthese van het belang en de invulling van de bos- en natuurverbindingen 
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Verbinding 
5: K-S 
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6: 
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Verbinding 
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X         x  
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9 – Voer 

X x SBZ-H 
Dijle 

  x X x  x  
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Verbinding 1: Verrewinkel – Linkebeek – Schaveyspark – Dwersbos – 
Gasthuisbos (SBZ-Hallerbos)  
 
 Vliegend hert nieuwe waarnemingen in Kinsendael (Ukkel) 
 

Ecologisch:  Bos-en natuurverbindingen versterken tussen SBZ-H Zoniën en 
Gasthuisbos (SBZ-H Hallerbos): uitbreiden van de bestaande bosstructuur door 
bosuitbreiding en ontwikkelen van waardevolle graslanden en moeraszones, 
verbindingen maken voor Vliegend hert en vleermuizen 
 

Secundaire verbinding: Woonparken Sint-Genesius-Rode – Ukkel 
 
Vroedmeesterpad – Vliegend hert en vleermuizen – Das 
 
De woonparken met oude bomen gelegen aan de rand van het Zoniënwoud 
kunnen bijzonder waardevol zijn als mogelijk leefgebied voor een aantal 
bossoorten. Deze zone is als secundaire verbinding aangeduid.  
Een poelennetwerk behoort ook tot de mogelijkheden.  

 
Verbinding 2:  Zoniënwoud (Midden hut) – Hoeve Blaret – Hof te Lansrode – 
Gevaartsvijvers – Driesbos – Revelingen 

 
Vroedmeesterpad – Vliegend hert en vleermuizen – Das 
 
Ecologisch:  bos-en natuurverbindingen versterken tussen SBZ-H Zoniën en 
Wallonië. Uitbreiden van de bestaande bosstructuur door bosuitbreiding en 
ontwikkelen van waardevolle graslanden, moeraszones en vijvers, verbindingen 
maken voor Vliegend hert, vleermuizen en Das. De Das is gebaat met een goede 
landschappelijke bosstructuur aangevuld met een netwerk van houtkanten, holle 
wegen en taluds. Als voedselhabitat zijn er voldoende extensieve graslanden nodig.  
  
Das: argumentatie zie verbinding 3  
 
  

Verbinding 3: Zoniënwoud - Zevenster (SBZ-H Vallée de’Argentine) - 
Kwadebeekvallei – Revelingen – Zevenbronnen (SBZ-Hallerbos)  
 

Vroedmeesterpad, Vliegend hert, vleermuizen en Das 
 

Ecologisch:  bos-en natuurverbindingen versterken ter hoogte van Zevenster (SBZ-
H Zoniën en SBZ-H Vallée de’Argentine) en vervolgens richting Zevenbronnen (SBZ-
H Hallerbos). De verbindingen kunnen versterkt worden door het uitbreiden van de 
bestaande bosstructuur door bosuitbreiding en het ontwikkelen van waardevolle 
graslandcomplexen en moeraszones. De verbindingen moeten een geschikt 
leefgebied hebben voor Vliegend hert, vleermuizen, Vroedmeesterpad en Das. 
  
In Zevenster kan vooral aandacht gegeven worden aan de ontwikkeling van brede 
bosranden, een habitat dat momenteel veel te weinig voorkomt en als doel voor de 
grotere boscomplexen is opgenomen. Zeker voor bosranden is dit een uiterst 
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geschikte locatie, vermits het één van de weinige plaatsen van Zoniën is waar de zuid 
geëxposeerde rand niet door villawijken is ingenomen. Dit opent tevens potenties 
voor de vernieuwde aanwezigheid van vliegend hert. 
 
In de dassenstudie (Cielen V., Berwaerts K.,2007) werd een corridor van geschikte 
habitats gevonden van Lembeekbos – Hallerbos – Revelingen tot aan de 
Gevaartsvijvers, dat tot 200 m van het Zoniënwoud is verwijderd. Vermits de 
dassenpopulatie in Nijvel-Ittre zich momenteel uitbreidt, neemt het belang van deze 
corridor toe. Naast het verbeteren van de habitat zijn ontsnipperingsmaatregelen 
noodzakelijk. Ontsnipperingsmaatregelen van de N5 en aan de spoorlijn Brussel-
Nijvel (124) t.h.v. ‘Waterloos Veld’ (Sint-Genesius-Rode) worden best genomen om 
deze passage voor Das veiliger te maken. 
 
De Das is gebaat met een goede landschappelijke bosstructuur aangevuld met een 
netwerk van houtkanten, holle wegen en taluds. Als voedselhabitat zijn er voldoende 
extensievere graslanden nodig.  
 
Uitbreiden van een poelennetwerk i.f.v. het versterken van de populatie 
Vroedmeesterpad in Kwadebeekvallei. 
 

Verbinding 4: Ijsevallei (SBZ-H -Dijlevallei)  
 

Bosvleermuis – Watervleermuis - Rosse vleermuis - Bittervoorn – IJsvogel 
 

Ecologisch: Bos-en natuurverbindingen versterken tussen SBZ-H Zoniën 
(Koningsvijvers) en de IJsevallei stroomafwaarts (SBZ-H Dijlevallei). Het ontwikkelen 
van waardevolle moeraszones en valleibossen in de IJsevallei is belangrijk. Deze 
vallei kan een geschikt leefgebied zijn voor soorten als Bittervoorn, IJsvogel, 
vleermuizen waaronder Bosvleermuis, Rosse vleermuis en Watervleermuis. Het is 
belangrijk dat er een goede waterkwaliteit in de IJse kan gegarandeerd worden en de 
aanwezigheid van voldoende boselementen voor vleermuizen.  
 

Verbinding 5: Koedal – Smeyberg – Vlierbergbeek  
Vliegend hert 

 
Ecologisch: Bos-en natuurverbindingen versterken tussen het Zoniënwoud en de 
IJsevallei (SBZ-H Dijlevallei) via Koedal, Smeyberg en Vlierbergbeek. De 
verbinding realiseren door uitbreiden van de bestaande bosstructuur en het 
ontwikkelen van waardevolle graslanden en moeraszones. Het is een belangrijke 
locatie voor Vliegend hert. Voor deze habitatrichtlijnsoort worden broedhopen 
voorzien (zie detailbespreking per soort).   
 
 

Verbinding 6: Marnixbossen – Ketelheide – Koningsberg (SBZ-H -Dijlevallei)  
Vroedmeesterpad – Vliegend hert 
 
Ecologisch:   
Uitbreiding en verbinding: Bos-en natuurverbindingen versterken tussen het 
Zoniënwoud) en de IJsevallei (SBZ-H Dijlevallei) via de Marnixbossen, Ketelheide 
en Koningsberg. Aan de rand van het SBZ komen twee habitatrichtlijnsoorten 
waarvoor verbindingen naar de SBZ cruciaal zijn: Vroedmeesterpad – Vliegend hert. 
In dit beheerplan worden de beheermaatregelen te nemen door verschillende 
eigenaars op elkaar afgestemd (zie detailbesprekingen per soort). 
. 
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Verbinding 7: Nellebeek – Kaalheide – IJsebroeken – IJse (SBZ-H -Dijlevallei)  

Vroedmeesterpad 
 
Ecologisch: 
Uitbreiding en verbinding: Bos-en natuurverbindingen versterken tussen het 
Zoniënwoud en de IJsevallei (SBZ-H Dijlevallei) via de Nellebeek en Kaalheide. De 
verbinding realiseren door uitbreiden van de bestaande bosstructuur en het 
ontwikkelen van waardevolle graslanden en moeraszones. 
 
 

Uitbreiding 8: Rotveld 
 

Ecologisch:  
Uitbreiding en verbinding: Ontwikkeling van een nieuw bos met gradiëntrijke 
bosranden Rotveld sluit aan op het Zoniënwoud zodat bosorganismen de nieuwe 
bossen kunnen bereiken.  
 
 

Verbinding 9: Vossemvijver – 12-apostelenbos – Voervallei naar Moorselbos 
(SBZ-H -Dijlevallei) en naar Tersaartbos (SBZ-H -Dijlevallei)  

Bosvleermuis – Watervleermuis – Rosse vleermuis – Bittervoorn – Ijsvogel 
 

Ecologisch:  Bos-en natuurverbindingen versterken tussen de vijvers van het Park 
van Tervuren (Vossemvijver) en de Voervallei stroomafwaarts richting Moorselbos en 
Tersaartbos (SBZ-H Dijlevallei). Ontwikkelen van waardevolle moeraszones en 
valleibossen in de Voervallei en bosverbindingen richting Moorselbos en Tersaartbos. 
Deze ecologische verbinding is belangrijk voor vleermuizen waaronder Bosvleermuis, 
Rosse vleermuis en Watervleermuis. Het is belangrijk dat er een goede waterkwaliteit 
in de Voer kan gerealiseerd worden en de aanwezigheid van voldoende 
boselementen voor vleermuizen.  
 
Bestaande initiatieven: natuurreservaat 12-apostelenbos en uitbreidingsperimeter 
en landinrichtingsproject Plateau van Moorsel 
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Kappingen i.f.v. Brabantse heide 
 
In het kader van de instandhoudingsdoelstellingen worden kappingen en herstel van heide 
voorzien. Dit zorgt voor een negatief saldo van 23 ha op de bosbalans.  
 
Bebossingen op Smeyberg – Koedal  
 
Recente bebossingen op Smeyberg - Koedal hebben tot een bosuitbreiding van 9,06 ha 
geleid. Door het vervallen van de pacht komen er in de toekomst nog gronden vrij en zal er 
verder bebost worden.  
 
Er zijn nog 9,2 ha bosuitbreiding (fase III+ IV) voorzien in de planperiode 2014-2034. 
 
Daarnaast wordt een zone van 32,7 ha ontwikkeld als half-openlandschap (weiland + 
struweelvegetaties) door extensieve begrazing. 
 
Noodzaak bijkomend bos 
 
Vanuit dit beheerplan bestaat de noodzaak om bijkomend bos te zoeken in de omgeving van 
het Zoniënwoud. Bijkomende bosuitbreidingen zijn zeer wenselijk om het bos nog te 
versterken en de verbindingen met omliggende NATURA 2000-gebieden te versterken. 
Tijdens deze beheerplanperiode zullen bosuitbreidingsmogelijkheden ten volle benut 
worden. De kaart met ecologische verbindingen van het Zoniënwoud geeft aan waar deze 
bosuitbreidingen wenselijk zijn. De snelheid en de grootte kan moeilijk ingeschat worden, 
omdat hiervoor bijkomende aankopen in de randzone noodzakelijk zijn.  
 
Noodzaak om nog te bebossen 
 
Maatregelen die nu voorzien zijn globaal min. 
Tellen met boscompensatiefonds 
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De bestaande populaties Vliegend hert bevinden zich aan de rand van het Zoniënwoud, net 
buiten SBZ. De ecologische verbinding Vliegend hert wordt gesitueerd ter hoogte van 
Ketelheide (gemeente Overijse) (Thomaes, A. 2012).Om de maatschappelijke impact van 
deze ecologische verbindingen helderder te maken, werd onderstaand ruimtelijk scenario 
uitgewerkt. 
 
Andere mogelijke verbindingen worden besproken onder punt 1.11.5.1.3.  

 
 

 
Het is de bedoeling om een netwerk van verschillende corridors te ontwikkelen die de 
verbinding maken tussen de bestaande populaties Vliegend hert aan de rand van de SBZ-
Zoniën en de SBZ-Zoniën en SBZ-Dijle. 
 

 Marnixbossen (SBZ-Zoniën) t.o.v. de bestaande populatie (te overbruggen afstand  
1,3 km) 

 Marnixbossen (SBZ-Zoniën) t.o.v. Koningsberg (SBZ-Dijle) (1 km) 

De ligging van de meest optimale verbindingen zou in de toekomst nog bijgesteld kunnen 
worden als er nieuwe waarnemingen zijn op nieuwe locaties. 
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Voorstel voor ontwikkeling van de verbinding in functie van Vliegend hert (groene stipjes). De 
rode zones zijn aangeduid als interessante zones voor Vliegend hert (beboste taluds of 
eikenbestand met staand dood hout), de locatie van de noodzakelijke houtkanten (oranje 
lijnen) en de mogelijke bosuitbreidingszones (olijfgroen). Een kleinschalig netwerk van 
broedhopen (gele stippen) zijn vooral in tuinen en in nieuwe houtkanten terug te vinden.  
 
Een  netwerk van poelen voor Vroedmeesterpad (blauwe stipjes) is reeds aanwezig maar 
wordt nog verder versterkt. 
 

In de zone voor mogelijke corridors wordt ook een serieuze erosieproblematiek vastgesteld. 
Het geërodeerd materiaal komt ook terecht in de boshabitats binnen SBZ-Zoniën of de 
beken. Bij vergelijking met de biologische waarderingskaart (datum kartering, 1998) zijn er in 
de verbindingszone de laatste decennia veel KLE’s verdwenen. Door een netwerk van 
corridors voor Vliegend hert te creëren met KLE’s kan tegelijk dit erosieprobleem aangepakt 
worden. 
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Binnen de verbindingszone worden in de verschillende kleine, bestaande bossen geschikte 
habitats gecreëerd door alle geschikte mogelijkheden om veel dood hout te produceren te 
benutten. Vooral zware bomen (Zomereik en Beuk) komen hiervoor in aanmerking. Ook 
dode fruitbomen in oude hoogstamboomgaarden zijn voor Vliegend hert bijzonder 
interessant. 
 

 
Nieuwe hakhoutbosjes (na tien jaar dood hout) aanleggen om de bosverbinding te 
versterken: minimaal 10 ha in zone tussen Marnixbossen en Koningsberg.  Bv. verbinding 
tussen Generaalsbos – domein de Marnix – hakhoutbeheer toepassen. De gevraagde 
oppervlakte voor bosuitbreiding vanuit de G-IHD (uitbreiding boshabitat 9120,9160, …) in de 
omgeving van het Zoniënwoud staat los van de oppervlakte hakhoutbos die gevraagd 
worden voor Vliegend hert. 
 
Bestaande gefragmenteerde kleine bossen verbinden met bestaande grotere bosstructuren 
(Marnixbossen, Koningsberg) door aanleg van brede gradiëntrijke houtkanten. Op kaart 
werden een aantal corridors aangeduid die als verbinding essentieel zijn en te interpreteren 
zijn als het minimum. 
 
Een kleinschalig netwerk uitbouwen van broedhopen op minder geschikte boslocaties: elke 
100 m een kunstmatige broedhoop bouwen (2 m diameter) wordt aangeduid via een raster 
van 100 op 100 m om een aanduiding te geven hoe dit wordt gezien. 

Er worden specifieke beheermaatregelen in functie van Vliegend hert in de Marnixbossen 
(SBZ Zoniën) genomen in het beheerplan van het Zoniënwoud (deel: Marnixbossen).  
- 10-tal broedhopen aanmaken op 2 verschillende locaties (zie kaart). Dit zijn telkens 

zuidgerichte warme taluds 
- behoud van enkele zware dode staande eiken in het eikenbestand (zie kaart) 
- de broedhopen kunnen geplaatst worden door de bosgroepen onder begeleiding van het 

INBO 

 

In het woongebied kunnen ook beheermaatregelen genomen worden (zie motiveringsnota 
ecologische verbinding in functie van Vliegend hert in het Zoniënwoud, Thomaes 2012). 
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In het beheerplan Zoniënwoud zullen een aantal zones worden aangeduid waar een 
geschikte habitat kan gecreëerd worden. Het gaat vooral om sites met veel en zwaar dood 
hout in combinatie met warme taluds, …  
 

1. Bosreservaat Zwaenepoel: veel dood hout aanwezig vooral Harras. 
2. Rood klooster: warme taluds en verouderingseilanden bovenop de taluds en oude locatie 

voor Vliegend hert (oude waarneming 1850-1973): op lange termijn wordt verwacht dat er 
veel dood hout ter beschikking komt, op korte termijn is de aanleg van een 5 à 10-tal 
broedhopen noodzakelijk. 

3. Oefenrenbaan – regiokantoor – spoorweg: aanleg van een 5 à 10-tal broedhopen en 
hoogstamboomgaard – interessante helling ten noorden van Duboislaan. 

4. Kwekerij: (oude waarneming 1974-2008) veel oude zomereiken 
5. Renbaan Groenendaal: plaatselijk zones met veel dood hout te ontwikkelen in 

gevarieerde bosranden (oude waarneming 1974-2008): op middellange termijn 5 à 10-tal 
broedhopen. 

In het Brussels gewest is er één populatie met verschillende broedplaatsen in de omgeving 
van de St-Hubertus kerk (Watermaal-Bosvoorde). De te overbruggen afstand is 2,9 km in 
vogelvlucht en ligt volledig in het bos. Het is een mogelijkheid om aansluiting te vinden op 
lange termijn.  
 
In het Waals gedeelte zijn verschillende locaties bekend uit de jaren ’60 in het park van 
Solvay. Actuele populaties zijn onbekend. De Meutedreef is een interessante dreef met 
zonnige droge bermen en te ontwikkelen dood hout.  

De afstand tussen de locatie met Vliegend hert tot aan de Kwekerij en Watermaal-Bosvoorde 
bedraagt 2,9 km en deze tot de Bezemhoek bedraagt 1,2 km. 

 

Geïsoleerde populaties van zeldzame soorten zijn zeer gevoelig voor genetische verarming. 
De genetische verarming zou kunnen tegengegaan worden door uitwisseling te realiseren 
tussen de aanwezige populaties. Voor Vliegend hert zijn het de mannetjes die de grootste 
afstand (maximaal 3 km) tussen de verschillende populaties kunnen overbruggen. 
Theoretisch is er op lange termijn uitwisseling mogelijk tussen de populaties van Watermaal-
Bosvoorde (Brussels gewest) en de nieuw te ontwikkelen populaties in het Rood klooster en 
de Kwekerij-oefenrenbaan. De afstanden zijn kleiner dan 3 km en overbrugbaar via een 
groen netwerk. Op die manier kan een duurzame populatie gerealiseerd worden.  
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De dichtstbijzijnde waarnemingen van het Vliegend hert in de omgeving SBZ-Zoniën worden 
opgelijst. De afstanden tot de SBZ-Zoniën worden weergegeven in de tabel. Het gaat om de 
kortst gemeten afstand in vogelvlucht in km. 
 
Tabel 85: Afstand tussen locaties van Vliegend hert en Zoniënwoud 
 Liefkensstraat – nr 1 Fr. Verbeekstraat – nr 2 Louis Gunsstraat 
Vlierbeekberg – 
Smeyberg – Koedal – 
eigendom ANB 

1.2 2.5 1.4 

Zoniën – Brussels 
gewest – SBZ 

2.9 4.2 - 

Zoniën – 
Koningsvijvers – SBZ 

3.5 4.9 - 

Zoniën – SBZ –
Ravenstein 2 VI en 1I 

- - 1 

 
Besluit: Te ontwikkelen stapsteen: uitgebreid netwerk van broedhopen tussen Liefkensstraat 
– Verbeekstraat en de Gunsstraat richting Smeyberg – Koedal – Vlierbergbos (ANB-
eigendom buiten SBZ). In deze zone kunnen op termijn een 20-tal broedhopen aangelegd 
worden. Er wordt gestart met de aanleg van 5 broedhopen op korte termijn op Smeyberg. 
 

 
Aangezien er heel wat potentiële geschikte boszones aanwezig zijn is het ook mogelijk dat er 
in de toekomst nieuwe waarnemingen worden gedaan die dichter bij de SBZ-zone gelegen 
zijn. De inventarisatiemethode van het Vliegend hert is zeer arbeidsintensief. Heel wat 
potentiële boszones zijn nog niet grondig onderzocht.   
 

 
Enkele hellingsbossen zoals Vlierbeekberg en Hagaardbos, de IJsevallei samen met veel 
beboste taluds langs wegen of autostrade.  
 
Het is de bedoeling in deze zone de bosverbindingen zoveel mogelijk te versterken zodat 
soorten met een lage dispersiecapaciteit zoals Vliegend hert toch kans zien het SBZ te 
bereiken. Dit is enkel realistisch op lange termijn en zal in verschillende tussenstappen 
moeten gaan.  
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In Ketelheide is er potentie tot de ontwikkeling van een verbinding voor Vroedmeesterpad.  
 
Te overbruggen afstand < 1 km  
 
Opgenomen in Soortenbeschermingsplan Vroedmeesterpad 
  

 
 
De voorgestelde corridors voor Vliegend hert kunnen ook als verbinding dienen voor 
Vroedmeesterpad. Combinatie van open- en gesloten habitats 
 
Continue verbinding met stapstenen < 50 m 

 

Het is de bedoeling om een poelennetwerk verder uit te bouwen zodat zich een leefbare 
populatie van Vroedmeesterpad kan in standhouden. De maximale  afstand tussen de 
poelen bedraagt ongeveer 500 m. In de omgeving van de poelen is een aangepast 
landhabitat noodzakelijk.  

Er zijn al drie poelen ingericht door Regionaal landschap Dijleland in functie van 
Vroedmeesterpad. 
 
In het beheerplan wordt nog één poel bijkomend aangelegd op de grens Marnix-ANB (binnen 
SBZ). Dit sluit aan op een zone met heideherstel op zuidgerichte helling ter hoogte van 
Ketelheide. 
 

 
Hoge bomen in de omgeving van de poel zijn te vermijden. De poelen moeten voldoende 
vrijgekapt worden.  
Vissen kunnen de larven van de Vroedmeesterpad opeten. Indien er vis in het waterhabitat 
wordt vastgesteld, is het belangrijk dat de vis wordt weggevangen.  
 
Een regelmatige opvolging van beide beheermaatregelen (licht en predatie) is noodzakelijk.  
 

Op de zuidelijke, zongerichte, opwarmende taluds waar Brabantse heide (Ketelheide 2 ANB-
terreinen) hersteld zal worden, wordt aanvullend gekozen voor het plaatsen van 
stenenhopen in de buurt van het waterhabitat (Marnixbossen). Hoge bomen in de omgeving 
van poel of steenhoop is te vermijden. In de omgeving van de poel en de steenhoop wordt het 
gras voldoende kort gehouden. Wanneer de mannetjes zich verplaatsen met het eiersnoer rond 
hun achterpoten worden ze sterk gehinderd door hoog gras en ruigtekruiden. 
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In 2012-2013 werd een Life+ project uitgewerkt onder de titel ‘Herstel van natuurlijke habitats 
voor kritisch bedreigde soorten door middel van ontsnippering van het Zoniënwoud’ met als 
acroniem ‘OZON’. Het dossier werd door de Europese Commissie goedgekeurd, en het 
contract werd ondertekend op 15 juli 2013. Het Life+ project, dat zal worden uitgevoerd in de 
periode 2013-2017 zal meteen de belangrijkste inspanning inzake ontsnippering vormen 
binnen dit beheerplan. De tekst van het beheerplan werd dan ook aangepast ten einde het 
project ‘OZON’ in te voegen in de voorziene maatregelen.  
 
Ondanks de grote natuurlijke structuur van het Zoniënwoud, bestaat dit habitatrichtlijngebied 
in feite uit enkele afzonderlijke entiteiten gescheiden van elkaar door harde barrières zoals 
wegen en spoorwegen. Voor vele mobiele bosbewoners zorgen deze barrières voor een 
opsplitsing van hun populatie in deelpopulaties. Voorbeelden zijn Watervleermuis, 
Boommarter, Lederloopkever en Vinpootsalamander. Het project heeft als belangrijke 
doelstelling de ecologische hotspots opnieuw met elkaar te verbinden door middel van 
verschillende kunstwerken, waarbij de uitwerking vanaf studie tot uitvoering in het project 
vervat zit. 
 
Ervaring met monitoring van verkeerslachtoffers heeft geleerd dat zo'n 50 dieren/jaar 
slachtoffer worden. Deze monitoring maakt deel uit van het internationale project ‘Dood doet 
Leven’. 
 
Naast de broodnodige infrastructuuringrepen wordt ook aandacht besteed aan de 
natuurvriendelijke herinrichting van de bosranden met extra open zones en mantel- en 
zoomvegetaties alsook de vijvercomplexen en dit in combinatie met de aanleg van 
wildrasters en wildspiegels.  
 
Gezien het verstorend effect van recreatie op het Zoniënwoud wordt binnen het project 
bekeken hoe dit gekanaliseerd kan worden naar minder verstoringsgevoelige zones en dus 
weg van de eerder vermelde kunstwerken. 
 
Door middel van monitoring en communicatie wordt zowel vooraf als achteraf (After Life+) 
het project opgevolgd. 
 
Het project wordt getrokken door het Agentschap voor Natuur en Bos, in nauwe 
samenwerking met het Agentschap voor Wegen en Verkeer, Bruxelles Environnement - 
Leefmilieu Brussel (IBGE – BIM), met financiële bijdragen van het departement Leefmilieu, 
Natuur en Energie (LNE), de Gemeente Overijse en de Gemeente Hoeilaart. 
 
In onderstaande opsomming worden de acties van het project samenvattend weergegeven, 
voor meer details wordt verwezen naar de tekst van het projectdossier 
 
 Voorbereidend: 

 technisch uitwerken dossiers ecoduct. 
 vergunningsaanvraag ecoduct 
 technisch ontwerp en bouwvergunning Hertenlaan 
 studie ontsnipperingsmaatregelen N275 
 technisch uitwerken beeldbepaling constructies 
 voorbereidende studie monitoring 
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Concrete beschermingsmaatregelen [zie ook formulier B2b, regionale 
kaart voor de situering van de diverse acties]: 
 
Deze zijn uit te voeren, zoveel als mogelijk op basis van 'Best Practices', zoals o.m. 
gevonden kunnen worden in de Green Infrastructure Guide. 
 

 herstel afwatering en herinrichting bestaande tunnels 
 herstel bestaande duikers en ecologische inrichting omgeving 
 ecologische maatregelen m.b.t. herinrichting kruispunt Groenendaal 
 herinrichting omgeving faunapassage Hertenlaan 
 plaatsing boombruggen op portieken 
 bouwen ecoduct 
 aanleggen van drie ecotunnels 
 ontsnipperingsmaatregelen onder/over N275 en N5 
 plaatsen van een wildraster langs de snel- en spoorwegen 
 plaatsen wildspiegels langs secundaire wegen 
 herinrichting van de huidige bosranden naar extra open zones met beschermende 

mantel- en zoomvegetatie (ook m.b.t. klimaatswijziging) 
 heroriëntering recreatiestromen met duidelijke zonering (o.a. honden losloopzones) 

 
* monitoring: 

 monitoring van de passage over ecoduct, doorheen ecotunnels, faunabuizen en over 
boombruggen door middel van methodiek uit voorbereidende studie 

 monitoring van ecoprofielen (soortgroepen) en hun evoluties in de bosbestanden zelf 
 monitoring van sociaaleconomische effecten 

 
* communicatie: 
 

 informatieborden, website, Laymans’ report 
 terreincommunicatie via wandelingen, lezingen, specifiek voor recreatie-sturing etc. 
 uitvoering van een communicatiestrategie via de Zoniënwoud-website, Zicht op 

Zoniën, gemeentelijke contactbladen, persacties, … 
 technische publicaties 

 
* project management: 
 

 algemeen projectbeheer 
 netwerking 
 audits 
 after Life+ plan 

 
Het installeren van habitat-corridors heeft als doel de huidige specifieke Zoniënwoud- 
habitatfragmentatie tegen te gaan, om op die manier beweging toe te laten tussen de nu 
vooral geïsoleerde deelpopulaties: 
 

 ontsnippering en herstel van habitats met uitbreiding van populaties met de habitat-
typische soorten waaronder een aantal rode lijstsoorten 

 aanzet tot een degelijk duurzaam vervolgbeheer met het geactualiseerd beheerplan 
en dit met aandacht voor de steeds stijgende recreatiedruk 

 terugdringen van het aantal verkeerslachtoffers met meer dan 90% en dit met het oog 
op populatiebescherming en beperken materiële en menselijke schade 

 respect, betrokkenheid en groter inzicht verkrijgen van het publiek in het stadsbos 
Zoniënwoud met zijn Europese waardevolle habitats en soorten 
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 Aanvullend beheer op plaatsen met kalkrijke boszomen (habitat 6210) 
 groeiplaatsen van zeldzame vaatplanten aanduiden op kaart en op beheerfiches: 

- geen uitsleeppistes doorheen leggen; bijzondere aandacht bij kappingen 
- indien nodig: aangepast kapbeheer i.f.v. behoud van de soort 
- Vogelnestje 
- Slangenlook 
- Gebogen driehoeksvaren 
- Smalle beukvaren 

 
 Aandacht hebben bij uitvoeren van beheermaatregelen op zones met paddenstoelen: 

Groenendaal oevers van de Ganzepootvijver (Mycorrhiza-soorten), Rood klooster, Park 
van Tervuren en enkele bermen, bosreservaat Kersselaerspleyn (houtzwammen). De 
hotspots fungi zijn aangeduid op kaart. Een paddenstoelvriendelijk beheer wordt vermeld 
in de relevante beheerfiches. 

Beheer met aandacht voor zeldzame paddenstoelen wordt als volgt omschreven: 
- bodemverdichting bij bosexploitatie dient beperkt of vermeden te worden  
- geen uitsleeppistes doorheen aangelegde zones leggen; bijzondere aandacht 

bij  
- kappingen 
- indien nodig: aangepast kapbeheer i.f.v. behoud van de soort 
- behoud oeverzones op toplocaties (beheerwerken dienen rekening te houden 

met de kwetsbaarheid van dit milieu) 
- verhogen aandeel dood hout 

 
 

 Vleermuizen worden zoveel mogelijk kansen gegeven door het behoud van voldoende 
oude bomen, het behoud van bomen met nestholten, het verhogen van het 
voedselaanbod in de bosranden en open plekken.  

 gekende koloniebomen van vleermuizen (en Boommarter) behouden 
 Indien er toch potentiële ‘vleermuisbomen’ met een behoorlijk veiligheidsrisico (vb. 

gelegen langs drukke bosweg) kunnen geëxploiteerd worden: in zomerperiode (na het 
verlaten van de kolonies – 15 augustus). 

 Bij inrichting van toegangspoorten rekening houden met lichtvervuiling: beperking van 
verlichting en indien nodig aangepaste verlichting gebruiken  

 Vliegend hert: aanleg broedhopen op diverse locaties, specifiek beheer i.f.v. geschikt 
habitat voor Vliegend hert: cfr. S-IHD : min. 10 ha, te selecteren op basis van de kaart 
van Arno Thomaes. 
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 Potentieel leefgebied Vroedmeesterpad uitbreiden (warme zonnige hellingen en poelen): 
aansluiting zoeken op bestaande populatie van Eizer, verbinding voorzien via 
Marnixbossen en Ketelheide. 

 Kamsalamander, Vuursalamander en andere amfibieën door de optimalisatie van het 
poelennetwerk en vijversystemen 

 Vijverbeheer wordt afgestemd op vereisten van IJsvogel, Kanaaljuffer, Grote 
roodoogjuffer, Bosbeekjuffer, Bruine korenbout, …  

 Specifiek beheer i.f.v. zeldzame dagvlinders in het Zoniënwoud : Grote weerschijnvlinder 
(o.a. beheertype 6A+ netwerk boswilg, vallei Groenendaal met oefenrenbaan), 
Keizersmantel (renbanen) Kleine ijsvogelvlinder (valleien), Sleedoornpage, Iepenpage, .. 
Soortbeheer heeft aandacht voor voldoende aanwezigheid van de geschikte 
waardplanten, het creëren van een geschikt microklimaat en de noodzakelijke 
verbindingen tussen deelpopulaties (gradiëntrijke bosranden = mantel-zoom met 
boomgroepen).  

 Beheer en herstel van open vegetaties en creëren van corridors ten behoeve van soorten 
van open biotopen en overgangssituaties waaronder Levendbarende hagedis, Grote 
weerschijnvlinder, Keizersmantel 

 Tijdelijk afsluiten van bepaalde percelen of dreven van het bos ter bescherming van 
broedgevallen van vogels (vb. Havik). Respecteren van de schoontijd (1 april tot 30 juni), 
wat bijdraagt tot een zekere rust in het bos, wat ook het broeden van de roofvogels ten 
goede komt. 

 Wespendief (en andere horstbomen, zeker van havik, …): geen boswerkzaamheden in 
een perimeter van 200 m van de nestboom gedurende het gehele broedseizoen 

 Schoontijd vervroegen (1 april tot 30 juni) in bestanden met veel voorjaarsvegetatie – 
vanaf 1 maart - 1 maand vervroegen in beheertype 3: valleibossen en bossen met veel 
voorjaarsvegetatie. 

 Vuursalamander – aanleg kleine poeltjes of stuwtjes op beek (aansluiting zoeken op 
populatie van het Brussels gewest (Vuylbeek). Bij het inventariseren zal speciale 
aandacht gegeven worden aan de Vuursalamander. Indien de soort gezien wordt, zal 
door de aanleg van kleine poeltjes deze soort extra beschermd worden.  

 
 
Bij het uitwerken van beheermaatregelen in dit beheerplan, is veel aandacht gegaan naar 
beheermaatregelen die gunstig zijn voor vleermuizen. In Tabel 86 worden de belangrijkste 
beheermaatregelen samengevat die reeds vervat zijn in andere onderdelen van dit 
beheerplan. De tabel is gebaseerd op de aanbevelingen uit “Bats in Forests - Information 
and Recommendations for Forest Managers, courtesy of the Federal Agency for Nature 
Conservation (Bundesamt für Naturschutz - BfN) and the German Association for Landcare 
(Deutscher Verband für Landschaftspflege - DVL).” 
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Tabel 86: Samenvatting beheermaatregelen die gunstig zijn voor vleermuizen 
Doelen bescherming 
vleermuizen 

Specifieke beheermaatregelen voor vleermuizen in het 
Zoniënwoud 

• een netwerk creëren van 
voldoende holtebomen op 2 
niveaus (actueel en 
potentieel) - permanent en 
op lange termijn verzekeren 
van 25 tot 30 boomholten/ha 
en 7 tot 10 holtebomen/ha 

• voldoende aangroei van 
onderliggende 
leeftijdsklassen 

  
  

 level 1: op bosniveau wordt een netwerk van oude bomen (> 
180 jaar) aangeduid waarbinnen zowel actuele als 
potentiële holtebomen aanwezig zijn (bosreservaat, 
beheertype 1 en 2: verouderingseilanden en set-a-side) - 
Afstand voor vleermuizen tussen verschillende hotspots < 1 
km 

 level 1: op bosniveau worden habitatbomen aangeduid in de 
beheertypen 3 t.e.m. 7: bomen met rottingsgaten, gaten 
gemaakt door spechten, barsten in de stam en loshangende 
bast 

 level 2: opbouw van een netwerk van mogelijke 'opvolgers' 
in de beheertypen 3 t.e.m. 7: tijdens de hamering worden 
bomen aangeduid met begin van holten of zwamaantasting  

 aanduiden en beschermen van gekende koloniebomen 
(zomer als winterverblijfplaats) 

• verbeteren van het 
voedselhabitats in de open 
zones (verhogen 
insectenrijkdom) - 
kwalitatieve IHD-doelstelling 
van alle habitats 

  (vb. Bosvleermuis Nyctalus 
leisleri) 

  
  
  
  
  

 beheertype 6b: bomen worden groepsgewijs geveld  (bij 
voorkeur 0,5 - 1,5 ha) 

 gefaseerd maaibeheer en aangepaste maaidata om 
insectenrijkdom te verhogen op de renbanen, in de dellen  

 herstel van Brabantse heide met gradiënten (o.m. 
Ketelheide, Ravenstein)  

 verhogen insectenrijkdom (voedselhabitat) in alle vijvers in 
de IJsevallei en Park van Tervuren 

 valleien: aanleggen van stroken met kruidige vegetaties 
(ruigten, bloemrijk hooiland) in de nabijheid van 
waterpartijen (verhogen insectenrijkdom) 

 bijkomende poelen (minimale grootte: 200 m2 ) in het bos en 
de Flossendelle 

 ontwikkelen van gradiëntrijke bosranden op 
overgangszones bos en open zones (renbanen, dellen en 
vijvers) 

• verbetering van 
foerageerplaatsen voor 
soorten met een voorkeur 
voor bossen met een dichte 
struik- en onderetage   

  (vb. Bechstein’s vleermuis, 
Franjestaart, Gewone 
grootoorvleermuis, ...) 

  
  

 beheertype 3: verhogen van struiklaag en onderetage tot 20 
- 30% bedekking 

 beheertype 3: in de eikenbestanden wordt door dunningen 
de hoeveelheid licht verhoogd zodat de ondergroei 
bevorderd kan worden (bedekkingsgraad van bovenetage 
rond 80%) 

 beheertype 4: op sommige plaatsen kan de bedekking van 
de struik-en onderetage verhogen tot 20  - 30% bedekking 

 afbakening van beheertype 1 en 2 
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• verbeteren van het 
voedselaanbod in het bos 
door aangepaste 
boomsoortenkeuze 
(vb. Bechstein’s vleermuis, 
Baard/Brandtvleermuis, ...) 

  

 verjonging met loofhoutsoorten die geschikt zijn voor de 
locatie. Bij voorkeur boom-en struiksoorten met een hoge 
insectenrijkdom zoals eik, Beuk, Haagbeuk, linde, … 

 geen kappingen van oude bomen (vooral eik) en verhoging 
van de lichthoeveelheid rondom zulke bomen om de 
insectenrijkdom te verhogen 

 Kwekerij: in de oude eikenbestanden met uitstekende 
lichtcondities: behoud van bosstructuur met oude eiken - 
slechts zeer beperkte kap van eik 

• verbeteren van het aandeel 
open plekken in het bos  is 
gunstig voor alle 
vleermuissoorten   

 netwerk met oude bomen komen spontaan 'gaps' 

• bos zonder struiklaag en 
onderetage met open 
bosbodem 
(belangrijk voor de Vale 
vleermuis) 

  

 ontwikkelen van een dichte boomlaag en verlagen van de 
lichthoeveelheid door bevoordelen van stammen van 40-50 
cm diameter  

 beheertype 4: homogene beukenbestanden zonder 
onderetage  

 beheertype 5: landschap: behoud van 
”kathedraalbestanden” 

 beheertype 6: homogene beukenbestanden zonder 
onderetage  

• algemene verbindingen en 
structuren en 
voedselbronnen  
 
(vooral voor Ruige 
dwergvleermuis, Gewone 
dwergvleermuis, 
Baard/Brandtvleermuis, 
maar ook voor alle andere 
soorten) 

  
  
  

 defragmentatie van het Zoniënwoud – Life+ 
ontsnipperingsmaatregelen langs R0 en spoorlijn 

 ontwikkelen van gradiëntrijke interne bosranden langs 
bospaden en overgang bos en open zones - interessante 
bomen of boomgroepen worden gespaard zoals 
koloniebomen - zeer interessante optie is de combinatie 
bosrand en lange grasvegetatie (ruigten , bloemrijkhooiland, 
...) 

 dreefbeheer: evenwicht tussen behoud en verjonging  
 ontwikkelen van externe bosranden (minimale diepte is 30 

m) gekoppeld aan verbindingen naar het open landschap 
door hagen, houtkanten en bomenrijen (Smeyberg - Koedal) 

 aanleg van bijkomende poelen (minimale grootte: 100 - 200 
m2 minimum) en verbeteren van de vochtige dellen 

 herstel van de hydrologie van vochtige bossen o.a. door 
sluiten van drainages, … 

 geen gebruik maken van pesticiden, en zeker insecticiden - 
preventieve stappen ondernemen – vb. 'ontwormingspolitiek 
ontwikkelen' 

• kleine objecten: ijskelders, 
bunkers, onderaardse 
gangen 

 inrichten kelders, tunnels als winterverblijfplaats zoals onder 
'voormalige tribune renbaan',  IJse, Groenendaal 

 In nieuwe restauratie- en inrichtingsdossiers wordt actief 
gezocht naar bijkomende mogelijkheden aan of in de buurt 
van gebouwen 

 

 
Besluit: Iedere vleermuissoort heeft haar eigen ecologische niche en dus haar eigen 
vereisten inzake zomerverblijfplaatsen, jachtgebieden, winterverblijfplaatsen en 
connectiviteit. Door te kiezen voor verschillende bosbeheertypen en bosstructuren en dit te 
combineren met een insectenvriendelijk aangepast openplekken beheer, wordt tegemoet 
gekomen aan de verschillende vereisten van verschillende soorten vleermuizen.  
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Verlichting in de omgeving van open water kan de kwaliteit van de zone als jachtgebied sterk 
doen afnemen (o.a. voor de lichtschuwe Watervleermuis). 
 
Bescherming, optimalisatie en behoud in een goede staat van alle gekende zomer- en 
winterverblijfplaatsen in gebouwen (en restanten ervan) in het SBZ-H en zoeken naar 
opportuniteiten om nieuwe verblijfplaatsen te creëren of te optimaliseren.  
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Er zijn binnen de looptijd van dit bosbeheerplan geen maatregelen voorzien die de biotische 
toestand van het bos wijzigen. 

 
 Herstelmaatregelen Brabantse heide: plagmaatregelen in functie van heideherstel in de 

zoekzones voor Brabantse heide..  
 
 Waterbeheer in de valleigebieden: dit is erop gericht om de natuurlijke situatie zo goed 

mogelijk te herstellen. De hydrologische toestand zal nog in detail onderzocht worden en 
de noodzakelijke maatregelen zullen in deze studie nog verder bepaald worden.  

 
- De IJsevallei 
- De Voervallei 
- De Koningsvijvers 
 

Specifiek binnen bosreservaat. 
De Ganzepootvijver zal op termijn geruimd worden. 
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Zie tabel in bijlage. 

 

 

 
[7] 
 
Dit bosbeheerplan is voor iedereen consulteerbaar op de locatie vermeld in 1.4.1. 

 

[8] 
 
Er zijn geen extra maatregelen in de onmiddellijke omgeving van het bosreservaat nodig om 
nadelige invloeden van buitenaf te stoppen. 
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Binnen de termijn van het beheerplan wordt voorzien dat aan volgende cultuurhistorische 
elementen eenmalige beheermaatregelen noodzakelijk zullen zijn. De tijdsplanning wordt 
voor deze maatregelen indicatief opgenomen in ‘blokken’ van vijf jaar.  
 
Tabel 87: Eenmalige maatregelen voor cultuurhistorische elementen 

relict Eenmalige maatregelen  Voorziene 
periode 

 
ondergrondse relicten vml 
priorij van Groenendaal  
 

Indien archeologisch opportuun geacht: kloostervierkant 
vrijmaken en beleefbaar maken; behoud van 
klimaatcondities vleermuizen is randvoorwaarde 

2023 - 2028 

 
wagenhuis met 
personeelsverblijf vml priorij 
van Groenendaal; bekend 
als ‘kasteel Groenendaal’  
 

Omgevingsaanleg wijzigen met oog op versterkte 
samenhang priorijsite  

2013 - 2018 

kloosterkerk vml priorij van 
Groenendaal 

stabilisatie, reductie tot historisch kader (= wegnemen 
recentste snelbouwelementen) en conservatie voor langere 
termijn.   

2013 - 2018 

 

 
 
Tabel 88: Omvormingsmaatregelen voor cultuurhistorische elementen 

relict omvormingsmaatregelen  Voorziene 
periode 

priorijhoeve met bakhuis Grondig herdenken van gebruik en binnen-indeling van 
gebouw met oog op versterkte poortontwikkeling 

2013 - 2018 

boswachterswoning Afhankelijk van functionele inschakeling in 
poortontwikkeling 

Zonder timing 

wagenhuis met 
personeelsverblijf vml priorij 
van Groenendaal; bekend 
als ‘kasteel Groenendaal’  
 

Binneninrichting mogelijk te wijzigen afhankelijk van 
functionele inschakeling in poortontwikkeling 

Zonder timing 

 
Deze dienen de beginselen, zoals weergegeven in 4.4. Algemene visie en kader voor 
omgang met (cultuur)historische relicten binnen het bosbeheer, te realiseren. Om die 
beginselen concreet te maken worden de cultuurhistorische waarden/zones ook opgenomen 
op bosexploitatiekaarten of overige plannen voor werken, aannemers etc. 
 
Het onderhoud van de relicten is niet in alle gevallen de verantwoordelijkheid van het 
Bosbeheer, noch is gegarandeerd dat dit in de toekomst zo zal blijven. Afhankelijk van 
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wijziging in bevoegdheden of van het verlenen van concessies, erfpachten of andere vormen 
van gebruiksrechten, kan de verantwoordelijkheid bij een andere dienst/gebruiker gelegen 
zijn. In dat geval beperkt de verantwoordelijkheid van het Bosbeheer zicht tot het overmaken 
ten indicatieven titel van de maatregelen zoals voorzien in dit beheerplan. 
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Tabel 89: Regulier beheer van cultuurhistorische elementen 

relict jaarlijks 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

20
32

 

20
3 

 
restanten van bak- en 
natuurstenen 
ommuring vml priorij 
van Groenendaal  
 

 Kappe
n 
houtige 
opslag 

  Kappe
n 
houtige 
opslag 

  Kappe
n 
houtige 
opslag 

  Kappe
n 
houtige 
opslag 
Stabilis
atie 
losse 
stenen 

  Kappe
n 
houtige 
opslag 

  Kappe
n 
houtige 
opslag 

  Kappe
n 
houtige 
opslag 

  

 
ondergrondse relicten 
vml priorij van 
Groenendaal  
 

    Control
e, 
indien 
nodig 
herstel 
oever- 
pad 

         Control
e, 
indien 
nodig 
herstel 
oever-
pad 

       

 
wagenhuis met 
personeelsverblijf vml 
priorij van 
Groenendaal; bekend 
als ‘kasteel 
Groenendaal’  
 

Reguliere 
gebouwcontroles en 
– onderhoud zoals 
CV; zuiveringsstation, 
sanitair,… 
controle liften 

Beperk
t 
onderz
oek 
olietan
ks 

Schrijn
werk 
schilde
ren; 
Beperk
t 
onderz
oek 
olietan
ks 

Beperk
t 
onderz
oek 
olietan
ks 

Beperk
t 
onderz
oek 
olietan
ks 

Beperk
t 
onderz
oek 
olietan
ks 

Beperk
t 
onderz
oek 
olietan
ks 

Schrijn
werk 
schilde
ren 
Calleie
n 
gevels; 
grondig
e 
control
e tanks 

Beperk
t 
onderz
oek 
olietan
ks 

Beperk
t 
onderz
oek 
olietan
ks 

Beperk
t 
onderz
oek 
olietan
ks 

Beperk
t 
onderz
oek 
olietan
ks 

Schrijn
werk 
schilde
ren; 
Beperk
t 
onderz
oek 
olietan
ks 

Beperk
t 
onderz
oek 
olietan
ks 

Beperk
t 
onderz
oek 
olietan
ks 

Beperk
t 
onderz
oek 
olietan
ks 

Beperk
t 
onderz
oek 
olietan
ks 

Schrijn
werk 
schilde
ren 
Calleie
n 
gevels; 
grondig
e 
control
e tanks 

Beperk
t 
onderz
oek 
olietan
ks 

Beperk
t 
onderz
oek 
olietan
ks 

Beperk
t 
onderz
oek 
olietan
ks 

Beperk
t 
onderz
oek 
olietan
ks 

priorijhoeve met 
bakhuis 

Reguliere 
gebouwcontroles en 
– onderhoud zoals 
CV; zuiveringsstation, 
sanitair,… 
controle liften 

 Schrijn
werk 
schilde
ren 
Gevels 
schilde
ren 

Dichtin
gscontr
ole 
stookol
ietanks 

   Schrijn
werk 
schilde
ren 

Dichtin
gscontr
ole 
stookol
ietanks 

   Schrijn
werk 
schilde
ren 
Gevels 
schilde
ren 

Dichtin
gscontr
ole 
stookol
ietanks 

   Schrijn
werk 
schilde
ren 

Dichtin
gscontr
ole 
stookol
ietanks 

   

kloosterkerk vml priorij 
van Groenendaal 

Sterk afhankelijk van wijze van restauratie / stabilisatie. Later te bepalen 

boswachterswoning Reguliere 
gebouwcontroles en 
– onderhoud zoals 
CV; zuiveringsstation, 
sanitair,… 

  Schrijn
werk 
schilde
ren 
Dichtin
gscontr
ole 
stookol
ietanks 

  Dichtin
gscontr
ole 
stookol
ietanks 

 Schrijn
werk 
schilde
ren 
Gevels 
schilde
ren 

Dichtin
gscontr
ole 
stookol
ietanks 

  Dichtin
gscontr
ole 
stookol
ietanks 

Schrijn
werk 
schilde
ren 
 

 Dichtin
gscontr
ole 
stookol
ietanks 

  Schrijn
werk 
schilde
ren 
Gevels 
schilde
ren 
Dichtin
gscontr
ole 
stookol
ietanks 

  Dichtin
gscontr
ole 
stookoli
etanks 

(opsomming straten:) 
Park Van Tervuren 
(ook te Duisburg) 

Opgenomen in de beheermaatregelen bosbeheer 

Spaans Huis Reguliere 
gebouwcontroles en 
– onderhoud zoals 
CV; zuiveringsstation, 
sanitair,… 
Bijzondere aandacht 
naar dakgoten en 
gevelbekleding 
(kalkcementering) 

   Schrijn
werk 
schilde
ren 

    Schrijn
werk 
schilde
ren 

    Schrijn
werk 
schilde
ren 

    Schrijn
werk 
schilde
ren 
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Binnen de termijn van het beheerplan wordt voorzien dat aan volgende cultuurhistorische 
elementen eenmalige beheermaatregelen noodzakelijk zullen zijn:  
 

Relict Eenmalige maatregelen  Voorziene 
periode 

Koninklijke loge renbaan 
Groenendaal en 
bookmakerslokaal.  
 

Restauratie Kon. Loge; ruïne 
bookmakerslokaal veilig stellen 

2013 - 2018 

Conciërgewoning 
oefenrenbaan Groenendaal 
 

Ombouw B&B Lopende 
(2012) 

Hof Ter Munt Stabilisatie van de ruïne, ontsluiting en 
duiding (bebording) 

Afhankelijk 
gesteld van 
mogelijk lokaal 
initiatief, of 
lokale 
ondersteuning.  

site van het 
Kapucijnenklooster 

Stabilisatie en gedeeltelijke restauratie 
met oog op ecologische inrichting 
winterverblijf vleermuizen 

Afhankelijk 
gesteld van 
externe 
financiering 
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Figuur 115: De Koninklijke loge op de renbaan van Groenendaal 
 
 
Voor het Hof Ter Munt plant ANB geen acties op eigen initiatief, maar staat ervoor open om 
de consolidatie en ontsluiting te onderzoeken in samenwerking met lokale partners, voor 
zover dan ook een gezamenlijke financiering kan worden gevonden.  
 
De maatregelen voor de site van het Kapucijnenklooster op het eigendom van de Koninklijke 
Schenking worden verder uitgewerkt in het hoofdstuk 6.  
  



474 
 

 

 
 

Relict Omvormingsmaatregelen  Voorziene periode 

Boswachterswoningen 
 

Wanneer bewoning beëindigd wordt 
dienen de boshuizen met 
cultuurhistorisch belang bij voorkeur 
een functie te vervullen met het oog 
op de sociale en recreatieve functie 
(poorten) 

Afhankelijk van 
poortontwikkelingen, 
resp. HRM beleid 
inzake bewoning 
dienstwoningen 
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relict jaarlijks 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

20
32

 

20
3 

Koninklijke loge 
renbaan Groenendaal 
en bookmakerslokaal.  
 

Reguliere 
gebouwcontroles en 
– onderhoud zoals 
CV; 
zuiveringsstation, 
sanitair,… 
 

      Schrijn
werk 
schilde
ren 
 

    Schrijn
werk 
schilde
ren 
 

    Schrijn
werk 
schilde
ren 
 

    

Conciërgewoning 
oefenrenbaan 
Groenendaal 
 

Reguliere 
gebouwcontroles en 
– onderhoud zoals 
CV; 
zuiveringsstation, 
sanitair,… 
 

     Schrijn
werk 
schilde
ren 
 

    Schrijn
werk 
schilde
ren 
 

    Schrijn
werk 
schilde
ren 
 

    Schrijn
werk 
schilde
ren 
 

Proefstation van 
Waters & Bossen 
 

Reguliere 
gebouwcontroles en 
– onderhoud zoals 
CV; 
zuiveringsstation, 
sanitair,… 
controle liften 

    Schrijn
werk 
schilde
ren 
 

    Schrijn
werk 
schilde
ren 
 

    Schrijn
werk 
schilde
ren 
 

    Schrijn
werk 
schilde
ren 
 

 

Boswachterswoning 
De Middenhut 

Reguliere 
gebouwcontroles en 
– onderhoud zoals 
CV; 
zuiveringsstation, 
sanitair,… 

  Schrijn
werk 
schilde
ren 
Gevels 
schilde
ren 
 

    Schrijn
werk 
schilde
ren 
 

    Schrijn
werk 
schilde
ren 
Gevels 
schilde
ren 
 

    Schrijn
werk 
schilde
ren 
 

   

Boswachterswoning 
Swerte Dorens 

Reguliere 
gebouwcontroles en 
– onderhoud zoals 
CV; 
zuiveringsstation, 
sanitair,… 
 

   Schrijn
werk 
schilde
ren 
 

    Schrijn
werk 
schilde
ren 
 

    Schrijn
werk 
schilde
ren 
 

    Schrijn
werk 
schilde
ren 
 

  

Boswachterswoning 
Zevenster 

Reguliere 
gebouwcontroles en 
– onderhoud zoals 
CV; 
zuiveringsstation, 
sanitair,… 

   Schrijn
werk 
schilde
ren 
 

    Schrijn
werk 
schilde
ren 
 

    Schrijn
werk 
schilde
ren 
 

    Schrijn
werk 
schilde
ren 
 

  

Boswachterswoning 
Kwekerij 

Reguliere 
gebouwcontroles en 
– onderhoud zoals 
CV; 
zuiveringsstation, 
sanitair,… 
 

 Schrijn
werk 
schilde
ren 
 

    Schrijn
werk 
schilde
ren 
 

    Schrijn
werk 
schilde
ren 
 

    Schrijn
werk 
schilde
ren 
 

    

Wegen met houten 
funderingen 
 

                      

Hof Termunt 
 

Onderhoud 
ontsluiting?  

            control
e 
stabilis
atie? 

        

Kapel OLV 
Welriekende 
 

  Schilde
rwerke
n 

         schilde
rwerke
n 

         

Sint Corneliuskapel 
 

   Schrijn
werk 
schilde
ren 
Gevels 
schilde
ren 
 

         Schrijn
werk 
schilde
ren 
Gevels 
schilde
ren 
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Kapel van de Koningin 
 

      Schrijn
werk 
schilde
ren 
 

    Schrijn
werk 
schilde
ren 
 

    Schrijn
werk 
schilde
ren 
 

    Schrijn
werk 
schilde
ren 
 

Stoeterij Albrecht en 
Isabella 
 

                      

Versterking’ aan de 
Bundersdreef, 
genaamd ‘Schanske’ 

                      

Begrenzing 
(grensstenen) priorij 
Groenendaal 
 

                      

Vroegere terrastuinen 
van priorij 
Groenendaal 

Vrijmaken 
padenstructuur. 
Verzagen en 
stapelen van 
windvalhout (géén 
ruimingen !) 

                     

Diverse 
herdenkingsstenen 

                      

Kleinere 
infrastructuurelemente
n 
Ondermeer duikers 

        Control
e en 
eventu
eel 
herstel 
voeg- 
en 
metsel
werk 

         Control
e en 
eventu
eel 
herstel 
voeg- 
en 
metsel
werk 

   

Bijzondere bomen: 
Schone Eik / Eik De 
Bruyn; Schone Beuk/ 
Beuk Visart 
 

                      

site van het 
Kapucijnenklooster 

                      

Monument 50ste 
verjaardag Koninklijke 
Schenking 

        Herstel 
voeg- 
en 
metsel
werk 

         Herstel 
voeg- 
en 
metsel
werk 
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Een visie op de toegankelijkheid in het Zoniënwoud werd uitgewerkt binnen de 
intergewestelijke structuurvisie, dus over het geheel van het boscomplex. De structuurvisie 
wenst de recreatie te herbekijken vanuit een aantal goed uitgeruste recreatieve poorten, 
waartussen een recreatief netwerk wordt opgebouwd. De Structuurvisie hanteert daarbij 
volgende uitgangspunten:  
 

 Concentratie van recreatie aan de toegangspoorten en instapplaatsen, maximaal 
buiten de ecologische hoofdstructuur gelegen 

 Realisatie van een beperkt recreatief netwerk van hoge kwaliteit tussen 
toegangspoorten onderling, en tussen toegangspoorten en instapplaatsen 

 Uniformiteit, identiteit en herkenbaarheid van het netwerk 
 Afstand en de afwezigheid van infrastructuur als ontmoedigende elementen om dit 

netwerk te verlaten 
 Maximale scheiding van recreantengroepen (wandelaars, fietsers, ruiters, 

mountainbikers) 
 Initiatieven ter recreatieve ontsnippering situeren zich hoofdzakelijk ter hoogte van 

het recreatief netwerk en gevaarlijke kruisingen 
 
Verder wordt in de structuurvisie het volgende vermeld over de onderdelen van die 
‘recreatieve strategie’:  
 
• 
De aanwijzing en ontwikkeling van recreatieve ‘poorten’ past binnen de afstemming van het 
recreatieve medegebruik op de aanwezige natuurwaarden. 
Enerzijds worden voorzieningen geboden voor recreanten en anderzijds wordt de recreatieve 
druk daarmee elders ontlast. De introductie van poorten tot het Zoniënwoud en een 
kwalitatief uitgebouwde onthaalinfrastructuur zal de polarisatie tussen een ecologisch 
waardevolle kern en de recreatieve rand versterken. Poorten concentreren de passief-
recreatieve activiteiten op welbepaalde plekken aan de rand van het woud, terwijl een 
ecologisch waardevolle kern in het centrum van het woud kan worden versterkt en vrijwaard 
van verdere verstoring. 
Niet alle poorten zullen op eenzelfde (recreatief) niveau functioneren. Afhankelijk van de 
huidige intensiteit aan recreatieve en ecologische waarden, het huidige en toekomstige 
bereikbaarheidsprofiel, de positie in het woud en de uitbouwmogelijkheden op terrein wordt 
een hiërarchie in de toegangspoorten aangebracht. Er wordt een onderscheid gemaakt 
tussen ‘toegangspoorten’ (bovenlokaal) en ‘instapplaatsen’ (lokaal). Beiden zijn aangetakt op 
het recreatieve netwerk. 
 
• 
Goed uitgeruste plaatsen van bovenlokaal belang die op een vlotte manier bereikbaar zijn 
via openbaar vervoer (bus, tram, metro, trein) of rechtstreeks aansluiten bij urbanisatie; 
plaatsen met hoge recreatieve dynamiek (recreatief aanbod, horeca, …); binnen een straal 
van ca.500 m krijgt een meerderheid van de bosrecreanten een aanbod dat aan hun 
verwachtingen voldoet 
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•
Plaatsen van lokaal belang die ondersteunend aan de toegangspoorten ingeplant worden in 
de periferie van het woud, aansluitend bij urbanisatie; lager niveau van uitrusting (infoborden, 
autoparking, …) met een beperktere differentiatie naar de ontwikkeling van infrastructuur 
voor doelgroepen (wandelaars, fietsers, ruiters, …) 
Naarmate de recreant verder verwijderd is van het recreatieve aanbod in de poorten zal de 
kwaliteit, het uitrustingsniveau en het aanbod zelf afnemen om een verspreiding van 
recreatie doorheen het gehele Zoniënwoud op natuurlijke wijze tegen te gaan. De 
concentratie van recreatieve voorzieningen in de poorten is in die zin complementair aan de 
bescherming van de kwetsbare boskern (ecologische hoofdstructuur). 
 
•  
De recreatieve infrastructuur wordt zo uitgewerkt dat er een kwalitatief en overzichtelijk 
verbindend netwerk ontstaat tussen de toegangspoorten onderling. De instapplaatsen 
worden strategisch in dit netwerk geïntegreerd 
 

Aan de toegangspoorten en instapplaatsen 
 Fijnmazig permanent padennetwerk in en rondom de toegangspoorten 
 Toegankelijke wegen met focus op wandelaars 
 Kwaliteitsvolle wegverharding, hoewel uitgewerkt in functie van de thematisering 
 Aandacht voor integrale toegankelijkheid (mindervaliden) 
 Hoog voorzieningenniveau: zitbanken, picknickbanken, horeca, specifieke 

infrastructuur (hogedrukreiniging mountainbike, parking paardentrailers, 
etc.),gewaarborgd aanbod aan wandelingen 

 
Tussen de toegangspoorten / instapplaatsen 
 Permanent bewegwijzerd netwerk 
 Maximale harmonisatie van het recreatieve en functionele netwerk Kwaliteitsvolle 

wegverharding met focus op fietsers 
 

Buiten permanent netwerk 
 Speelzones 
 Behoud uitgebreid netwerk dat algemeen toegankelijk is uitgezonderd in de integrale 

reservaten 
 Dynamische bewegwijzering voor (tijdelijke) themawandelingen en gemachtigde 

manifestaties 
 Zeer laag voorzieningenniveau: geen verder investeringen in wegenonderhoud om 

gebruik te ontmoedigen 

 
Visualiseren van de hiërarchie in het recreatief netwerk en stroomlijnen van de 
informatieverstrekking. 

 Uitwerken van een huisstijl voor bebording (infoborden, dreefnamen, 
toegankelijkheidsinfo). 

 Accentueren van het recreatief netwerk zodanig dat de sturing niet enkel afhankelijk 
is van bebording, bv. eenduidige toegankelijkheid voor recreantengroepen i.f.v. 
aanwezige wegverharding (uniformiteit). 
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De bosdomeinen ‘ANB-domeinbos’ en ‘Bosreservaat Jozef Zwaenepoel’ zijn het ganse jaar 
rond toegankelijk voor wandelaars, fietsers en ruiters die de bepalingen volgen van het 
toegankelijkheidsreglement (zie bijlage) en de daaraan gekoppelde toegankelijkheidskaart.  
 
De toegankelijkheidskaart werd ontworpen in uitvoering van de Structuurvisie, als onderdeel 
van het project 'Stapsgewijze realisatie van het recreatief netwerk Zoniënwoud conform de 
intergewestelijke Structuurvisie’ (Bestek nr. ANB/BHGR/Zoniën/09-17), zoals uitgevoerd door 
Arcadis (2010-2012). Zij geeft voor elke weg en voor elke zone in het bos het toegelaten 
recreatief gebruik weer en vormt dus de kern van de toegankelijkheidsregeling. De gewenste 
‘optimale’ toegankelijkheidsregeling wordt weergegeven op de ‘toegankelijkheidskaart lange 
termijn’.  
 
Zie kaart 5.17.2:2.1.en 2.2: Recreatief netwerk Lange Termijn 
 
Voor het ontwerp van deze toegankelijkheidskaart werd geen strakke scheiding 
aangehouden tussen de verschillende recreatievormen. Wanneer de scheiding geen 
duidelijke meerwaarde betekent, zijn meerdere recreatievormen op dezelfde boswegen 
toegelaten. Dit uitgangspunt houdt in het bijzonder rekening met de evoluties inzake 
personeelskader en takenpakket uit de laatste 20 jaar: het is niet langer haalbaar om binnen 
de domeinen van het Vlaamse gewest door intensief toezicht de recreatie te sturen. Een 
beperking van een bepaalde recreantengroep wordt daarom enkel opgelegd wanneer deze 
een noodzaak vormt voor de andere bosgebruikers of de andere bosfuncties. Waar mogelijk 
dienen dergelijke beperkingen in de toekomst maximaal te worden ondersteund door 
inrichting van het terrein, zoals bv. door het plaatsen van voetgangerssassen of hindernissen 
voor ruiters.   
 
In een complexe en versnipperde situatie zoals in het Zoniënwoud zijn er talrijke knelpunten 
die de meest optimale situatie in de weg staan. Dit kan ondermeer gaan over uit te voeren 
recreatieve ontsnipperingsmaatregelen of investeringen (vb. inrichting poorten, bouw 
brug,...), administratieve/juridische procedures (aanpassing gemeentelijke 
verkeerswetgeving, grenssituaties gewesten, …) etc. Daarom werd van de voormelde 
‘optimale’ toegankelijkheidskaart, een meer haalbare ‘toegankelijkheidskaart korte termijn’ 
afgeleid. Deze geeft de actuele toegankelijkheidsregeling weer zoals zij van kracht wordt bij 
de goedkeuring van het toegankelijkheidsreglement als onderdeel van het beheerplan.  
 
Zie kaart 5.17.2:1.1 en 1.2: Recreatief netwerk korte termijn 
 
Wanneer investeringen worden uitgevoerd die de terreinsituatie aanpassen kan de 
toegankelijkheidskaart korte termijn worden herzien in de richting van de gewenste situatie 
lange termijn.  
 
Bij het afwerken van het beheerplan is er een bijzonder aandachtspunt ten zuiden van de 
Dronkemansdreef, op het grondgebied van de gemeente Overijse. Buurtbewoners hebben – 
los van het beheerplan, maar aansluitend op het openbaar onderzoek ervan- protest 
aangetekend tegen een fysiek (en dus ook tegen een juridisch) afsluiten van een klein 
bospad aan de Westzijde van bestand Ketelheide 2a en wensen deze doorgang te 
behouden, als wandelweg om op die wijze toegang te hebben naar de Dronkemansdreef. Zij 
argumenteren dat door jarenlang gebruik een  publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van 
overgang is ontstaan (zie ook hoofdstuk 10). Indien die erfdienstbaarheid bevestigd wordt zal 
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het wegje ook formeel opengesteld worden voor voetgangers. Daartoe zullen dan de kaarten 
en de terreinbebording binnen het toegankelijkheidsreglement worden aangepast. De tekst 
van het reglement moet daartoe niet wijzigen. 
 
In de geest van de bepalingen van art 11 §3 van voormeld besluit, zal elke wijziging formeel 
ter goedkeuring worden voorgelegd als een wijziging van het beheerplan, en vervolgens 
onmiddellijk worden meegedeeld aan ten minste:  

 de colleges van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeentes;  
 de centrale en provinciale diensten van het Agentschap;  
 de betrokken politiezones;  
 de overige beheerders binnen het boscomplex Zoniënwoud, daarin begrepen de 

diensten van het Brussels Hoofdstedelijk gewest en van het Waalse gewest;  
 de toeristische diensten van de betrokken gemeenten en van de provincie Vlaams-

Brabant.  
 
Conform voormelde uitgangspunten uit de structuurvisie wordt een uniforme bebording 
ingevoerd binnen het gehele boscomplex Zoniënwoud. Daartoe werden in overleg tussen de 
gewestelijke beheerdiensten pictogrammen ontworpen voor de wettelijke regeling van de 
verschillende mogelijke recreatievormen. Deze pictogrammen wijken af van deze die werden 
vastgesteld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008. Conform de 
bepalingen van art. 19 van het bedoelde besluit stelt de minister de afwijkende 
pictogrammen voor het Zoniënwoud reglementair vast. Het besluit van de minister wordt als 
bijlage bij het toegankelijkheidsreglement gevoegd. De pictogrammen worden tevens 
opgenomen als bijlage bij het toegankelijkheidsreglement. 
 
De toegankelijkheidsregeling van het boscomplex Zoniënwoud is, voor wat het gedeelte in 
eigendom van ANB betreft, tegelijk ook de invulling van het ‘ADAGIO’ project dat ANB 
uitvoert (2009-2014). Waar geen specifieke afspraak van kracht is voor het Zoniënwoud als 
geheel, zullen daarom de instructies worden gevolgd zoals ze weergegeven zijn in de 
ADAGIO-handleiding bij het regelen van de toegankelijkheid in ANB domeinen (ANB, maart 
2010). 
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Conform de voormelde algemene visie worden uit het aanbod van toegankelijke wegen een 
beperkter aantal wegen geselecteerd die het recreatief hoofdroutenetwerk vormen voor het 
Zoniënwoud-complex. Het beheer van de wegen dient zich toe te spitsen op deze 
recreatieve hoofdroutes, en de recreanten een hoge kwaliteit van wegcomfort te garanderen.  
 
Net zoals voor de toegankelijkheid werd bij het bepalen van het recreatief hoofdroutenetwerk 
zowel uitgegaan van een ‘ideale’, gewenste situatie op lange termijn, waarna deze werd 
vertaald naar het actueel haalbare netwerk op korte termijn. Alle hoofdroutes worden 
weergegeven in de kaartenbundel. 
 
Het is een permanent streven om toeristische routes te integreren in dit recreatief netwerk. 
Dat betekent dat aan toeristische initiatiefnemers wordt verduidelijkt wat de betekenis van dit 
recreatief netwerk precies is, en dat zij worden verzocht beschreven/aangeduide routes te 
kiezen binnen het recreatief netwerk. Het is bovendien een permanent aandachtspunt om de 
aanduidingen van toeristische routes te integreren in het bosmeubilair van het Zoniënwoud. 
Daartoe wordt in de dreefnaampalen, waarop ook de toegankelijkheidspictogrammen worden 
voorzien, een ruimte uitgespaard voor het aanbrengen van zowel tijdelijke als permanente 
bewegwijzering.  
 
Er werd een recreatief netwerk uitgetekend voor volgende gebruikersgroepen, waarbij 
specifieke aandachtspunten gelden:  
 

 
Zie kaart 5.17.3: 1.1 en 1.2 Wandelnetwerk korte termijn 
Zie kaart 5.17.3: 2.1 en 2.2 Wandelnetwerk lange termijn 
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de wandelwegen:  

 In de onmiddellijke omgeving van de poorten en/of instapplaatsen waar een dicht, 
goed onderhouden padennetwerk de grote meerderheid der recreanten bedient 

 Die als ‘snelle wandelverbinding’ tussen twee poorten kan dienen, en een hoge 
kwaliteit van verharding/wegoppervlak heeft, het is de route die genomen kan worden 
‘met de kinderkoets’ 

 Die een ‘landschappelijke wandeling’ tussen de poorten garanderen: het zijn routes 
die onverhard kunnen zijn, dus niet noodzakelijk een perfecte wegbedekking hebben 
(permanente waterproblemen e.d. moeten evenwel uitgesloten worden), maar een 
hoge belevingskwaliteit bieden. 

 
Het hoofdroutenetwerk van de wandelwegen wordt ook benut voor de toeristische 
wandelroutes, zoals ze in gedrukte of digitale vorm worden aangeboden door diverse 
toeristische initiatieven. Het aanbod van Grote Routepaden is op het recreatief netwerk 
afgestemd maar loopt niet noodzakelijk 100% gelijk. Zo wordt bv. in Tervuren (park van 
Tervuren en oostzijde gebied ‘Terschuren’, het knooppunten–wandelnetwerk van Toerisme 
Vlaams-Brabant geënt op en aangesloten aan het wandelnetwerk Zoniënwoud (situatie 
2012). 
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Zie kaart 5.17.3: 3.1 en 3.2 Fietsnetwerk korte termijn 
Zie kaart 5.17.3: 4.1 en 4.2 Fietsnetwerk lange termijn 
 
De fietswegen die behoren tot het recreatief hoofdroutenetwerk garanderen een vlotte en vrij 
snelle verbinding tussen de toegangspoorten en instapplaatsen.  
 
Het hoofdroutenetwerk van de fietswegen wordt ook benut voor de toeristische fietsroutes, 
zoals ze in gedrukte of digitale vorm worden aangeboden door diverse toeristische 
initiatieven. In concreto wordt het netwerk van provinciale fietsknooppunten opgebouwd op 
het hoofdroutenetwerk van de fietswegen.  
 

 
Zie kaart 5.17.3: 5.1 en 5.2 Neroroute MTB 
 
Op het Vlaamse gedeelte van het Zoniënwoud werden enkele specifieke routes voor 
mountainbikers uitgetekend. Daarnaast staat het mountainbikers, die uiteraard ook fietsers 
zijn, vrij de wegen te gebruiken die open staan voor fietsrecreatie.  
 
Het afbakenen van mountainbikeroutes is gebeurd in samenwerking met de gemeentelijke 
sportdiensten en met BLOSO. Het is gebouwd op basis van een netwerk-concept waarbij dit  
netwerk zich vooral ook buiten bos bevindt. De vaste mountainbikeroutes willen een 
afwisseling bieden tussen technische gedeelten in eigen bedding en een verkenning van het 
omgevende woud. De technische gedeelten bevinden zich op de ‘Nero-route’ in Hoeilaart, de 
routes in Tervuren vormen veeleer een recreatieve verkenning. Voor gemachtigde 
mountainbike-initiatieven wordt in de regel eveneens de vaste MTB-route gevolgd.  
 

 
Figuur 116: MTB in Zoniën 
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Zie kaart 5.17.3: 6.1 en 6.2 Ruiternetwerk korte termijn 
Zie kaart 5.17.3: 7.1 en 7.2 Ruiternetwerk lange termijn 
 
Om historische redenen beschikt het Zoniënwoud over een uitzonderlijk hoog aandeel 
ruiterwegen: tot begin jaren ‘80 was een groot gedeelte van het Zoniënwoud vrij toegankelijk 
voor ruiters. De bestandsopbouw, met een totale afwezigheid van kruidlaag en een 
gedisciplineerd ‘opruimen’ van zo goed als alle dood hout, maakte die recreatievorm ook 
mogelijk. Omwille van de belangrijke effecten op de bodem (sterke compactie) werd die 
praktijk vanaf 1980 stelselmatig afgebouwd, en werden voor de ruiters bijkomende 
exclusieve ruiterpaden ingesteld.  
 
Het hoofdroutenetwerk voor de ruiters bestaat in principe uitsluitend uit exclusieve 
ruiterpaden. Om aan de ruiters een optimaal comfort te bieden wordt daarbij gestreefd naar 
een halfverharding die niet compacteert maar los, rul, blijft liggen. Dit bemoeilijkt het gebruik 
van deze wegen door andere recreatievormen en vermindert op die wijze de conflicten 
tussen de recreantengroepen.  
 
Het hoofdroutenetwerk van de ruiterwegen kan ook worden benut voor de toeristische 
ruiterroutes, als ze in gedrukte of digitale vorm zouden worden ontwikkeld door diverse 
toeristische initiatieven. 
 
Specifiek voor de ruiters worden nog initiatieven voorzien in de poorten ‘Zevenster’ en 
‘Groenendaal’. 
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Zie kaart 5.17.4: 1.1 en 1.2 Speelzones 
 
In het woud worden officiële speelzones ingesteld, conform art. 1 en art. 5, §3 van het Besluit 
van de Vlaamse regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de 
bossen en de natuurreservaten op de locaties aangegeven op de toegankelijkheidskaart. 
 
Buiten deze zones kan spelen worden toegelaten via een machtiging, waarbij er enkele 
specifieke zones zijn die regelmatig, in het bijzonder tijdens de zomervakanties, voor spelen 
kunnen worden gebruikt. Het gaat dan in het bijzonder om de omgeving Corneliusdelle en de 
zone aan de Beeldekensgatweg, nabij het jeugdverblijf.  

 
In het woud worden officiële hondenzones ingesteld, conform art. 1 en art. 5, §3 van het 
Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van 
de bossen en de natuurreservaten op de locaties aangegeven op de toegankelijkheidskaart. 
 
In het ANB deel van het Zoniënwoud bestaat een jarenlange traditie van ‘gedoogbeleid’ 
inzake niet-aangelijnde honden. Door de hergroepering van de parkeergelegenheid in de 
poorten, en het aanduiden van de hondenzones, wordt getracht de niet-aangelijnde honden 
te oriënteren naar deze zones.  

 
Verblijfsrecreatie in het woud kan enkel worden ontwikkeld in de toegangspoorten, binnen 
een strategie gericht op differentiatie van het recreatief onthaal. Zo wordt op dit moment 
(2013) de voormalige villa voor de beheerder van de oefenrenbaan, omgebouwd tot een Bed 
& Breakfast voor ruiters/paardenliefhebbers. Deze dient te worden ingepast in het 
onthaalbeleid vanuit de poort Groenendaal.  
 
Vanuit het verenigingsleven in de gemeente Hoeilaart (VAB) bestaat de specifieke vraag  
naar een bivakzone conform het Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2008 
betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten. De mogelijkheid 
wordt onderzocht dergelijke zone in te stellen aan de koninklijke loge op de voormalige 
renbaan van Groenendaal en/of het gebruik van de loge zelf een functie te geven in die zin 
(trekkershut?). Dit maakt onderdeel uit van de verdere poortontwikkeling in Groenendaal.   

 
 
Op diverse plaatsen in het bos worden vrij toegankelijke zones ingesteld conform art. 1 en 
art. 5, §3 en §4 van het Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2008 betreffende 
de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten op de locaties aangegeven op de 
toegankelijkheidskaart.  
 
Er zijn zones bij onder grasland met beheer vooral voor recreatief/landschappelijk doel, 
waarbij inbegrepen gazons. Deze komen voor in of in de onmiddellijke omgeving van de 
poorten (aan gebouwen, park Tervuren, Duboisweide in arboretum Groenendaal, 
landschapsweides in arboretum Tervuren, …). Anderzijds zijn er zones bij onder grasland 
met maaibeheer, gericht op de ecologische functievervulling  (realisatie van habitats 621, 
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6230, 6510). In deze zones wordt het recreatief medegebruik gedoogd maar niet bevorderd 
(vb. beheer van de graslanden in de ‘delles’).  
 
Een bijzondere plaats neemt het grasland onder begrazing met recreatief medegebruik. Het 
gaat ondermeer om de percelen Koedal, Smeyberg en om de voormalige oefenrenbaan van 
Groenendaal. Deze zones zijn toegankelijk voor het publiek ook binnen het begrazingsraster. 
De toegankelijkheid wordt er ‘gesuggereerd’ door beheermaatregelen, waarbij een pad wordt 
opengehouden/gemaaid of aangegeven door merkers (palen/stenen) in het landschap. In 
principe is wandelen in deze zone toegelaten, doch door de suggestie van het pad zal de 
overgrote meerderheid van de bezoekers zich richten op de aangewezen ‘paden’.  
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Het selecteren van poorten betekent het aanduiden van zones waar concentratie van 
recreatie is toegestaan (vb. uitgebreide padenstructuur, aanduiding van speelzones) en waar 
ecologische doelstellingen in zekere zin ondergeschikt zijn. Daartegenover staat een grote, 
aaneengesloten, biologisch waardevolle kern waar ecologische doelstellingen primeren. 
Recreatieve infrastructuren worden er tot een minimum beperkt om alle verstoring maximaal 
terug te dringen. Het selecteren van poorten betekent keuzes maken. 
 
Een poort is de eerste ontmoeting met het Zoniënwoud. In de poort moet de boodschap van 
het Zoniënwoud zijn ingang vinden en wordt duidelijk dat in het woud andere normen en 
waarden gelden dan erbuiten. Het is hierbij duidelijk dat het begrip ‘poort’ niet letterlijk dient 
opgevat te worden, maar veeleer als ruimte waarin de bezoeker wordt ontvangen en naar 
het Zoniënwoud wordt geleid. 
 
De selectie van poorten is onder andere gebaseerd op volgende potentievolle elementen: 

 De aanwezigheid van bestaande uitgebreide onthaalinfrastructuur als 
parkeerplaatsen, horeca enz. 

 De aanwezigheid van een ‘verhaal’ als een historisch of landschappelijk interessante 
context 

 De aanwezigheid van recreatieve concentraties, zowel op vlak van infrastructuur als 
op vlak van mensen 

 Het ontbreken van waardevolle, kwetsbare natuur en landschappen 
 Het ontbreken van enige onthaalinfrastructuur in de ruime omgeving. 

 

 
De intergewestelijke Structuurvisie voor het Zoniënwoud voorziet op het grondgebied van het 
Vlaamse gewest in volgende poorten en instapplaatsen: 
 
Poorten Park van Tervuren, Groenendaal en Zevenster (op grens met Wallonië) 
Instapplaatsen Arboretum Tervuren, Jezus-Eik, Koningsvijvers en Middenhut 
 
Voor elk van deze poorten werd bij de opmaak van de structuurvisie een eerste ruwe visie op 
inrichting en gebruik getekend. Voor verdere gegevens wordt naar de structuurvisie 
verwezen. In de loop van dit beheerplan zullen voor elk van deze zones, en voor de diverse 
onderdelen ervan, gedetailleerdere inrichtingsplannen worden opgemaakt en uitgevoerd. 
Essentieel onderdeel van de visie inzake de toegangspoorten en instapplaatsen is om het 
aantal parkings te beperken en ze te concentreren in deze poorten en instapplaatsen. Die 
beweging wordt stap voor stap uitgevoerd, zodat de ruimtebalans van het woud als geheel 
gerespecteerd blijft en de mogelijke uitbreiding van verhardingen op de ene locatie (in kader 
van uitbreiding/aanleg nieuwe parking) gepaard kan gaan met het opheffen van parking en 
verharding op een andere locatie. De ambitie bestaat erin om tegen 2020 het parkeerbeleid 
volledig in overeenstemming te hebben gebracht met de structuurvisie.  

 
 
Bijzondere troef van de toegangspoort in Groenendaal vormt het ‘bosmuseum Jan Van 
Ruusbroec’. Dit bosmuseum wordt omgevormd tot het centrale onthaalcentrum voor het 
gehele Zoniënwoudcomplex. In de filosofie van het ANB-project ‘ADAGIO’ (2009-2014) wordt 
het huidige concept van bosmuseum ingeruild voor een innovatief onthaalcentrum met een 
aantrekkelijk en vernieuwend programma voor een breder gamma aan doelgroepen. De 
bestaande, goed draaiende werkingen, die vooral sterk gericht zijn naar scholen en/of 
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kinderen (Inverde, Natuurgroepering Zoniënwoud vzw, …) worden daarin geïntegreerd.  
Voor andere doelgroepen (volwassenen, families, cultuurliefhebbers, …) moet het innovatief 
programma een aantrekkelijke meerwaarde bieden en de bosbeleving verhogen (slogan 
‘even binnen kijken om buiten meer te zien’).  
 
Naast het onthaalcentrum/bosmuseum in Groenendaal kunnen in de andere poorten/ 
instapplaatsen infopunten worden opgezet als onderdeel van faciliteiten voor de bezoekers. 
Momenteel (2012) gaat dit in het bijzonder om de initiatieven ‘De Woudpoort’ in Jezus-Eik en 
‘Spaans Huis’ in het park van Tervuren. In dergelijke infopunten wordt, zoals de naam het 
zegt, op een beperkte oppervlakte de basisinformatie over het bos geboden, en is verder een 
zo volledig mogelijk aanbod aan publicaties of doorverwijzingen beschikbaar.  

 
 
Tabel 90: Lengte wegen per gebruikerstype 

 Gebruiker Huidige situatie (km) Situatie lange termijn (km) 
Voetgangers 31,891 31,031 
Fietsers 6,283 6,123 
Ruiters 19,704 21,514 
Voetgangers en fietsers 61,439 61,077 
Voetgangers en ruiters 2,296 1,961 
Fietsers en ruiters 0,750 0,750 
Voetgangers, fietsers en ruiters 66,660 64,748 
Openbare weg 7,649 7,649 
Totaal voetgangers 169,935 166,466 
Totaal fietsers 142,781 140,347 
Totaal ruiters 97,059 96,622 
TOTAAL 196,672 194,853 
 
Instructies voor wegbeheer:  
 
 Op de wegen die deel uitmaken van het recreatief netwerk zullen de wegranden 

tweemaal per jaar worden gemaaid over een zone van gemiddeld 75 cm tot 1 m. 
Plaatselijk kan het maaien van een bredere zone worden voorzien in het kader van het 
bosrandbeheer. 

 Op de andere wegen zullen de wegranden in de regel niet worden gemaaid, tenzij de 
vegetatiegroei het normale recreatieve gebruik van de weg, zoals het bedoeld is in het 
toegankelijkheidsreglement, dermate hindert dat de functionaliteit van de weg in het 
gedrang komt. In dat geval zal normaliter één maaibeurt per jaar volstaan.  

 In de herfstperiode kunnen de bladeren op de wegen worden weggeblazen om de 
levensduur van de slijtlaag van de wegen te verlengen. Het blazen van de wegen zal in 
de regel beperkt worden tot het blazen van het recreatief hoofdroutenetwerk. Op die 
wijze zal het beeld van de boswegen op relatief korte termijn te onderscheiden zijn 
tussen het recreatief netwerk en de overige opengestelde boswegen.  

 Verhardingsmaterialen: de te gebruiken verhardingsmaterialen en -technieken voor het 
onderhoud van de wegen worden beschreven in het ontwerphandboek recreatieve 
infrastructuur Zoniënwoud (Arcadis, 2012). Als algemene regels kunnen beknopt 
samengevat gelden:  

o De voornaamste maatregel van wegbeheer in een reliëfrijk landschap als het 
Zoniënwoud bestaat in een geschikte opvang en geleiding van het afstromend 
water. Alle maatregelen moeten erop gericht zijn het afstromend water zo snel als 
mogelijk volledig af te leiden van de wegverharding.  

o Voor wegfunderingen worden uitsluitend inerte natuurlijke delfstoffen gebruikt, in 
de regel porfier. 
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o Voor slijtlagen gaat de voorkeur eveneens naar inerte natuurlijke delfstoffen, 
zoals porfierzand. Porfierzand 0-7 wordt daarbij als slijtlaag gebruikt voor 
verharde wegen en paden. 

o Enkel in de omgeving van poorten/parksituaties wordt een slijtlaag van dolomiet 
gebruikt om de parksituatie ook landschappelijk te ondersteunen en aan te sluiten 
bij het bestaande parkbeeld. 

o Waar bestaande dolomietwegen niet volledig worden vernieuwd, maar slechts 
een lokaal onderhoud krijgen, wordt eveneens dolomiet gebruikt.  

o Voor ruiterwegen wordt gestreefd naar een niet-compacterend, relatief zwaar en 
dus stabiel wegmateriaal. Een menging van (rijn)zand en porfierzand 2-7 voldoet 
daaraan.  

 
 
De doelstellingen voor de recreatieve functie worden ondersteund door de plaatsing van 
bosmeubilair. In het Zoniënwoud staan ondermeer infoborden, zitbanken en picknicktafels, 
vuilnisbakken, educatieve borden, slagbomen, afsluitingen, trappen en vlonderpaden. 
 
Een overzicht van het momenteel aanwezige bosmeubilair is weergegeven op: 
 
Zie kaart 5.17.5: 1.1 en 1.2: Puntelementen/Recreatieve infrastructuur 
 
Conform de intergewestelijke Structuurvisie staan volgende beginselen voorop inzake 
toekomstige plaatsing van bosmeubilair:  

- het bosmeubilair moet bijdragen aan de identiteit van het Zoniënwoud. Daarom werd 
een eengemaakte huisstijl vastgelegd, waarvan het bosmeubilair beschreven werd in 
het ontwerphandboek recreatieve infrastructuur Zoniënwoud (Arcadis, 2012). Enkel 
dit meubilair wordt nog geplaatst, zodat stap voor stap het bestaande meubilair 
volledig wordt vervangen door het meubilair van de ‘huisstijl’. Eind 2018 dient alle 
meubilair in het Zoniënwoud aan het ontwerphandboek te voldoen.  

- Een specifieke afwijking  van de huisstijl op voorgaande is enkel mogelijk in het park 
van Tervuren, waar het meubilair gekenmerkt wordt door een meer ‘stedelijke’ 
parkstijl van de banken.  

- Het principe van ‘afnemende geleiding’ wordt vooral gerealiseerd met het 
bosmeubilair. Dit betekent ondermeer dat picknickzones zich in poorten, of in de 
onmiddellijke omgeving van het dichte wandelnetwerk van de poorten bevinden, dat 
vuilnisbakken enkel in dezelfde zones van de poorten en instapplaatsen worden 
behouden, vuilnisbakken vlak naast de parkings worden in de regel verwijderd om 
‘huisvuiltoerisme’ tegen te gaan.  

- De toegankelijkheidsregeling wordt door het bosmeubilair ondersteund. Dit betekent 
enerzijds dat elke dreefpaal pictogrammen zal dragen die duidelijk maken welk 
recreatief gebruik op de betrokken bosweg al dan niet is toegelaten. Daarbij wordt 
zowel positieve als negatieve communicatie gevoerd. Anderzijds wordt, waar 
mogelijk, het bosmeubilair gebruikt voor het belemmeren van niet-gewenste 
recreatievormen. Indien geen dienstverkeer noodzakelijk is worden boswegen die 
exclusief aan wandelaars zijn voorbehouden afgesloten, bv. door middel van een 
voetgangerssas.  
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Het recreatief medegebruik van het Zoniënwoud wordt ondersteund door de publicatie van 
informatie, gericht op de recreant en op het toerisme. Het uitzonderlijk, zelfs internationale, 
toeristisch potentieel van het Zoniënwoud wordt daarbij onderkend. 
 
Ten minste volgende publicaties dienen ter beschikking te worden gesteld van het publiek:  

 Algemene, beknopte, oriënterende informatie in de infoborden. In de regel zal daarin 
het recreatief hoofdroutenetwerk worden weergegeven. In de toegangspoorten en 
instapplaatsen zal ook telkens ten minste één infobord de volledige 
toegankelijkheidsregeling bevatten.  

 Eén of meerdere domeinfolders die gratis of zeer goedkoop worden aangeboden en 
het recreatief hoofdroutenetwerk weergeven. 

 Een te verkrijgen kaart die zowel het recreatief hoofdroutenetwerk als de 
toegankelijkheidsregeling weergeeft (momenteel wordt dit uitgewerkt in 
samenwerking met NGI). 

 Een website met actuele informatie over het woud.  
 
Afhankelijk van de noden van zowel publiek als bosbeheerders, en van de mogelijkheden 
van deze laatste, kan dit worden aangevuld met andere vormen van communicatie.  
 
Bijzondere aandacht verdient de problematiek van het taalgebruik in deze taalgevoelige 
regio. Daarbij kan worden verwezen naar: 

 Het advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht van 22 juni 2011 dat expliciet 
voorziet in viertalige communicatie voor bepaalde toeristische informatie in het 
Zoniënwoud.  

 De bepalingen van art. 18 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 
2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten, dat 
voorziet in gebruik van tweetalige toegankelijkheidsborden in de gemeente Sint-
Genesius-Rode. 

 
Gelet op de bijzondere taalgevoeligheden van de regio enerzijds, en de grote uitstraling van 
het Zoniënwoud als boscomplex anderzijds, is het de bedoeling deze adviezen / besluiten 
rigoureus uit te voeren met volgende uitgangspunten:  

 Waar mogelijk informatie aan te bieden die niet taalgevoelig is, dus werkend met 
pictogrammen of afbeeldingen 

 Toeristische informatie, in het bijzonder infoborden of folders voor het brede publiek, 
viertalig aan te bieden 

 Eigennamen (namen van bosdreven e.d.) worden niet vertaald, maar uitsluitend 
weergegeven in het Nederlands 

 Toegankelijkheidspictogrammen met tekst worden eentalig gebruikt, met uitzondering 
van de gemeente Sint-Genesius-Rode, waar zij tweetalig worden gebruikt (enkel van 
toepassing voor het bord ‘verboden toegang’). 

 

 
Naast het wegennet voor recreatief- of dienstverkeer, wordt het Zoniënwoud ook sterk 
doorsneden door verkeersinfrastructuur voor doorgaand verkeer. Weinig andere bossen in 
ons land zijn zo sterk versnipperd: twee snelwegen, een viervoudige (in aanbouw) spoorlijn, 
twee gewestwegen (N3, N275, N5 aan de zijde van het bos) en diverse lokale wegen.  
 
De impact van die weginfrastructuur op het functioneren van het bosecosysteem is bijzonder 
groot: de wegen versnipperen de leefgebieden  van dier- en plantensoorten, ze brengen een 
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belangrijke licht-, geluids- en watervervuiling met zich mee. De hefbomen in handen van de 
bosbeheerders zelf, zijn telkens afhankelijk van weg tot weg. Voor de meeste wegen heeft 
ANB zelf het beheer niet in handen, maar wordt ANB betrokken in elk procedure die moet 
worden doorlopen voor een aanpassing van de weginfrastructuur (stedenbouwkundige 
vergunning, mobiliteitsplannen etc.).  
 
ANB zal zich richten op de beleidslijnen die zijn uitgezet in de Intergewestelijke Structuurvisie 
voor het Zoniënwoud en in de Streefbeeldstudie voor R0 - Oost in alle dossiers met 
betrekking tot de infrastructuur voor doorgaand verkeer.  
 
In de periode 2013-2017 zal een omvangrijk Life+ project ‘OZON’ worden uitgevoerd dat 
diverse ontsnipperingsmaatregelen zal nemen om de impact van het (hoofd)wegennet op de 
populaties al enigszins terug te dringen. Dat is niet als een eindpunt te beschouwen. 
Conform het protocol tussen de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken en de 
Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur terzake, streeft ANB samen met 
ondermeer AWV naar het ‘optimale scenario’ inzake ontsnippering (scenario 3) uit de 
‘Voorbereidende studie voor de ecologische verbindingen aan de R0 en de A4/E411 ter 
hoogte van het Zoniënwoud’ (Arcadis, 2009). Bijkomende ontsnipperingsprojecten, zowel op 
het hoofdwegennet als op het onderliggend net, zullen dus noodzakelijk zijn.  
 
Het ANB zal, naast het thema van de ontsnippering, zijn beheer of keuzes vooral richten op:  
 
Het beperken van de impact op de milieucondities. Zo wordt gestreefd naar beheerkeuzes 
die de zoutbelasting van strooizouten kunnen terugdringen c.q. vermijden. Vooral voor de 
lokale wegen is daar de grootste progressiemarge, de zoutbelasting in de winter is één van 
de belangrijkste directe schadelijke effecten in het woud. Naast zouten bevat het 
afstroomwater overigens ook diverse andere polluenten (vb. oliën, PAK’s), zodat gewerkt 
moet worden aan een integrale oplossing voor alle afstroomwater. Vandaag is dat één van 
de belangrijkste knelpunten voor de watersystemen van het woud (zie aldaar). 
 
Het beperken van de verstoring naar het omliggende bos. Dit behelst ondermeer het 
inperken van de geluidsoverlast. Geluidsoverlast is een vaak terugkerende klacht/kritiek van 
bosbezoekers. Hoewel de geluidsdruk van de snelweg voor dieren niet noodzakelijk 
dramatisch hoeft te zijn, is het vooral voor mensen een belangrijke domper op de kwaliteit 
van de bosbeleving. ANB zal daartoe in de eerste helft van dit beheerplan een geluidsstudie 
(geluidskadaster) laten uitvoeren, ten einde de locaties te bepalen waar beperking van de 
geluidsdruk, zoals door het oprichten van geluidswallen, het meeste effect ressorteert. 
Aansluitend bij dergelijke geluiddempende maatregelen worden bosranden aangelegd of 
uitgebreid (zie ook 5.10.6). Ook wordt actief gezocht naar mogelijkheden om de verlichting 
uit te schakelen of te beperken in tijd, lichtsterkte of verspreiding.  
 
Het verhogen  van de veiligheid voor de weggebruiker en de dieren, ondermeer door het 
beperken van snelheden, het plaatsen van wildspiegels e.d.  
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Naast de verhardingen zijn kasseistroken aanwezig. Waar de verhardingen zich direct naast 
grasvlaktes situeren, komt het veel voor dat deze door gebrekkig onderhoud overgroeid zijn. 
Een goed voorbeeld van een dergelijke situatie is de asfaltverharding tussen de 
Gordaalvijver en de Molenvijver. Aan de zijde van de Molenvijver zijn de kasseien nog amper 
zichtbaar, zoals op Figuur 117 duidelijk te zien is. Deze stroken dienen er goed onderhouden 
en verzorgd bij te liggen, zoals het streefbeeld van            Figuur 118 weergeeft. 
Initieel is er een grondige reiniging nodig van dergelijke overgroeide kasseistroken om ze 
weer grasvrij te maken. Daarna kunnen deze stroken periodiek gereinigd worden wanneer dit 
noodzakelijk is. 

  
Figuur 117: Kasseistrook tussen            Figuur 118: Kasseistrook t.h.v. 
Gordaal- en Molenvijver               Keizerinnedreef  
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De oevers van de Vossemvijver zijn recent 
gerenoveerd. Er is echter een probleem met de 
oostelijke oever ter hoogte van de duiker/monnik. Hier 
vertoont de oever plaatselijk verzakkingen, waardoor 
het waterniveau van de vijver geregeld boven de 
vernieuwde oever kan uitkomen (zie nevenstaande 
Figuur 119). Deze situatie moet de eerste drie jaar 
goed opgevolgd worden, zodat er kan ingegrepen 
worden wanneer deze plaatselijke wateroverlast te 
groot wordt. 
 
 
 
 
 

Figuur 119: Wateroverlast oostelijke oever 
Vossemvijver 

 

 
 
Zowel de struikenmassieven als het bomenbestand kan verrijkt worden met nieuwe 
interessante soorten om de collectie uit te breiden. Vermits het gaat over een collectie 
kunnen ook uitheemse soorten gekozen worden, waarbij toch de (ecologisch) interessante 
inheemse soorten niet mogen vergeten worden. Wat het bomenbestand betreft kan 
gekozen worden voor monumentale soorten zoals Paulownia, Fagus sp., Castanea sp., 
Quercus sp., … Wat de uitbreiding in het stuikenbestand betreft kan gedacht worden aan 
soorten die interessant zijn voor de bloei (zoals Magnolia sp., Syringa sp., Prunus sp., …), 
soorten die interessant zijn voor vogels (zoals Crataegus sp., Viburnum opulus, Ribes sp., 
Sambucus nigra, Prunus padus, …), of soorten die interessant zijn in de winter (zoals 
Cornus sp., Hamamelis sp., Mahonia sp., …). Bij de soortenkeuze mag wel de standplaats 
niet uit het oog verloren worden. De verschillende soorten stellen namelijk verschillende 
eisen aan hun omgeving. Elke drie jaar wordt er bekeken welke soorten vervangen en/of 
aangeplant moeten worden. 

 
 
Het uitvoeren van dunningen om interessante of onderdrukte soorten beter te kunnen laten 
uitgroeien, is in sommige gevallen wenselijk. Hiervoor kan gedacht worden aan het jaarlijks 
lokaal facultatief verwijderen van struikopslag of het opsnoeien van de verdrukkende 
soorten. Ook het verwijderen van zaailingen van Acer sp. maakt ruimte voor de ontwikkeling 
van interessante ondergroei. 
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Struikenmassieven van Cornus (zie voorbeeld Figuur 120) dienen jaarlijks facultatief 
verjongd te worden om de winterkleuren van de takken tot hun recht te laten komen. Het 
deels verwijderen van opslag kan ook plaats creëren voor de aanplant van nieuwe soorten. 
Ook andere struikvormers moeten met regelmaat een onderhoudssnoei genieten om vb. de 
bloeikracht te bevorderen. 
 

 
Figuur 120: Struikmassief met Cornus ten noorden van de Vossemvijver 
 

 
Door lokaal af te stappen van het huidige gazonbeheer (14 tot 16 maal per jaar of 
tweewekelijks maaien) kan een hooiland gecreëerd worden (zie terreineenheid V_14_135 op 
kaart 2.5.3: 1.1 Engels park - TEH vlakvormig of lichtgroene zone op onderstaande Figuur 
121). Hierdoor kan de bloeiwaarde van de graslanden verhoogd worden, wat bovendien ook 
de insecten (vb. vlinders) en andere fauna ten goede zal komen. Een uitbreiding van de 
fauna zal de belevingswaarde verder ten goede komen. Dit kan er bovendien voor zorgen 
dat de bezoekers de graslanden minder gaan betreden, wat bodemverdichting verminderd. 
Lokaal kunnen op een speelse manier paadjes gemaaid worden in het hooiland om de 
beleving van het natuurlijkere hooiland te bevorderen. De ontwikkeling van een hooiland zal 
verder een natuurlijkere aanblik geven door het kaderen van de boom- en struikmassieven 
en de aanwezige rietlanden. Een maairegime van twee keer per jaar maaien met afvoer van 
het maaisel is daarbij wenselijk. De periode van het maaien is hierbij afhankelijk van de 
gewenste vegetatie. 
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Figuur 121: Vlakvormige terreineenheden van het Engels park rond Molen- en Vossemvijver 
 
Het maaibeheer van de zuidelijke oever van de Molenvijver en het eiland erin (zie 
terreineenheid V_17_1 en 2 op kaart 2.5.3:1.1 of de gele zones op bovenstaande Figuur 
121), wordt verder gezet. Het huidige hooilandbeheer bestaat daar uit het jaarlijks twee maal 
maaien in augustus en in oktober. 

 
Het behoud en de uitbreiding van het areaal aan rietland (zie terreineenheid V_91_1 tot 4 op 
kaart 2.5.3:1.1 of de oranje zones op bovenstaande Figuur 121) heeft als voordeel dat de 
rietvegetatie een afscherming vormt tussen de bezoekers en de broedende waterfauna. 
Vermits het riet in de winter als dorre stengels blijft staan, zal dit ook een visuele 
meerwaarde opleveren. Bovendien kunnen de vogels oude stengels ook benutten als 
nestmateriaal. Met een facultatieve maaibeurt in de winter kan (indien gewenst) overtollig riet 
afgevoerd worden. Daarbij kan best gefaseerd gemaaid worden, zodat altijd een deel van het 
riet blijft staan. 
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Tabel 91: Beheerrichtlijnen voor de komende 20 jaar 

Relevante terreineenheden 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

20
25

 
20

26
 

20
27

 
20

28
 

20
29

 
20

30
 

20
31

 
20

32
 

20
33

 

Doelstelling 

    Reguliere beheermaatregelen 
Langs de paden x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Reinigen kasseistroken 

Oostelijke oever Vossemvijver x x x                   Monitoring oostelijke oever Vossemvijver 

Bomenbestand en struikmassieven x  x   x   x   x   x   x   x Uitbreiding soortenbestand 

Struikenmassieven x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Dunningen 

Struikenmassieven x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Verjonging struikenbestanden 

    Maaibeheer 

V_14_135 - V_17_1,2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Hooiland: 2x per jaar (in augustus en 
oktober) 

V_91_1,2,3,4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Rietland: 1x per jaar gefaseerd facultatief 
maaien (in winterperiode) 
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KAART 6.1: Detailkaart beheertypes KS 
 
In het domein van de Koninklijke Schenking zullen de beheertypes die hierboven werden 
beschreven toegepast worden. Concreet zullen de volgende types gebruikt worden: 
 

 Beheertype 3: 165 ha (dit aandeel zal nog verhogen nadat een aantal stukken 
naaldhout via directe omvorming tot loofhout worden omgevormd. Ongeveer 20 ha 
naaldhout komt hiervoor in aanmerking) 

 Beheertype 4: 4,50 ha 
 Beheertype 6: 10 ha 
 Beheertype 7: 35 ha 

 
Het behoud van monumentale bomen is belangrijk zodat het boscomplex een functioneel 
geheel blijft vormen voor allerlei organismen die aan deze elementen gebonden zijn. 
In het bosdomein van de KS is slechts een klein aantal zeer zware (beperkt aantal 
monumentale bomen >300cm) bomen aanwezig. De dikste bomen zijn Beuken in de dreven, 
en Amerikaanse eiken verspreid in het domein, naast enkele merkwaardige dikke bomen van 
diverse soorten (Zomereik, Tamme kastanje). 
 
Om het behoud van de dikke bomen te verzekeren, zullen in elk bestand exemplaren worden 
aangeduid die op stam worden gehouden om door te groeien tot monumentale afmetingen. 
Binnen deze beheerplanperiode worden daarom 3 bomen per ha geselecteerd. In eerste 
instantie zullen in de bestanden de bestaande dikste bomen aangeduid worden als te 
behouden bomen. Aangezien de Amerikaanse eik een ongewenste exoot is, komt deze niet 
in aanmerking om door te groeien tot monumentale afmetingen.  
 
In bestand 3c is actueel een grote voorraad zware bomen aanwezig. Om het oude karakter 
van dit bestand veilig te stellen zullen de oude, monumentale bomen behouden blijven. 
Exploitatie van kwaliteitsvol hout blijft echter mogelijk, zolang het zware aspect van dit 
bestand behouden blijft. 

 
In het domein van de Koninklijke Schenking is op dit moment al veel natuurlijke verjonging 
van Gewone esdoorn aanwezig, maar ook lokaal Beuk, Haagbeuk en Gewone es. Het 
soortenspectrum van de zaailingen is gevarieerd maar weinig soorten overleven, omdat deze 
bestanden waarschijnlijk nog te donker zijn.  
 
In het domein komt ongeveer 165ha loofhout voor dat beheerd zal worden volgens 
beheertype 3 waarbij er gestreefd wordt naar een eikenmengbos met een uitstekende 
habitatstructuur. 
 
Adelaarsvaren kan het doorgroeien van de natuurlijke verjonging onmogelijk maken. Indien 
Adelaarsvaren te dominant wordt, kan kunstmatige verjonging in dit geval als aanvulling 
noodzakelijk zijn. Kunstmatige verjonging zal nodig zijn als de gewenste boomsoorten niet 
aanwezig zijn of in geval van sterke verbraming of woekering van Adelaarsvaren. Dit is in het 
minder donkere naaldhout vaak het geval. 
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Gedurende de volledige beheerplanperiode zal ongeveer 1/20 van het loofhout verjongd 
worden met Zomer- en/of Wintereik. Deze verjongingen kunnen aangevuld worden met 
soorten als Winterlinde, Haagbeuk, iep, eventueel Hazelaar en overige soorten (zie Tabel 
76).  Concreet komt dit neer op een oppervlakte van 6 à 8 ha te verjongen in de komende 20 
jaar.  
 
De overige verjonging gebeurt voornamelijk door natuurlijke verjonging na kapping van 
individuele bomen op doeldiameter. Te verwachten valt dat voornamelijk Gewone esdoorn 
zal doorgroeien naar neven- en opperetage eventueel aangevuld met natuurlijke verjonging 
van Haagbeuk, Beuk en Gewone es.  
 

 
 
Het domein van de Koninklijke Schenking telt nu ongeveer 12,5 km dreven, voornamelijk van 
rode Beuk. Veel van deze dreven hebben ondertussen monumentale afmetingen bereikt en 
komen in aanmerking voor verjonging. Aangezien een groot aantal van deze dreven van 
gelijke ouderdom zijn, bestaat het gevaar dat op de lange termijn een plotse uitval optreedt, 
waardoor de dreven uit het Kapucijnenbos verdwijnen. Daarom is het van belang dat er 
duidelijke criteria voor de dreven worden gehanteerd zodat de waardevolle drevenstructuur 
zowel op de korte als op de lange termijn behouden kan blijven. Hierbij moet uiteraard 
voldoende aandacht geschonken worden aan het omliggende landschap, cultuurhistorie, de 
ecologische structuur, bodem- en waterhuishouding en de talrijke recreanten in het domein. 
 
De landschappelijke en cultuurhistorische waarde van de dreven is het grootste in de dreven 
die het meest gebruikt worden door bezoekers (2 en 3 uiteraard, ook 1a-1d, 4, 5,…) , en 
wordt heel wat minder, in de dreven die door gewijzigd recreatief gebruik (bijna) nooit meer 
doorwandeld worden. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de dreven 10, 11, 16, 21,…. De 
wegzate van de dreven rondom de site van het Kapucienenklooster zijn in het verleden 
overigens al deels uit gebruik genomen en opgeplant. Zowel het Kapucienenklooster (vrijwel 
volledig verdwenen) als de dreven (deels verdwenen) zijn daar niet meer duidelijk 
herkenbaar. Een heraanleg van het fijne drevenpatroon aldaar zou over een vrij grote zone 
vrijwel kaalkap vereisen. In de plaats daarvan wordt ervoor gekozen eenvoudigweg het 
stervormig wegenpatroon te herstellen, dat als cultuurhistorisch relict dan opnieuw 
herkenbaar zal zijn.  
Andere (Lorkendreven 7, 8, 9) hebben veel minder band met de historische context, hebben 
ook geen sterke landschappelijke kwaliteit omdat het relatief smalle, weinig gebruikte 
bospaden zijn waarlangs de lorken geen ‘dreefeffect’ bereiken. Ze werden vermoedelijk 
eveneens als bosbouwkundige ‘vooropbrengst’ geplant.  
In het geval van dreefsectie 6 en 12 is er ook de impact op het naastgelegen gedeelte van 
het arboretum: de volwassen Beukendreef werpt zoveel schaduw op de ‘Japanse’ groepen 
dat de beplanting er duidelijk onder lijdt.  
De dreefsectie 1e dan weer heeft weinig herkenbaarheid, bestaat nog slechts uit enkele 
dreefbomen en sluit evenmin aan bij een voldoende groot geheel om monumentale effecten 
te bereiken.  
 
Daar tegenover staat dat de forse, monumentale bomen die in de dreven staan de grootste 
verzameling aan bomen met zware afmetingen vormt binnen het domein van de Koninklijke 
Schenking. De aanwezigheid van deze zware bomen biedt dus meteen ook kansen voor de 
volgende 20 jaar om te voorzien in een belangrijke hoeveelheid zwaar (dood) hout, 
holtebomen, habitatbomen. Om die reden wordt in gevallen waar wegen in onbruik zijn 
geraakt, maar nog grote (beuken)bomen aanwezig, bij voorkeur gekozen voor het zo lang 
mogelijk behouden van de monumentale bomen. 
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Rekening houdend met al deze factoren, zal van de bestaande 12,5 km dreven op termijn 
nog ongeveer de helft als dreef beheerd worden, aangezien een groot deel van de 
dreefbomen in de bestanden worden opgenomen als monumentale bomen. 
 

 
Figuur 122: Kapucijnendreef 
 

 

 
Voor de dreven in het domein van de Koninklijke Schenking is het belangrijk om de 
volledigheid, de gelijksoortigheid en de gelijkjarigheid te behouden.  
 
Om veiligheidsredenen kunnen individuele dreefbomen geveld worden, maar deze zullen 
niet automatisch vervangen worden, zodat de gelijkjarigheid en uniformiteit van de dreef 
behouden wordt. Het beeld van een volgroeide bomenrij wordt slechts matig verstoord door 
het ontbreken van één of meerdere bomen. Ook is de kans op een succesvolle 
tussenplanting eerder klein: de jonge tussengeplante bomen overleven in het beste geval 
kwijnend in de schaduw van de volgroeide bomen. Enkel in het geval van jonge dreven in de 
jeugdfase kunnen individuele bomen vervangen worden.  
 
Onderstaande tabel geeft de voor- en de nadelen van de 3 mogelijke vervangingsmethoden 
weer (IPC- Groen Ruimte, 1994). 
 
  



501 

Tabel 92: Voor- en nadelen van vervangingsmethoden voor dreven 
Methode Volledig Gedeelte Tussenplanten 
Voordeel - Uniform laanbeeld blijft 

behouden 
- Goedkoopste methode 
- Technisch het eenvoudigst 
- Mogelijkheid tot grootschalige 
groeiplaatsverbetering 

- Laanbeeld blijft deels 
behouden 
- Spreiding in kosten 
- Betere acceptatie door 
burger en politiek t.o.v. 
volledige vervanging 
- Geen overaanbod van 
bomen door spreiding van 
de kappen. 

- Ecologisch en 
esthetisch minst 
ingrijpend 
- Sterke spreiding 
kosten 
- Goede acceptatie bij 
burger en politiek 

Nadeel - Aanslag op de ecologische 
structuur 
- Er worden ook gezonde 
bomen gekapt 
- Alle kosten ineens 
- Vaak felle weerstand burger 
en politiek 
- Laaneffect tijdelijk verloren 
- Eventueel overaanbod kan 
leiden tot ongunstige prijzen of 
onverkochte loten. 

- Er worden ook gezonde 
bomen gekapt 
- Leeftijdsverschil tussen 
de fasen 
- Hogere kosten dan in een 
keer vervangen 
 

- Duurste methode 
- Blijvend 
leeftijdsverschil, geen 
uniformiteit 

Beperking  - De laatste fase moet de 
hele verjongingsperiode 
kunnen blijven staan 
- De houding van de 
politiek kan in de tussentijd 
veranderen 

- Voldoende ruimte 
nodig om te kunnen 
tussenplanten 
 

Risico  - Calamiteiten in de 
resterende oude gedeelten 
(storm, zonnebrand,…) 

- Gevaar voor 
afbrokkeling laan bij 
onjuiste uitvoering 

 
De dreven werden opgesplitst in secties, weergegeven in onderstaande tabel. Op deze 
manier worden te omvangrijke werken vermeden en de kosten gespreid. Elke sectie is zo 
gekozen dat ze een voldoende groot aantal bomen bevat, zodat de uniformiteit van de 
waardevolle drevenstructuur beschermd blijft. 
 
  



502 

Tabel 93: objectief dreven KS 

Nr Naam 
Boom-
soort 

Plant-
jaar Lengte 

% 
Vol-
ledig Objectief 

 1a 
Koninklijke 
Wandeling 1 Linde 1890 512 97 

Behouden, verder systematisch 
dunnen (1 op 2 bomen) 

 1b 
Koninklijke 
Wandeling 2 Douglas 1940 93 95 

Voorlopig behouden. Op termijn 
eventueel vervangen. 

 1c 
Koninklijke 
Wandeling 3 Linde 2000 373 99 

Behouden, verder systematisch 
dunnen (1 op 2 bomen) 

 1d 
Koninklijke 
Wandeling 4 Douglas 1940 184 51 Behouden 

 1e 
Koninklijke 
Wandeling 5 Spar 1880 303 8 

Zolang als gezond op stam 
houden.  Bij aftakeling niet 
vervangen 

 1f 
Koninklijke 
Wandeling 6 

Beuk 
(rode) 1880 164 18 

Zolang als gezond op stam 
houden.  Bij aftakeling niet 
vervangen 

 1g 
Koninklijke 
Wandeling 7 

Beuk 
(rode) 2000 33 102 Opnemen in bestand 

 2a Kapucijnendreef 1 
Beuk 
(rode) 2000 44 102 Behouden 

 2b Kapucijnendreef 2 
Beuk 
(rode) 1880 618 78 Behouden 

 2c Kapucijnendreef 3 
Beuk 
(rode) 1880 604 94 Behouden 

 2d Kapucijnendreef 4 
Beuk 
(rode) 1880 486 78 Behouden 

 2e Kapucijnendreef 5 
Beuk 
(rode) 1880 374 83 Behouden 

 2f Kapucijnendreef 6 
Beuk 
(rode) 1880 361 87 Behouden, kandidaat verjonging 

 3a Droge-Vijverdreef 1 
Beuk 
(rode) 1880 617 52 Behouden, kandidaat verjonging 

 3b Droge-Vijverdreef 2 
Beuk 
(rode) 1880 368 65 Behouden, kandidaat verjonging 

 3c Droge-Vijverdreef 3 
Beuk 
(rode) 1880 240 39 Behouden, kandidaat verjonging 

 4 Kwekerijdreef 
Beuk 
(rode) 1880 620 67 Behouden, kandidaat verjonging 

 5 Hertendreef 
Beuk 
(rode) 1880 595 74 Behouden, kandidaat verjonging 

 6 Wolvenweg 
Beuk 
(rode) 1880 310 39 

Zolang als gezond op stam 
houden.  Bij aftakeling niet 
vervangen 

 7 Gendarmendreef Lork 1890 187 103 Opnemen in bestand 
 8 Brigadiersweg Lork 1890 294 45 Opnemen in bestand 
 9 Gardesweg Lork 1890 329 14 Opnemen in bestand 

10 Hazenweg 
Beuk 
(rode) 1880 366 58 

Opnemen in bestand als 
monumentale bomen 

11 Jagersdreef 
Beuk 
(rode) 1880 422 40 

Opnemen in bestand als 
monumentale bomen 

12 Kapucijnenvijverdreef 
Beuk 
(rode) 1880 845 50 

Opnemen in bestand als 
monumentale bomen, behalve 
waar hinderlijk voor arboretum 

13 Kloosterdreef 
Beuk 
(rode) 1880 274 8 

Opnemen in bestand als 
monumentale bomen 

14
a Sterdreef 1 

Beuk 
(rode) 1880 143 31 

Opnemen in bestand als 
monumentale bomen 
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14
b Sterdreef 2 

Beuk 
(rode) 1880 116 44 

Opnemen in bestand als 
monumentale bomen 

15 Almoezeniersdreef 
Beuk 
(rode) 1880 168 39 

Opnemen in bestand als 
monumentale bomen 

16 Patersdreef 
Beuk 
(rode) 1880 165 18 

Opnemen in bestand als 
monumentale bomen 

17
a Noorddreef 1 

Beuk 
(rode) 1880 105 18 

Opnemen in bestand als 
monumentale bomen 

17
b Noorddreef 2 

Beuk 
(rode) 1880 121 29 

Opnemen in bestand als 
monumentale bomen 

18 Terschurendreef 
Beuk 
(rode) 1880 358 23 

Opnemen in bestand als 
monumentale bomen 

19 Putdreef 
Beuk 
(rode) 1880 220 20 

Opnemen in bestand als 
monumentale bomen 

20 Hospitaaldreef 
Beuk 
(rode) 1880 257 47 

Opnemen in bestand als 
monumentale bomen 

21
a Ravenstein 1 

Beuk 
(rode) 1880 249 59 

Opnemen in bestand als 
monumentale bomen 

21
b Ravenstein 2 

Beuk 
(rode) 2007 92 98 Opnemen in bestand 

21c Ravenstein 3 
Beuk 
(rode) 2000 95 97 Opnemen in bestand 

21
d Ravenstein 4 

Beuk 
(rode) 1880 250 51 

Opnemen in bestand als 
monumentale bomen 

21
e Ravenstein 5 

Beuk 
(rode) 1880 137 33 

Opnemen in bestand als 
monumentale bomen 

21f Ravenstein 6 
Beuk 
(rode) 1880 218 36 

Opnemen in bestand als 
monumentale bomen 

  Totaal     12310     
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De dreven 17 tot en met 38 zullen opgenomen worden in de bestanden waarin de dreven 
zich bevinden. Deze bomen zullen niet meer als dreefbomen beheerd worden. Het aandeel 
dreven die als dreef beheerd blijven in het domein daalt hierdoor aanzienlijk. Van een totale 
lengte van 12,5km aan dreven zal uiteindelijk nog ongeveer de helft als dreef behouden 
blijven. 
 
Elke dreefsectie in het Kapucijnenbos werd grondig geïnventariseerd (zie hoofdstuk 2 
inventarisatie). Daaruit bleek dat veel van de dreven monumentale afmetingen bereikt 
hebben en in aanmerking komen voor verjonging. Echter, het verjongen van een dreef kan 
een significante impact hebben op de landschappelijke waarde, de bodem- en 
waterhuishouding en de ecologische structuur van het bos. Bijgevolg werden een aantal 
criteria opgesteld waarop het besluit om een dreef al dan niet te verjongen gebaseerd wordt. 
 
Criteria: 

 Uitvalspercentage: Als de volledigheid van een dreef te fel is aangetast zal ze 
geveld en/of vervangen worden. Om de uniformiteit en de gelijkjarigheid te 
verzekeren zullen ook de bomen die op dat moment nog in goede conditie verkeren 
geveld worden. Voor de dreven in het Kapucijnenbos wordt een uitvalspercentage > 
30 % gehanteerd. Aangezien het vaak voorkomt dat de uitval van dreefbomen zich 
vooral aan één kant van de dreef voordoet, zullen de dreven pas vervangen of geveld 
worden als het uitvalspercentage aan beide kanten van de weg >30% bedraagt. 

 Werklastspreiding: Indien meerdere dreven in dezelfde periode aangetast zijn, zal 
de verjonging van de dreven gespreid worden naargelang de werklast. In dit geval zal 
ook voorrang geven worden aan de verjonging van de Droge-Vijverdreef (nr 14). 

 Bevoordelen van arboretumgroepen: Een aantal dreven bevinden zich in de 
directe omgeving van waardevolle arboretumgroepen. Indien nodig kan ervoor 
gekozen worden deze dreven te verjongen zodat meer licht kan gegeven worden aan 
het arboretum. 

 Landschapskwaliteit: Het verjongen van dreven kan een significante impact hebben 
op de landschappelijke kwaliteit van het bos. Enkele lange dreven, onder andere de 
Kapucijnendreef, werden in verschillende secties verdeeld voor een meer haalbare 
werklastspreiding. Het is echter van belang dat de periodes waarin de aparte 
dreefsecties verjongd worden niet te ver uit elkaar liggen zodat de uniformiteit van de 
volledige dreef verzekerd blijft. 

 
Het spreekt voor zich dat het al dan niet verjongen van een dreef geen gemakkelijke 
beslissing is. In de praktijk zal hoogstwaarschijnlijk het uitvalspercentage een eerste aanzet 
vormen om een dreef te verjongen. Het is belangrijk dat de overige criteria hierbij niet uit het 
oog verloren worden. 
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De monumentale dreven hebben een grote landschappelijke en ecologische waarde. Als een 
dergelijke dreef gekapt wordt, is het belangrijk om deze zo snel mogelijk weer aan te planten. 
 
Indien men bij het verjongen van de dreven de jonge bomen op dezelfde plaats wil 
aanplanten als de oude bomen, dienen de wortelstobben eerst verwijderd te worden. De hele 
stobbe zal dan enige tijd voor het heraanplanten van de dreef diep uitgefreesd worden, zodat 
de grond in de opgevulde putten genoeg tijd heeft om terug uit te zakken en tot rust te 
komen. In het geval de te verwijderen dreefbomen op een grazige berm voorkomen, kan het 
nodig zijn om de stobben oppervlakkig (tot 20 cm onder het maaiveld) te frezen om het 
maaibeheer van de berm niet te hinderen. 
 
Aangezien alle dreven in het domein van de Koninklijke Schenking in bosgebied gelegen 
zijn, kunnen er bij de heraanplant problemen ontstaan door lichtgebrek. De eerste jaren na 
de aanplanting van de jonge dreven is er meestal nog genoeg licht door het gat in het 
kronendak dat de oude dreefbomen hebben gemaakt. Maar meestal zullen de kronen van de 
randbomen de ontstane ruimte innemen en zo verhinderen dat voldoende licht de jonge 
dreefbomen bereikt. Dit zal niet altijd tot het afsterven van de jonge bomen leiden, maar het 
belet wel een evenwichtige kroonontwikkeling. Om deze problematiek te vermijden kan best 
de verjonging van aangetaste dreven gecombineerd worden met een dunning van de 
randbomen in het bosbestand. Er kan eventueel ook gekozen worden om een grotere maat 
van dreefbomen aan te planten zodat de jonge bomen een zekere voorsprong krijgen 
voordat de groeiruimte dichtgroeit door de randbomen in het bosbestand.  
 
Bij vervanging van dreven die op dit moment uit rode Beuk bestaan, kan heraangeplant 
worden met Roodbladige esdoorn om het rode bladeffect in de dreven te bewaren. 

 
 
Voor het globale beeld van een dreef is de plantafstand heel belangrijk. Een dichte 
plantafstand resulteert in een gesloten rij boomkronen. Een wijde plantafstand leidt tot een rij 
van individuele bomen. Het gewenste eindbeeld zal uiteindelijk de plantafstand van de 
dreefbomen bepalen. 
 

 
 
Het vellen van monumentale dreven en in het bijzonder de Kapucijnendreef, zal in het 
domein van de Koninklijke Schenking niet onopgemerkt voorbij gaan. Er wordt verwacht dat 
er heel wat kritiek zal komen van de buurtbewoners, recreanten, natuurverenigingen, 
politiek,… 
 
Het is dus aan te raden om voldoende lang op voorhand en via verschillende kanalen de 
burger te informeren over het verjongen van de dreven in het domein. Niet alleen de 
kappingswerken kunnen op die manier verduidelijkt worden, maar ook de reden waarom 
voor bepaalde boomsoorten gekozen wordt, de veiligheid, de waarde voor het landschap, 
ecologie, e.d. 
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Van het huidig aandeel exotisch naaldhout wordt 8 à 10% omgevormd. Hiervan zal ongeveer 
6 tot 8% omgevormd worden naar inheems loofhout, en ongeveer 3% naar Grove den. 
Concreet komt dit neer op een omvorming van ongeveer 4 ha exotisch naaldhout naar 
inheems loofhout en 2ha naar Grove den. Deze omvorming gebeurt door kaalkap en 
aanplanting van standplaatsgeschikte inheemse loofboomsoorten (toegelaten soorten zie 
Tabel 76) 
 
De zones voor de directe omvorming zijn de valleiflanken ten zuiden van de Koninklijke 
wandeling en de kaprijpe bestanden.  
 

 
 
Volgens de verjongingsgroepenkaart komt in de bestanden 2d en 3c een belangrijk aandeel 
Grove den voor en in mindere mate in de bestanden 2c en 3b. In de delen waarbij Grove den 
gemengd voorkomt met andere soorten zal hij tijdens het dunnen behouden worden. Indien 
mogelijk zal het aandeel Grove den uitgebreid worden door hem selectief als toekomstboom 
te kiezen en door de natuurlijke verjonging kansen te geven om door te groeien door het 
grondvlak te verlagen. 
 
In bestand 4c zal de reeds vergevorderde groepsgewijze omvorming van homogeen 
beukenbos naar gemengd loofhout vervolledigd worden door het huidige dunningsbeheer 
verder te zetten. 
 
Op het domein komen een aantal homogene groepjes Beuk voor. Deze groepen zullen op 
termijn omgevormd worden naar eikenmengbos. Afhankelijk van de oppervlakte van deze 
groepen zullen een aantal Beuken als toekomstboom geselecteerd worden bij de dunningen. 
Bij groepen met een grootte van 10 are zullen ongeveer 4 Beuken als toekomstboom worden 
aangeduid. Indien andere soorten zoals eik of esdoorn in deze groepen voorkomen zullen zij 
selectief bevoordeeld worden ten opzichte van de Beuk. 

 
Het aandeel dood hout bedraagt op dit ogenblik minder dan 1 %. Dit aandeel moet sterk 
stijgen. Dit kan zonder drastische wijzigingen in het gevoerde beheer. Het behoud op stam 
van beschadigde, kwijnende en onderdrukte bomen zal al een aanzienlijke verhoging van dit 
aandeel betekenen in de loop van deze beheerplanperiode. Dood hout zal enkel verwijderd 
worden om veiligheidsredenen of als de waardevolle stammen nog geëxploiteerd kunnen 
worden. 
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Er worden geen bebossingswerken gepland in de komende beheerplanperiode. 

 

 
 
Vrijstellingen zullen noodzakelijk zijn in aanplantingen die dreigen overwoekerd te worden 
met bramen en Adelaarsvaren. Tijdens de eerste levensjaren van deze aanplantingen 
kunnen deze vrijstellingen cruciaal zijn. In het geval van Adelaarsvaren kunnen twee 
vrijstellingen per groeiseizoen nodig zijn. De beste periode voor deze vrijstellingen is in de 
loop van juni. Mogelijk is een tweede vrijstelling nodig op het einde van augustus of in de 
loop van september. 
 
Vrijstellingen in verjongingen kunnen ook nodig zijn in geval van snel groeiende pioniers die 
de gewenste verjonging dreigen te verdrukken.  
 
Zuiveringen worden in principe zoveel mogelijk beperkt. Het gaat om een negatieve selectie. 
Zuiveringen kunnen in beperkte mate noodzakelijk zijn als snelgroeiende, minderwaardige 
voorlopers gewenste exemplaren overgroeien of verdrukken.  
 

 
 
In de aanwezige loofhoutbestanden is al een hoge graad van menging aanwezig. De 
menging kan nog versterkt worden bij de voortzetting van het huidige dunnings/plentering-
beheer. Tijdens het dunnen zal het verbeteren of het in stand houden van de 
soortenmenging in de bestaande boomlaag één van de belangrijkste selectiecriteria blijven. 
De bestaande bomen en struiken met bodemverplegende eigenschappen zullen 
bevoordeeld worden. 
 
In de naaldhoutbestanden die niet omgevormd of verjongd worden, zal gedund worden ten 
voordele van stabiele kwaliteitsvolle bomen. 
 

 
 
Snoeien en sleunen van individuele toekomstbomen zal de stamkwaliteit verbeteren. 
 

 
 
In bestanden 1c en 4c is de Amerikaanse eik verspreid aanwezig. Bij de dunningen zal deze 
niet geselecteerd worden om te kunnen doorgroeien en zal deze soort  verdwijnen ten 
voordele van de inheemse soorten in deze bestanden. In dit geval gaat het om het 
elimineren van de soort via dunningen in plaats van bestrijding. 
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Amerikaanse vogelkers is aanwezig in het domein van de KS maar vormt geen acuut 
probleem. De moederbomen werden in het verleden reeds systematisch verwijderd. De 
verspreiding van Amerikaanse vogelkers is onder controle maar moet wel blijvend in de 
gaten gehouden worden. Indien nodig kan Amerikaanse vogelkers bestreden worden door 
de stobben te behandelen met glyfosaat. Daarna kunnen ook de jonge planten behandeld 
worden met glyfosaat. De bestrijding van Amerikaanse vogelkers gebeurt best voorafgaand 
aan de dunningen, gevolgd door een nabehandeling twee tot drie jaar na de initiële 
bestrijding. 
 

 
Als gevolg van de intieme menging van het bos in het domein van de Koninklijke Schenking 
wordt ervoor gekozen om in één beweging zowel het brand- als zaaghout te hameren. De 
kapregeling wordt in de bijlage schematisch weergegeven. 
 

 
De exploitatie wordt enkel toegestaan bij gunstige weersomstandigheden.  Op deze manier 
wordt preventief schade bestreden. 
 
De hoofdtransportwegen werden aangeduid op kaart. Buiten de gevoelige valleigebieden zijn 
vaste ruimingspistes een optie. Na elke exploitatie zal de toestand van de wegen en 
ruimingswegen gecontroleerd worden.  
 
In het volledige domein van de Koninklijke Schenking dient bij exploitatie rekening gehouden 
te worden met de kwetsbaarheid van de bodem. In de valleien mogen geen zware machines 
gebruikt worden. Er kan wel gewerkt worden met (ijzeren) paard of lier. 

 
Er worden geen speciale maatregelen getroffen i.v.m. brandpreventie 

 

 
 
In bestand 1c aan de noordzijde van de Barakkendelle zijn er kansen om een habitat te 
creëren voor het Vliegend hert. Hiervoor is het belangrijk dat voldoende dood hout aanwezig 
is. Het behoud op stam van beschadigde, kwijnende en onderdrukte bomen per ha zal al een 
aanzienlijke verhoging van dit aandeel betekenen in de loop van deze beheerplanperiode. 
Dood hout zal enkel verwijderd worden om veiligheidsredenen of als de waardevolle 
stammen nog geëxploiteerd kunnen worden. 
 

 
Door het op stam houden van restanten van dreven die buiten gebruik werden gesteld blijft 
een uitstekend netwerk bewaard voor vleermuizen. Indien mogelijk zullen potentieel 
gevaarlijke bomen in de dreven getopt worden zodat voldoende oude bomen met holtes 
kunnen blijven staan. 
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Het is bekend dat de dreven in het domein van de Koninklijke Schenking door vleermuizen 
vooral gebruikt worden als vliegroute. In de mate van het mogelijke worden de dreefbomen 
na 1 juli gekapt. 
 

 
Habitatverbetering voor het heraantrekken van deze soort gebeurt in de omgeving van het 
vennetje op de Keienberg in bestand 3c. Onderhoud en aanleg van bosranden en het 
aanbrengen van hout- en steenstapels moeten de habitat verbeteren. Op deze manier kan 
dit ven een belangrijke stapsteen worden voor de habitatkolonisatie van de 
Vroedmeesterpad. In bestand 1c wordt een nieuwe poel gecreëerd. 

 
 

 
Het Kapucijnenbos van de Koninklijke Schenking bevat ongeveer 5 ha grasland: de 
grasvallei in bestand 1c, de weide in bestand 4d en de weide naast de Voerbronnen in 
bestand 3a. Tijdens de komende beheerplanperiode zullen deze graslanden niet uitgebreid 
worden. Er zal echter wel gestreefd worden naar een kwaliteitsverbetering (habitat 6510) 
door het toepassen van een extensief maaibeheer.  
 
Jaarlijks zullen de graslanden tweemaal gemaaid worden. Aangezien een geleidelijke 
overgang naar het bos wenselijk is voor insecten kan ervoor gekozen worden om een strook 
langs de randen van het grasland slechts eenmaal per jaar te maaien. Het afvoeren van het 
maaisel is afhankelijk van de afzetmarkt. Als gevolg van de natte condities in de grasvallei in 
bestand 1c zal hier het maaisel niet afgevoerd worden om beschadiging van de bodem te 
vermijden. 
 
Liesgras vormt een probleem in het grasland aan de Voervijversite. Om de dominantie van 
Liesgras in te perken zal het grasland in het voorjaar een eerste keer gemaaid worden. In het 
najaar (augustus-september) wordt na de zaadafzetting een tweede keer gemaaid. De poel 
zelf hoeft niet zo intensief gemaaid te worden. Hier volstaan 1- tot 2-jaarlijkse maaibeurten. 
 
Afhankelijk van de productie van de graslanden kan men op termijn overgaan tot een lagere 
maaifrequentie. Een regelmatige monitoring van de graslanden is hiervoor noodzakelijk. 
 

 
 
In het kader van de algemene IHD- en ANB-doelstellingen om twee grote zones Brabantse 
heide te creëren zal getracht worden een mix van heischraal grasland, droge heide en 
eikenberkenbos te realiseren. Op het domein van de Koninklijke Schenking zal daarom 
minimaal 1 ha naaldhout in die zin worden omgevormd. In eerste instantie zal een proefzone 
aangelegd worden van ongeveer 1 ha groot. Het gebied aan de Keienberg werd 
geselecteerd aangezien daar relictvegetaties aanwezig zijn van Tandjesgras, Struikhei, Fraai 
hertshooi, Brem en Liggend walstro. 
 
De bomen worden gekapt en de stronken worden gefreesd. Om heide en heischrale 
vegetaties meer kansen te geven zal de grond geplagd worden. Dit houdt in dat de 
humuslaag lokaal verwijderd wordt om de standplaats te verarmen en de aanwezige 
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zaadbank tot kieming te stimuleren. Om de woekering van Adelaarsvaren tegen te gaan zal 
na de plagwerken de Adelaarsvaren geklepeld worden met afzuigen. Indien noodzakelijk kan 
de Adelaarsvaren ook gekneusd worden. 
 
Op de Brabantse heide zal een regulier maaibeheer worden toegepast. Er wordt gekozen 
voor maaien met nabegrazing. Tijdens de herstelperiode zal 2 keer per jaar gemaaid worden 
waarbij het strooisel wordt afgevoerd. Dit maaibeheer zorgt ervoor dat de houtige opslag 
onder controle gehouden wordt zodat de open terreinen niet verbossen. Doordat het maaisel 
wordt afgevoerd, wordt de standplaats schraler en krijgen de heidesoorten meer kansen. 
Opvolging en monitoring van dit maaibeheer zijn belangrijk om de resultaten van dit beheer 
te beoordelen. Nabegrazing vergroot de structuurvariatie van de vegetatie en dringt de 
vergrassing van het open terrein terug. Een logische keuze op droge heide is begrazing met 
schapen. 
 
Indien het herstel van de Brabantse heide in de proefzone succesvol is en indien financiële 
voldoende garanties aanwezig zijn voor de continuïteit van het beheer, zal het gebied 
worden uitgebreid naar een grotere, aaneengesloten oppervlakte van 5 tot 8 ha. 

 
 

De Voervijver-site zal ingericht worden als een mix van waterrijke habitats: open waterpartij, 
elzenbroek, dottergrasland, natte ruigten en boszoom. Ongeveer een derde van de site 
wordt gereserveerd voor open water. Twee derde van de totale oppervlakte zal ingenomen 
worden door elzenbroek. 
 
Om de open waterpartij op de site te herstellen zal de Voervijver gebaggerd worden.  
 
Zoals hierboven beschreven zal in het grasland de dominantie van Liesgras verlaagd worden 
door een aangepast maaibeheer. 
 
Voor de open waterpartij is het belangrijk dat meer licht het wateroppervlak kan bereiken. 
Om dit te bekomen wordt op de zuidhelling het huidige lorkenbestand gekapt en vervangen 
door een bosrand met inheemse loofhoutsoorten. Deze bosrand zal hetzelfde beheer krijgen 
als de bosranden elders in het domein en zal opgenomen worden in de cyclus 
hakhoutbeheer.  
 
Op het terrein is het duidelijk dat de huidige monnik van de Voervijver versleten is. Ondanks 
overvloedige regenval blijft het waterpeil in de vijver opvallend laag staan. Om het waterpeil 
terug op een gunstig niveau te brengen zal de monnik vervangen worden. 
 

 
In bestand 3c is het volledige herstel van de Kapucijnenvijver niet mogelijk aangezien dat 
een te grote investering zou vragen en de watertoevoer te beperkt is. Een middelgrote poel 
is hier wel haalbaar. De buis die nu daar aanwezig is zal worden afgesloten zodat het water 
niet meer wordt afgevoerd en het waterpeil kan stijgen. Ter hoogte van de Dikkoppoel zal de 
gracht worden geblokkeerd zodat ook daar het water minder snel wordt afgevoerd en het 
waterpeil kan toenemen. Een volledige herinrichting van deze poel is een mogelijkheid indien 
daarvoor de financiële middelen gevonden worden. 
 
In bestand 1c zal een nieuwe poel gecreëerd worden. 
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Bosranden zijn op dit moment niet of nauwelijks aanwezig in het domein van de Koninklijke 
Schenking aangezien het bijna geheel door hooghoutbos omringd is en open graslanden 
vooral in het arboretum liggen dat niet in dit beheerplan wordt opgenomen.  
 
Bosranden zullen aangelegd worden aan: 

 De begrenzing met het grasland in bestand 1c na kapping van Amerikaanse eik 
(Barakkendelle) 

 In en rond bestand 4d rond de aanwezige weide 
 Bij de Voervijver in bestand 3a 
 Noordrand  

 
En eventueel ook aan: 

 Aan de noordgrens van Vekedelle (bestand 4b) langs de Brusselsesteenweg. Op de 
plaatsen waar de straatzijde gelijk ligt met het bos zal de struiklaag dichter gemaakt 
worden als maatregel tegen sluikstorten. 
 

Het beheer van de zoom bestaat uit het driejaarlijks maaien van de zoom in de nazomer of 
aan het begin van de herfst (maand september). In het belang van de fauna kan ervoor 
gekozen worden om bij de langere bosranden, specifiek in bestand 1c en 4d, niet alles in 
hetzelfde jaar te maaien zodat een gevarieerde zoom ontstaat. De mantel wordt volgens een 
cyclisch hakhoutbeheer verjongd. 

 
Om het historische karakter van de Achtster te herstellen zal de Warmoesdreef hersteld 
worden en terug toegankelijk gemaakt worden voor de recreanten. Het noordelijke deel, dat 
volledig terug beplant werd, zal opengekapt worden in het jaar 2017 op het moment dat in 
het bestand 3c gehamerd wordt. De weinige restanten van het klooster zullen behouden 
blijven. Restauratie van deze kloosterrelicten is mogelijk indien een externe financierder 
gevonden wordt. 
 
Het domein van de Koninklijke Schenking heeft uitgesproken waardevol landschappelijk 
karakter. Het naaldhout in de bestanden 2b, 2c, 2d, 3c en 3d, dat voor een groot deel de 
landschappelijke waarde bepaalt, zal behouden blijven.  
 
De actuele hoofdtoegang van het bosdomein van de KS (en van het arboretum) ligt aan de 
Tweede Staak, op de Vlaktedreef. Hij zal verplaatst worden naar Eikestraat op het terrein 
van de kwekerij conform de Structuurvisie, indien dit kan gekoppeld worden aan het afsluiten 
van de Vlaktedreef voor autoverkeer en indien de poort aan de Vlaktedreef in het domeinbos 
en de poort in Jezus-Eik ontwikkeld werden. In dit geval worden ook toiletten en eventueel 
andere infrastructuur voor recreanten ingericht. De verharde parking bij de Tweede Staak zal 
dan worden opgeheven.  

 
Zie bijlage 
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KAART 7.1: Detailkaart beheertypes de Marnix 
 
In de meeste loofhoutbestanden is al een relatief hoge graad van menging aanwezig. Deze 
menging kan nog versterkt worden bij de voortzetting van het huidig dunningsbeheer. Tijdens 
het dunnen zal het verbeteren of het in stand houden van de soortenmenging in de 
bestaande boomlaag één van de belangrijkste criteria blijven. De bestaande bomen en 
struiken met bodemverplegende eigenschappen zullen bevoordeeld worden. Concreet zal in 
de loofhoutbestanden beheertype 3 worden toegepast, zoals hierboven beschreven. Dit komt 
neer op een totale oppervlakte van ongeveer 95ha. 
 
In de naaldhoutbestanden zal gedund worden ten voordele van stabiele en kwaliteitsvolle 
bomen. Dit naaldhout zal verder als naaldhout beheerd worden en valt daarom onder 
beheertype 7, zoals hierboven beschreven. Concreet komt dit neer op een totale oppervlakte 
van ongeveer 7 ha. 

 
Als gevolg van een actieve verjongingscampagne in de Marnixbossen tijdens de afgelopen 
beheerplanperiodes, bevinden zich weinig verouderde bestanden in het bos.  
 
Enkel in de bestanden 21a, 32a, 33a en 37a zal eindkap van populier plaatsvinden waarna 
deze terug met populier of standplaatsgeschikte inheemse loofboomsoorten beplant zullen 
worden. In het bestand 37a dat pas in 2012 werd aangekocht zullen de populieren van 
slechte kwaliteit zo snel mogelijk gekapt worden. In de bestanden 21a, 32a en 33a is de 
eindkap van populier voorzien in het jaar  2024.  

 
De bestanden 13a, 27a, 30a en 36a, die onder de categorie ‘homogeen exoot’ vallen, zijn 
nog zeer jong en komen niet in aanmerking voor omvorming in de komende 20 jaar  De 
overige bestanden, 20a en 36b, zullen indirect omgevormd worden naar inheems gemengde 
bestanden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de aanwezige natuurlijke verjonging in deze 
bestanden. 
 
De bestanden 10b, 24a, 28a, 29a en 32a zullen van inheems homogene bestanden indirect 
omgevormd worden naar inheems gemengde bestanden. 
 

Bestand % Inheems 
10b 78,93 
24a 71,61 
28a 84,57 
29a 78,63 
32a 79,44 

 

 
Er zullen geen bebossingen uitgevoerd worden in de loop van de beheerplanperiode. 
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In het domein bestaat geen dringend probleem met invasieve exoten. Amerikaanse 
vogelkers komt wel voor als zaailing. Het is van belang dat deze soort met voldoende 
aandacht in de gaten gehouden wordt zodat deze niet kan doorgroeien naar struik- of 
boomlaag. Indien nodig kan glyfosaat gebruikt worden voor de bestrijding van deze soort. 
 

 
In bijlage 6 is de kapregeling opgenomen. Uitgangspunt is  een omlooptijd van acht jaar, 
waarbij in sommige bestanden in functie van brandhoutexploitatie voor eigen gebruik er 
frequenter kan gekapt worden. Gebruikte afkortingen: X= dunning, O= facultatieve dunning, 
E= eindkap, Expo= eindkap populier. 
 
De kapregeling in bijlage 6 is slechts een schema dat het beheer van de bossen in de tijd 
organiseert. De jaren, waarin de ingrepen voorzien zijn, zijn niet bindend. De dunningen 
kunnen naar noodzaak verschoven worden binnen de looptijd van het beheerplan. Volgende 
regels moeten daarbij wel in acht genomen worden. Het aantal dunningen tijdens de 
planperiode mag het aantal dunningen voorzien in de kaptabel niet overschrijden. De tijd 
tussen twee opeenvolgende dunningen moet minimaal 4 jaar bedragen. Wat de eindkappen 
betreft, deze zijn mogelijk vanaf de jaargang dat de eindkap in de kaptabel staat tot het einde 
van de looptijd van het UBP.  
 

 
De standaard schoontijd van 1 april tot 30 juni wordt gerespecteerd in alle bestanden. In 
natte bestanden kan deze schoontijd uitgebreid worden omwille van het gevaar op 
bodemschade bij te natte bodemomstandigheden. 

 
Er worden geen extra maatregelen genomen voor brandpreventie in het domein. 

 
In het noordelijke deel van bestand 11a zal 1 ha Brabantse heide worden aangelegd. Onder 
Brabantse heide wordt een mix verstaan van heischraal grasland, heide en eiken-berkenbos. 
De aanwezige bomen zullen gekapt worden, bomen van slechte kwaliteit kunnen als 
overstaander behouden blijven en de stronken kunnen, indien nodig, gefreesd worden. Om 
heide en heischrale vegetaties meer kansen te geven zal de grond geplagd worden. Dit 
houdt in dat de humuslaag lokaal verwijderd wordt om de standplaats te verarmen en de 
aanwezige zaadbank tot kieming te stimuleren.  
 
Op de Brabantse heide zal een regulier maaibeheer worden toegepast. Er wordt gekozen 
voor maaien met nabegrazing. Tijdens de herstelperiode zal 2 keer per jaar gemaaid worden 
waarbij het strooisel wordt afgevoerd. Dit maaibeheer zorgt ervoor dat de houtige opslag 
onder controle gehouden wordt zodat de open terreinen niet verbossen. Doordat het maaisel 
wordt afgevoerd, wordt de standplaats schraler en krijgen de heidesoorten meer kansen. 
Opvolging en monitoring van dit maaibeheer zijn belangrijk om de resultaten van dit beheer 
te beoordelen. Nabegrazing vergroot de structuurvariatie van de vegetatie en dringt de 
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vergrassing van het open terrein terug. Een logische keuze op droge heide is begrazing met 
schapen. 
 
De aanleg van 1 ha Brabantse heide in de Marnixbossen zal enkel uitgevoerd worden in 
indien het herstel van de Brabantse heide in de proefzone in het ANB-domeinbos succesvol 
is en indien financiële voldoende garanties aanwezig zijn voor de continuïteit van het beheer. 

 
Er zullen bosranden aangelegd worden  aan de zuidkant van bestand 23a (260 m lang en 10 
m breed) doorlopend langs de zuidrand van 27a en 27b ( 375 m lang en 10 m breed), de 
oostkant van 32a (488 m lang en ca. 10 m breed) en rond de poel in bestand 6a, 7a en 23a. 
 
Een bosrand is opgebouwd uit een zoom van ongeveer 2,5 à 3m en een mantel van 
ongeveer 7,5 à 9m. Het beheer van de zoom bestaat uit het jaarlijks of tweejaarlijks maaien 
van de zoom in de nazomer of aan het begin van de herfst (maand september). Vanuit 
faunistisch oogpunt is het aan te bevelen een rotatiebeheer aan te houden bij de langere 
bosranden, waarbij niet alles in hetzelfde jaar wordt gemaaid. 
 
De bosrand aan de zuidrand van bestand 27a en 27b kadert in het herstellen van een 
historische weg. Deze locatie is uiterst geschikt voor het aanleggen van een bosrand 
aangezien het op het zuiden geëxposeerd is. De weg zal slechts sporadisch betreden 
worden en kan daarom dienst doen als zoom. 
 
De bestaande ruigte in bestand 31a wordt behouden. De bestand 35a en 37a zullen terug 
opengekapt worden zodat een Moesdistel-Moerasspirea ruigte kan ontstaan met een hoog 
aandeel bloeiende schermbloemigen en opslag van wilgen, meidoorn, Hazelaar, Zwarte els 
en Gewone es. De ruigtes krijgen een nulbeheer, indien nodig kan een enkele keer gemaaid 
worden. 

 
Zie kaart 7.11 Natuurontwikkeling familie de Marnix 
 
In bestand 23a werd in samenwerking met het regionaal landschap een poel gegraven in het 
kader van soortbeschermingsmaatregelen voor de Vroedmeesterpad. Er zal ook een nieuwe 
poel gegraven worden in de bestanden 6a en 7a. In bestand 6a is het, door een gebrek aan 
water, mogelijk dat in deze poel tijdens droge periodes geen water zal staan. 
 
Het is van belang dat deze poelen voldoende diep zijn. Door op de oever een bosrand aan te 
leggen krijgen deze poelen zoveel mogelijk licht waardoor de vegetatie en de waterfauna 
maximale ontwikkelingskansen krijgen. 
 
De aanleg van een bosrand ten zuiden van bestand 23a creëert een geschikte habitat voor 
de Levendbarende hagedis. 
 
Er worden specifieke beheermaatregelen in functie van Vliegend hert in de Marnixbossen 
(SBZ Zoniën) genomen in het beheerplan van het Zoniënwoud. Op de kaart worden een 
tiental broedhopen voorzien op twee verschillende locaties. Deze locaties liggen telkens op 
zuidgerichte, warme taluds. Deze broedhopen zullen enkel aangelegd worden indien de 
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naburige broedhopen, die dichter bij het leefgebied van het Vliegend hert in Overijse liggen, 
succesvol blijven. Het aanleggen van de broedhopen in dit netwerk van verbindingszones zal 
dan gefaseerd gebeuren. Elke volgende broedhoop zal pas aangelegd worden als de vorige 
gekoloniseerd werd. 
 
In het eikenbestand in het domein kunnen een aantal zware dode eiken behouden blijven als 
geschikt habitat voor het Vliegend hert. 
 

 
Het aandeel dood hout bedraagt op dit ogenblik minder dan 1%. Dit aandeel moet sterk 
stijgen. Dit kan zonder echter drastische wijzigingen in het gevoerde beheer. Het behoud op 
stam van een aantal beschadigde, kwijnende en onderdrukte bomen per ha zal al een 
aanzienlijke verhoging van dit aandeel betekenen.  
 
Het aandeel liggend dood hout zal verhoogd worden door tijdens de komende 
beheerplanperiode een aantal omgevallen bomen en/of takken te laten liggen. 
 
Het aandeel oude bomen kan stijgen of in stand gehouden worden door bij eindkappingen 
een aantal overstaanders per ha op stam te houden. Daarnaast staan er een aantal oude 
dreefbomen of randbomen in en rond de bestanden. Voor het uitvoeren van de voorziene 
eindkappen worden deze bomen aangeduid en behouden. Het gaat concreet om 7 à8 
bomen per ha tenzij deze 7 à 8 bomen meer dan 10% van het grondvlak uitmaken. Arbitrair 
gesteld betekent dit voor het hele domein dat een 750-tal bomen geselecteerd moeten 
worden. In het geval het gaat om echt dikke bomen zoals dikke bomen die voorkomen in 
oude bestanden zal dit aandeel beperkt kunnen blijven tot kleine groepjes of enkele 
individuen per ha. In de vele jonge bestanden volstaat het om een tiental bomen te 
reserveren die de kans krijgen om uiteindelijk op stam oud te worden. Het eenvoudigste is 
om hierin groepjes van 5 tot maximaal 10 are groot te voorzien waarin niet gekapt wordt 
(afhankelijk van de oppervlakte van de bestanden 2 ha of groter dan 4 ha).  
 
Interessante oude, dikke bomen komen onder meer voor in volgende bestanden: 1a 
(Gewone es), 2a (Gewone es), 4a (Gewone es), 7a (Beuk), 15a (Beuk), 16a (Grove den),  
21a (Populier), 25a (Ruwe berk), 27a (Tamme kastanje, Zomereik), 27b (Zomereik), 31a 
(linde), 32a (Zomereik), 34a (Beuk),  38b (Amerikaanse eik). 
 
In bestand 34a komen een twintigtal oude Beuken voor die in slechte staat verkeren. Deze 
oude Beuken zullen gekapt worden uit veiligheidsoverwegingen. Na eindkap zullen terug 
Beuken of Zomereiken aangeplant worden. 
 
De dreven met matige vitaliteit moeten zoveel mogelijk gevrijwaard worden van beschadiging 
bij exploitaties en van bodemverdichting 

 

Het bos is niet toegankelijk voor recreanten. Het toegankelijkheidsreglement is opgenomen 
als bijlage 18 bij dit beheerplan. 
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Er worden geen beheermaatregelen getroffen voor de jacht. De jacht is in eigen beheer van 
de familie de Marnix. 

 

Er zijn geen beheermaatregelen voorzien met betrekking tot de visserij 

 

Er worden geen speciale maatregelen en/of richtlijnen voorzien met betrekking tot het 
gebruik van niet-houtige bosproducten. 

 
In het domein zijn 1,26 km aan dreven of dreeffragmenten aanwezig. Deze dreven zullen zo 
veel mogelijk behouden worden. Tijdens het dunnen zullen de dreefbomen de beste 
overlevingskansen gegeven worden door hen voldoende licht te geven. Alle dreven, maar in 
het bijzonder de dreven met matige vitaliteit, moeten zoveel mogelijk gevrijwaard worden van 
beschadiging bij exploitaties en van bodemverdichting. 

 

Er worden geen specifieke maatregelen en of richtlijnen voorzien met betrekking tot de 
milieubeschermende functie. 
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Het bosvitaliteitsonderzoek in bestand 9 zal voortgezet worden. 

 

In bestand 6a zal een poel worden aangelegd ten voordele van de Vroedmeesterpad. In 
bestand 23a werd reeds een poel aangelegd. 

 
Zie bijlage 
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Hoewel elke begrotingsoefening over een termijn van 20 jaar erg relatief is, enkel al door de 
onvoorspelbaarheid van de prijsevoluties, achten we het toch noodzakelijk een indicatief 
beeld te schetsen van de verwachte kostprijs van de belangrijkste voorziene maatregelen. 
Bovendien zullen onderstaande tabellen ook helpen structuur te brengen in de talrijke 
voormelde deelprojecten.  
 
De begrotingscijfers worden gebundeld per eigenaar, en maken zowel melding van uitgaven 
als inkomsten. De inschatting van de kostprijzen gebeurde op basis van normkosten die 
werden samengesteld uit meerdere bronnen, waaronder de databank ‘Planning en 
Opvolging Beheerwerken’, vergelijkbare opdrachten uit het recente verleden, voorbeelden uit 
Nederland enz.  
 
Omdat de opsomming van de deelprojecten een ruwe samenvatting is van alle taken die in 
het beheerplan zijn vervat, en de cijfers bovendien een uitzonderlijk lange periode omvatten, 
kunnen ze niet worden gebruikt om een correct beeld te geven van de reële kost van het 
bosbeheer in Zoniën. Ze zullen wel worden ingezet als hulpmiddel om jaarlijkse werken en 
kosten te plannen.  

 
 
Voor het ANB domein worden de cijfers in vier onderscheiden tabellen weergegeven. In een 
eerste tabel staan de beheermaatregelen die volgen uit (vooral) de ecologische bosfunctie 
en de omvorming naar de zeven beheertypes van de bosbestanden. Ze omvatten slechts 
minimale infrastructuurkosten en geen kosten voor de recreatieve bosfunctie, noch 
investeringen in grote projecten.  
 
Een tweede tabel geeft de begroting weer van het recent goedgekeurde Life+ project ‘OZON’ 
dat voor de eerstvolgende jaren de investeringsprojecten inzake ontsnippering bundelt. 
 
De derde tabel tenslotte vormt een concretisering van de Structuurvisie voor het 
Zoniënwoud, waaronder de meeste inspanningen inzake recreatieve functie zijn vervat. Dit 
‘stappenplan’ is te beschouwen als een rollende planning, zodat enkel de grote projecten van 
de eerstvolgende (ongeveer) vijf jaar zijn begroot en gepland. In de tabel worden enkel de 
deelprojecten opgenomen die (ook) betrekking hebben op het Vlaamse gewest, dossiers die 
zich uitsluitend op één van de beide andere gewesten afspelen zijn niet vermeld. 
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Tabel 94: Geschatte uitgaven ANB-domeinbos 

Beheerwerk   
lengte 

(m) 
opp. 
(ha) hoeveelheid eenheid eenheidsprijs frequentie Kostprijs 

(€) 
Totale 

kostprijs 
Gemidd. 

Kostprijs/jaar Kostprijs/ha/jr 

        (#/beheerwerk)     
(#/looptijd 

beheerplan) 
Beheer gradiëntrijke bosranden (mantel + zoomveg)  

bosrandbeheer (2/3 
mantel kapbeheer en 
1/3 maai 
zoombeheer)               

  

      

  bosrand   14,6 0,70                  474    4.844       

  brede bosrand   41,4 0,70                  474    13.737       

  
bosrand 
infrastructuur   20,0 

 
                 474    

9.480       

  houtkant 2.105                   
Open plekken 
Habitatherstel Brabantse heide 

eindkap (EK) 
Keienberg – 
Ketelheide   18,0 opbrengst ha                   -      0 opbrengsten 

plaggen (incl. 
strooisel verwijderen) 

Keienberg – 
Ketelheide   

14,0   ha            8.708    121.912       
ontstronken (75% van 
de oppervlakte) 

Keienberg – 
Ketelheide   

12,0 0,75 ha            5.000    45.000       
klepelen met afzuigen 
(70% van de 
oppervlakte) 

Keienberg – 
Ketelheide   

8,0 4,00 ha                300  3 28.800 
facultatief – eenheidsprijs 150 € Meerdaal 

plaatsen 
begrazingsraster + 

Keienberg – 
Ketelheide   

21,0   ha                980    20.580       
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paaltjes 

gericht maaien (10% 
van de oppervlakte) 

Keienberg – 
Ketelheide   

21,0 0,10 ha                904  19 36.070       

extensief begrazen 
Keienberg – 
Ketelheide   21,0 0,50 ha                452  19 90.174       

gericht kappen 
Keienberg – 
Ketelheide 

    5,00 mandagen                250  19 23.750 kappen Berk  
aanleg stenen hoop 
Vroedmeesterpad 

Keienberg – 
Ketelheide     4,00 mandagen               250    0       

eindkap 
Kleine 
Flossendelle   

9,0 opbrengst ha                   -      0 opbrengsten  

plaggen 
Kleine 
Flossendelle   6,0   ha            8.708    52.248       

ontstronken (75 % 
van de oppervlakte) 

Kleine 
Flossendelle   

6,0 0,75              5.000    22.500       
klepelen met afzuigen 
(30% van de 
oppervlakte) 

Kleine 
Flossendelle   

2,0 4,00 ha                300  3 7.200 
      

plaatsen 
begrazingsraster + 
paaltjes 

Kleine 
Flossendelle   

9,0   ha                980    8.820 
      

gericht maaien (10% 
van de oppervlakte) 

Kleine 
Flossendelle   

6,0 0,10 ha                904  17 9.221       

gericht kappen 
Kleine 
Flossendelle   9,0 3,00 mandagen                250  19 14.250       

stootbegrazing  
Kleine 
Flossendelle   

6,0 0,50 ha                452  17 23.052 503.576 25.179 839 
kleine open plekken 
heide 

nog te 
bepalen   4,0                 

Oefenrenbaan 

extensief begrazen Oefenrenbaan   7                    452  20 63.280       
maaien productief 
grasland Oefenrenbaan   2                1.298  3 7.788 

      

gericht maaien Oefenrenbaan   7 0,1                  580  17 6.902       
plaatsen 
begrazingsraster + Oefenrenbaan 

  
7 

                   980    6.860 
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paaltjes 

controle vervanging 
paaltjes Oefenrenbaan 

  
  

10 mandagen                250    2.500 
      

rasters maaien Oefenrenbaan 
2.600 

m 0,8 3                  580  20 27.840 
      

aanplant houtkant Oefenrenbaan 170 0,3                4.000    1.200       
nieuwe poel aanleg + 
onderhoud Oefenrenbaan 

  
  

1 stuk                600  4 2.400 118.770 5.939 848 
Grote renbaan 

gefaseerd maaien – 
noord (3 
maaibeurten) 

Groenendaal 
renbaan 
noord 

  9 
2 

                 580  
5 

52.200 
      

gefaseerd maaien – 
noord (2 
maaibeurten) 

Groenendaal 
renbaan 
noord 

  9 
1,5 

                 580  
15 

117.450 
      

cyclisch maaien 
boszoom 

Groenendaal 
renbaan 
noord 

  1 
0,5 

                 580  
20 

5.800 
      

maaien paden 

Groenendaal 
renbaan 
noord 

250 0,1 
4 

                 580  
20 

4.640 
      

plaatsen trap 

Groenendaal 
renbaan 
noord 

  
 

 

    

 

0 
      

plaatsen 
begrazingsraster + 
paaltjes 

Groenendaal 
renbaan zuid 

  20 

 

                 980  

 

19.600 
      

rasters maaien 
Groenendaal 
renbaan zuid 

  1 
3 

                 580  
20 

34.800 
      

gefaseerd maaien – 
zuid (3 maaibeurten) 

Groenendaal 
renbaan zuid 

  20 
2 

                 580  
5 

116.000 
      

extensief begrazen 
Groenendaal 
renbaan zuid 

  20 

 

                 452  
15 

135.600 
      

gericht maaien (10% 
van de oppervlakte) 

Groenendaal 
renbaan zuid 

  30 
0,1 

                 580  
15 

26.100 
      

inrichten     
 

      

 

0 512.190 25.610 800 
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vleermuiskelder 

bosrandbeheer     2                   474  5 0       
Smeyberg-Koedal 

extensieve begrazing Smeyberg 20                     452            

extensieve begrazing 
Koedal 1b en 
1D 15,1                     452    

        
Kleine graslanden 

gefaseerd maaien 

Kleine 
Flossendelle – 
OLV delle 

  6,06 2   
           1.298  20 

314.635 
      

nieuwe poel         stuk                600  2 1.200       

gefaseerd maaien Corneliusdelle   2,25 2              1.298  20 116.820 432.655 21.633 2.404 

maaien Ketelheide 4a   0,9 2                  580  20 20.880       
bosrandbeheer       

 

      0       
Tijdelijke open plekken 
Vijvers 

visstandsmetingen 

Groenendaal 
– 
Koningsvijvers     12,00   

           5.000  
5 

300.000 
      

afvissen vijvers en 
droogzetten 

Groenendaal 
– 
Koningsvijvers 

    
12   

           2.500  
2 

60.000 
      

maaien 
watervegetatie 
hengelvijver 

Groenendaal 
– 
Koningsvijvers 

  1 
2   

                 40  
20 

1.600 
      

plaatsen regelbare 
stuwen 

Groenendaal 
– 
Koningsvijvers 

    
12   

           8.000  
  

96.000 
      

slibruiming vijvers 

Groenendaal 
– 
Koningsvijvers 

    
8   

         34.847  
  

278.776 
      

hakhoutbeheer 

Groenendaal 
– 
Koningsvijvers 

    
0,5   

           4.195  
2 

4.195 
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maaien 

Groenendaal 
– 
Koningsvijvers 

  5,2 
2   

           1.298  
  

13.499 
      

bosrandbeheer 

Groenendaal 
– 
Koningsvijvers 

  1 

 

  
               474  

  
0 

936.738 46.837 3.903 
afvissen vijvers en 
droogzetten 

Park van 
Tervuren   

13,5 

 

             2.500  1 
33.750       

slibruiming vijvers 
Park van 
Tervuren   

13,5 0,3 
           34.847  1 

141.130       

maaien 
Park van 
Tervuren 

  3 
2   

           1.298  
  

7.788       
Poelen 

graven van nieuwe 
poelen       20,00   

300 
  

6.000 
      

ruimen poelen       20,00   200 2 8.000       
Bosomvorming 

kostprijs plantsoen      235,00 3000,00 stuks 2,5 0,5 881.250       

geschatte loonkost     235,0 25,00 mandagen 250 0,5 734.375 1.615.625 80.781 344 
Bestrijden exoten 

nazorg Amerikaanse 
vogelkers 

schatting opp. 
Huidig 
naaldhout   50,0   ha 

1094 
  

54.700 
      

Bebossingen 

vrij te komen gronden 
Smeyberg-Koedal 

aanplant + 
plantsoen + 
15 % inboeten     11,20 ha 

4.000 
  

44.800 
      

Vrijstellingen (1-5 jaar) 

Vrijstellen van 
gewenste NV of 
ingebrachte KV           

  
  

  
      

gemaakte groepen bij 
omvorming     235,0   ha 

900 
3 

634.500 
      

te bebossen LB-
gronden     11,2   ha 900 3 

30.240 664.740 33.237 135 
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Zuiveringen 

Jonge aanplanten 
zuiveren en ev. 
Snoeien op 15 à 20 
jaar 

VJK: 
oppervlakte 
bos (1-20 
jaar) domein    100,0   ha 

587 

  

58.700 

      
Aanduiden dunningen 

Aanduiden reguliere 
dunningen 

beheertype 1-
2   20,0 38,40 ha 

125 
  

96.000 
      

  beheertype 3   20,0 36,00 ha 125   90.000       

  beheertype 4   20,0 87,50 ha 125   218.750       

  beheertype 5   2,5 50,00 ha 125   15.625       

  beheertype 6   20,0 80,60 ha 125   201.500       

  beheertype 7   2,5 50,00 ha 125   15.625       
Aanduiden vaste 
ruimingspistes       120 mandagen 

250   
30.000 667.500 33.375 17 

Afzetten hakhout 

Hakhout wordt om de 
16 of 24 jaar afgezet           

  
  

  
      

2x gedurende looptijd     2,0 0,60 ha   4195 5.034       
Beheer gevaarlijke bomen 

Controle in de dreven         mandagen             

Controle autostrade         mandagen             
Dreven 

Dreven heraanleg   518     m 1   518       

Andere onderhoudswerken 
Controle en ev. 
Herstel van bruggen 
en  duikers       120 mandagen 

  
250 

30.000 
      

Onderhoud overige 
wegen en paden                       
Soortgerichte maatregelen 

aanleg stenen hoop Keienberg –     4 mandagen 250   1.000       
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Vroedmeesterpad Ketelheide 

inrichten 
vleermuiskelder grote 
renbaan Grote renbaan      10 mandagen 

250 
  

2.500 
      

aanleg broedhopen 
Vliegend hert 

20 – 40 stuks 
op 
verschillende 
locaties     30 mandagen 

250 

  

7.500 

      

Wegeninfrastructuur 

herstel wegen           100.000 20 2.000.000       
                        

            TOTALE KOSTPRIJS  7.719.488 €     

                  

            Gemiddelde kostprijs/jaar 385.974 €     

            Kostprijs/ha/jr 150 €     
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‘ 
Tabel 95: Begrotingstabel LIFE+ project ‘OZON 

Actie/deelproject 1.Personeels- 
kost 

2. verplaatsings-
kosten 3. Uitbesteding 4.a. Infrastructuur 6. Verbruiks-

goederen TOTAAL 

A1 Technisch uitwerken dossier 
ecoduct/ aanbesteding 

18.240 0 0 0 0 18.240 

A12 Vergunningsaanvraag ecoduct 5.040 0 0 0 0 5.040 

A3 Technisch ontwerp en 
bouwvergunning Hertenlaan 

1.680 0 0 0 0 1.680 

A4 Studie ontsnipperingsmaatregelen 
N275 9.600 0 40.000 0 0 49.600 

A5 Technisch uitwerken 
beeldbepaling constructies 1.440 0 40.000 0 0 41.440 

A6 Voorbereidende studie monitoring 4.320 0 16.000 0 0 20.320 

C1 Tunnels en duikers – herstel 
afwatering bestaande tunnels 

20.400 0 0 150.000 0 170.400 

C2 Tunnels en duikers – herinrichting 
bestaande tunnels 

14.400 0 0 100.000 0 114.400 

C3 Tunnels en duikers – reiniging 
herstel duikers 19.440 0 0 120.000 0 139.440 

C4 Tunnels en duikers – ecologische  
inrichting duikers en omgeving 14.880 0 0 50.000 0 64.880 

C5 Tunnels en duikers – ecologische 
maatregelen m.b.t. herinrichting 
Groenendaal 

14.880 0 0 200.000 0 214.880 

C6 Tunnels en duikers – herinrichting 
omgeving faunapassage Hertenlaan 

9.600 0 0 383.000 0 392.600 

C7 Boombruggen – plaatsing op  
geplande en bestaande portieken 

11.280 0 0 110.000 0 121.280 

C8 Boombruggen – uitvoering 
bijkomende portieken, incl. boombrug 10.800 0 0 220.000 0 230.800 

C9 bouwfase en bouw ecoduct 12.480 0 0 2.000.000 0 2.012.480 
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C10 Ecotunnels (proefproject 1 
faunabuis) 

6.480 0 0 170.000 0 176.480 

C11 Ecotunnels (plaatsing 2 
faunabuizen) 16.080 0 0 300.000 0 316.080 

C12 Ecotunnels 
(ontsnipperingsmaatregelen N275) 4.800 0 0 150.000 0 154.800 

C13 Ecotunnels 
(ontsnipperingsmaatregelen N5) 

5.040 0 0 150.000 0 155.040 

C14 Wildraster – plaatsing langs 
spoorweg 

13.920 0 0 936.000 0 949.920 

C15 Wildraster – plaatsing langs 
spoorweg 480 0 0 80.000 0 80.480 

C16 Maatregelen bosbeheer -  
inpassen basismaatregelen in  
beheerplan 

9.600 0 0 0 0 9.600 

C17 Maatregelen bosbeheer -  
aanpassen beheer bosranden 
conform beheerplan 

75.600 0 0 0 0 75.600 

C18 Maatregelen bosbeheer -  
heroriëntatie recreatie, incl. 
verbindingsroutes 

60.000 0 0 65.000 0 125.000 

D1 Monitoring: boombruggen 10.320 0 16.000 0 0 26.320 

D2 Monitoring: faunabuizen en  
aangepaste onderdoorgangen 

10.320 0 16.000 0 0 26.320 

D3 Monitoring: opstart ecoduct + 
eerste rapport 

10.320 0 16.000 0 0 26.320 

D4 Monitoring: monitoring evolutie 
van de ecoprofielen verspreid in het  
bos 

24.000 0 0 0 0 24.000 

D5 Monitoring van de sociaal- 
economische impact van de  
projectacties op de lokale economie 
en lokale populatie, evenals op het 
herstel van de ecosysteemfuncties 

13.920 0 0 0 0 13.920 
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E1 Opbouw website en bestendiging 5.520 0 8.580 0 0 14.100 

E2 informatieborden 480 0 2.500 0 0 2.980 

E3 Laymans report 2.400 0 5.000 0 2.400 9.800 

E4 Terreincommunicatie -  
wandelingen, onthaal, lezingen, info- 
avonden 

2.640 0 0 0 6.000 8.640 

E5 Terreincommunicatie – met het 
oog op recreatiesturing, incl. 
hondenzones 

5.040 0 7.500 0   12.540 

E6 Gerichte communicatie – na 
deelrealisaties – via pers, media 2.160 0 0 0 8.000 10.160 

E7 Technische publicaties -  
brochures, drukwerk 1.920 0 0 0 0 1.920 

F1 Algemeen project management 449.600 0 0 0 0 449.600 

F2 Netwerking met andere projecten 5.280 2.500 0 0 0 7.780 

F3 Audit 2.160 0 0 0 0 2.160 

F4 After Life+ conservation plan 0 0 0 0 0 0 

Overheads           439.000 
Totaal per categorie 906.560 2.500 167.580 5.184.000 16.400 6.716.040 
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Deze tabel is een afgeleide van een grotere, intergewestelijke totaalplanning. Anders dan de voorgaande tabellen is het ‘stappenplan in opmaak’ 
momenteel evenwel te beschouwen als een rollende, dus onophoudelijk wijzigende planning met een zeer groot aantal acties. In de afgeleide tabel 
hieronder werden enkel deze acties behouden die:  

- (mede) betrekking hebben op het Vlaamse gewest 
- Op het ogenblik van opmaak beheerplan (medio 2013) concreet gebudgetteerd zijn 
- En/of een concrete timing hebben voor opstart/realisatie in de eerstvolgende vijf jaren 

Van de reeds uitgevoerde deelprojecten worden enkel diegene vermeld, die een direct vervolg hebben in de eerstvolgende jaren of die een directe 
impact hebben op geplande projecten. Uiteindelijk dient, in opvolging van de Structuurvisie, dus een meer volledig stappenplan te worden opgesteld 
en goedgekeurd. Het opstellen en goedkeuren van zo’n volledig stappenplan is uitdrukkelijk een doelstelling voor de eerste vijf jaar van het 
beheerplan.  
 
  



534 

 

Principe Operationele 

doelstelling

 Toelichting projecten  deelprojecten  Taken  

Initiatiefne

mer

betrokken stand van zaken  voorzien 

2013

 voorzien 

2014

voorzien 

2015

voorzien 

2016

voorzien 

2017

lange 

termijn

Budget

1.  Ecologische 

ontsnippering
    1. Principe: het 

bekomen van een 

optimale  

connectiviteit tussen 

de verschillende 

'onderdelen' van het 

Zoniënwoud, en 

tussen Zoniën en de 

omliggende 

groenstructuren, voor 

alle ecotypes / 

soortengroepen.

Karteren waar bijkomende 
maatregelen nodig of nuttig 
zijn om een 'optimale 
ontsnippering' voor de diverse 
soortengroepen te bereiken

EO.1 Verdere concretisering ecologische 
ontsnippering

EO.1.1 N 275 (Life) ANB x 75.000€

EO.1.2 N 25 (Life) ANB x 75.000€

EO.1.3 Zevenster studie om de connectie aan de 

Lookdelle en de ecoviaduct voor R0 

concreet uit te werken

DNF + ANB x 150.000€

 Uitvoering ecologische ontsnippering volgens 
prioriteitenstelling (cfr. actie CA.5)

Projectbureau

ANB

BIM

DNF

EO.2  restauratie duikerconstructies (Life) ANB BIM + AWV + DNF x 300.000€

EO.3 begeleidende maatregelen om ecologische 
relevantie van bestaande recreatieve tunnels te 
vergroten (Life)

ANB BIM + AWV + DNF x 115.000€

EO.4  omvorming van de recreatieve tunnel aan de 
Raafeikweg tot volwaardige ecotunnel (Life)

ANB BIM + AWV + DNF afhankelijk van concrete 

locatie

x x 30.000€

EO.5 Wijzigen doorgang Hertenlaan (Life) AWV - 

Agentschap 

wegen en 

verkeer

ANB tunnel Molenweg  

aangepast door AWV 2013

x x 400.000€

Nieuwe ecologische 

verbindingen realiseren 

zodat het woud een 

'optimale ontsnippering' 

kent volgens het concept 

van de ecotypes

Oplossing bieden aan het versnipperd effect van de twee 
parallelle infrastructuurassen op de aanliggende bosdelen                
t / Mogelijkheden voor recreatief medegebruik, begeleidende 
maatregelen

ANB

BIM

DNF

EO.7   ecoduct tussen kruispunt R0-Groenendaal 
en gewestgrens Waterloo (Life)

EO.7.1 voorbereiding AWV  ANB +  LNE x x 10.000€

EO.7.2 Constructie AWV x x 2.000.000€

Heraanleg Leonardkruispunt zodat maximale ontsnippering 
ontstaat          Herinrichting van het complex in functie van een 
landschappelijke, ecologische en recreatieve ontsnippering"

EO.11 Heraanleg Leonardkruispunt AWV - 

Agentschap 

wegen en 

verkeer

ANB + BE 2015-2025

EO.11.1 Ropstellen van een procedure 
voor de MER

AWV ANB lopende x x

EO.11.2 itvoering ontwerpstudie en MER 
(2008) met daarin begrepen een studie 
van de alternatieve scenario’s tov 
streefbeeldstudie

AWV timing 

onbekend

2. Ecologische 

versterking
    2. Ecologische 

versterking van het woud 

ten einde de 

biodiversiteit te verhogen 

en de doelstellingen 

Natura 2000 te realiseren

EV.1 Handboek standaardoplossingen voor 
technische constructies /

Arcadis  uitgevoerd 2012

Actualisatie ANB x

Vertaling naar FR BIM x
Verwijdering van verhardingen
opbraak van verhardingen tenzij ze:
 nog een functie hebben binnen het recreatief netwerk
  voor exploitatieverkeer belangrijk blijven

EV.2 Opbraak van verhardingen Projectbureau

ANB

BIM

DNF

EV2.1 opmaak aanbestedingsdossiers ANB: Geïntegreerd inde overige 

wegenwerken voorzien in het 

beheerplan 

x x x x 2013-2033

EV2.2   gefaseerde realisatie ANB: Bij elke vernieuwing of 

aanpassing van wegen 

x x x x 2013-2033 ANB: 30000 

à 

50000/jaar

Bestaande verbindingen 

verbeteren / herstellen / 

aanpassen zodat deze 

als ecologische 

ontsnippering fungeren
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3. Interne en 

externe 

versterking
IEV.15 sanering renbaan Groenendaal en 

oefenrenbaan Groenendaal

ANB grootste delen gerealiseerd 

(sanering terreinen en 

afbraak te verwijderen 

gebouwen); lopende

Bed & Breakfast + tuin / 

buitenaanleg+ parking

lopende ( realisatie 2013) x

1.000.000€

Restauratie van kon loge architectuurstudie / eigenlijke 

restauratie

lopende (realisatie 

architectuurstudie 2013 - 

werkzaamheden 2014)

x x

300.000€

 Pavilioen op oefenpiste dossier in voorbereiding x x 80.000€

4. Liaisons 

forestières et 

naturelles
ontwikkelen van de 

beekvalleien 

Optimaliseren landschapsecologische verbinding richting 
Meerdaalwoud
 Landinrichting

BV.1  Ontwikkeling van de vallei van de IJse, Voer 
en Laan als natuurverbinding

ANB VMM
RWO
Tervuren
Gemeente Hoeilaart
Overijse
Huldenberg

DNF

BV.1.1 R opmaak van een structuurvisie 
voor de verbinding Meerdaalwoud / 
Zoniënwoud

ANB lopende x x 150.000€

BV.1.2 Project Landinrichting VLM - Vlaamse 

Landmaatschap

pij

Tervuren, VSGB lopende / kan 

opportuniteiten bieden 

zodra projectbureau start

x x

ontwikkelen van 

bosverbindingen 

Optimaliseren landschapsecologische verbinding richting 
Hallerbos

BV.4 ontwikkeling van een bosverbinding met 
Hallerbos

ANB

DNF

projectbureau

EV.9.1 Bruegelproject  afstemming met bestaande 
onderzoeksprocessen en planprocessen

ANB  lopende x x x

 actief aankoopbeleid in zoekzones ANB x x x x x x

EV.9.2 Plan Boommarter  afstemming met bestaande 
onderzoeksprocessen en planprocessen

ANB IHD proefproject x x

nieuwe akkoord in opmaak x x x x 2013-2021 25000 

jaarlijks

actief aankoopbeleid in zoekzones ANB x x x x x x opgenomen 

in 

aankoopbud

getten

EV.9.3 Project Land van Terlink afstemming met bestaande 
onderzoeksprocessen en planprocessen

VLM - Vlaamse 

Landmaatschap

pij

 lopende x x 2011-2020

actief aankoopbeleid in zoekzones ANB + VLM lopende x x x x x x opgenomen 

in 

aankoopbud

getten
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5. 

rioleringsproblem

atiek
Het bekomen van een 

goede waterkwaliteit in 

het gehele woud

 Beperken van open afvoer en infiltratie van vervuild water AF.1 Sanering van sanitaire en industriële 
lozingspunten

Aquafin  (Vl 
gewest?)

Gemeenten
VMM

ANB
BIM
DNF
projectbureau

AF.1.3 Tervuren : afleiden DWA naar 
collector

ANB

CAPA lopende x
British school lopende x
N3 lopende x x
 KMMA gepland x x

AF.1.4 Hoeilaart : afleiden DWA naar 
collector

ANB aansluitend bij / onderdeel 

van hydrologische studie 

IJsevallei uit beheerplan 

x x 40.000€

Beperken verontreiniging door en piekdebieten van afstromend 
regenwater
 / opvang van afstromend regenwater in ondoorlaatbare 
constructies (natuurlijke materialen bvb bentoniet)
landschappelijke inpassing
 / buffercapaciteit van ongeveer 10.800 m³
 / zuivering van zware metalen, minerale oliën en opgeloste 
zouten
 / infiltratie van gebufferd en gezuiverd regenwater via 
infiltratievoorzieningen, bij voorkeur lokale infiltratie, zo niet 
vertraagde afvoer

AF.2  Herinrichting en aanleg van 

bufferbekkens in functie van afwatering 

van hoofdwegen

AWV - 

Agentschap 

wegen en 

verkeer

x

Bruxelles 

Mobilité

MET

ANB

BIM

DNF

AF.2.1 Léonard installatie zuiveringsinfrastructuur op 
ondergrondse bufferbekkens

BIM + AWV gerealiseerd x

Onderhandelingen AWV en beheerders  
verdere afkoppeling

AWV

AF.2.2 Stationsomgeving  

Groenendaal

AWV - 

Agentschap 

wegen en 

verkeer

onderdeel van mogelijke 

heraanleg N 275

x x

 akkoord tussen Tucrail en AVW TUC Rail x
Parking: akkoord tussen NMBS - Groep, 
ANB en gemeente Hoeilaart

ANB NMBS group, gemeentebestuur in ontwerp x x

Station: akkoord tussen NMBS-groep, 
gemeente en ANB

gemeente 

Hoeilaart

NMBS group, ANB in voorbereiding x x

6. 

Toegangspoorten

Poorten ontwikkelen 

als kwaliteitsvolle, 

herkenbare 

ontvangstzones voor 

de recreatieve functie

Toegangspoort park 
van Tervuren

 Uitwerken van inrichtingsplan na evaluatie bestaande 
inrichtingsschets(en)
 exotische cultuur met onder andere het Koninklijk museum 
voor Midden-Afrika, exotische sierplanten, de koloniale 
wereldtentoonstelling van 1897
  hoofdzakelijk gericht op cultuurliefhebbers en 
museumbezoekers

PT.1  Opmaak inrichtingsplan ANB RdG
Tervuren
Provincie Vlaams-Brabant
Toerisme Vlaanderen
VLM
Defensie

projectbureau

Regie der 

Gebouwen

gemeenschappelijk te 

realiseren: militaire golf, RdG et 

ANB

lopende in het beheerplan 

van resp de Regie der 

Gebouwen (2014) en 

Vlaams gewest (2013) . 

x x

PT.1.1  aanstellen planbureau of 
uitwerking plan door projectbureau

x x

PT.1.2 aftoetsen van de verschillende 
masterplannen

x

PT.1.3 opmaak globaal parkeerplan voor 
parkomgeving 

gemeente 

Tervuren

RdG + ANB cahier des charges rédigé / 

bestek gemaakt

x x 30.000€

PT.1.4 Master plan KMMA 2012-2017 stedenbouwkundige 

vergunning fase 1 verleend 

x x x x

 Inrichting als recreatieve poort PT.2  Realisatie poort RdG

Tervuren
 gefaseerde inrichting in functie van lopende dossiers en 
overleg

Defensie

PT.2.3 uitwerken en realisatie van 
bezoekersonthaal als onderdeel van 
'streekcentrum'

gemeente 

Tervuren

ANB x x
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Toegangspoort 
Groenendaal

 Uitwerken van inrichtingsplan na evaluatie bestaande 
inrichtingsschets(en)
 Zoniënwoud MAX: tonen van het Zoniënwoud in al zijn vormen 
en gedaanten (educatie en totaalbeleving)
 gericht op een interregionaal en internationaal publiek

GR.1 Opmaak inrichtingsplan ANB Inverde
Gemeente Hoeilaart
Overijse

deelplannen zijn 

opgemaakt: 

kasteelomgeving, 

omgeving B&B / 

bosmuseum,… - globaal 

plan in voorbereiding

x

projectbureau

GR.1.1 verweving van functies met 
aandacht voor zonering en ontsluiting:
algeme studie Overijse + 

Hoeilaart

is onderdeel van het 

strategisch ruimtelijk 

project 'connectiviteit met 

het Zoniënwoud

x x 180000 

(totaalbudg

et project, 

deze actie 

is slechts 

onderdeel)

 Verbetering van de doorstroming
 Aantakken van de Terhulpsesteenweg op de 
Groenendaalsesteenweg ter hoogte van het station zodat er ter 
hoogte van de R0 één enkel kruispunt gerealiseerd wordt
/ Aanhechting van het bos tussen de spoorweg en de 
Terhulpsesteenweg bij de rest van het bosmassief als 
compensatie voor ontbossing

GR.2 Herinrichting kruispunt 
Groenendaalsesteenweg - Terhulpsesteenweg - 
R0

Infrabel ANB
Hoeilaart
De Lijn / TEC
ARO + ARP

wacht op akkoord Tucrail / 

AWV

Tucrail

AWV - 

Agentschap 

wegen en 

verkeer

TV3V

GR.2.1 uitwerken van inrichtingsplan voor 
parking /

planningsfase ANB x x

uitvoering Tucrail

onderhoud Hoeilaart

Uitbouw - evolutie van het huidig bosmuseum Jan van 
Ruusbroec tot onthaalcentrum met (inter)nationale uitstraling
-        informatie
§  doe-dingen 
§  sfeerbengers 
§  film
-        educatie
§  auditorium
§  klaslokalen en labo's
§  refter
-        horecafaciliteiten
-        exploitatie en werking

GR.4  Oprichting BOmuBO, interregionaal 
bosmuseum / onthaalcentrum

projectbureau Inverde
NGZ
LAFS

ANB

BIM

DNF

GR.4.1   herlokalisatie 
boswachterswoning en kantoren Inverde

réalisé / uitgevoerd

GR.4.2 ontwerp vernieuwing 
onthaalcentrum

project voor ontwikkeling van 

activiteitenprogramma

ANB studie (onderdeel project 

Adagio) lopende

x x 65.000€

GR.4.3 opmaak vergunningsdossier architectuurstudie / ontwerp aanleg ANB x x 65.000€

GR.4.4 opmaak aanbestedingsdossier x

GR.4.5 Nieuwe omgevingsaanleg gerealiseerd x 250.000€

GR.4.6 realisatie vernieuwd 
onthaalcentrum

x x

750.000€

GR.5  Herinrichting arboretum beheerplan opgemaakt, 

lopende

x x x x x

Toegangspoort 
Zevenster

7.  

Instapplaatsen

Instapplaats park Koninklijke Schenking – arboretum Tervuren

Koninklijke 

Schenking

Gemeente Tervuren

projectbureau
gefaseerde inrichting in functie van lopende dossiers 

en overleg

KS.2 Realisatie van instapplaats

Koninklijke 

Schenking

projectbureau

KS.1 Opmaak inrichtingsplanUitwerken van inrichtingsplan na evaluatie 

bestaande inrichtingsschets

 gericht op  wandelaars, voornamelijk een lokaal 

publiek
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Instapplaats centrum Jezus-Eik

ANB Gemeente Overijse

AWV

ARP

projectbureau

JE.1.1 aanpassingen 

bestemmingsplan Overijse

ANB

JE.1.2 aanstellen planbureau of 

uitwerking plan door 

projectbureau

Overijse + 

Hoeilaart

is onderdeel van het 

strategisch ruimtelijk 

project 'connectiviteit met 

het Zoniënwoud

x

180000 (is 

totaalbegrot

ing project, 

die is een 

projectonde

rdeel)

ANB

projectbureau

JE.2.1  opmaak 

vergunningsdossier x x

JE.2.2 uitvoering ANB gemeente Overijse x x x 800000

Instapplaats Koningsvijvers – Varkensgat

ANB Gemeente Hoeilaart

projectbureau

ANB

projectbureau

Instapplaats Middenhut

ANB Sint-Genesius-Rode is verbonden aan de 

heraanleg van N5

projectbureau

ANB

projectbureau

JE.2 / Realisatie instapplaats Inrichting als instapplaats (parking/info)

gefaseerde inrichting in functie van lopende 

dossiers en overleg

JE.1  Opmaak inrichtingsplanUitwerken van inrichtingsplan na evaluatie 

bestaande inrichtingsschets

gericht op culinaire liefhebbers en een lokaal 

publiek

MH.2 Realisatie instapplaatsInrichting als instapplaats (parking/info)

gefaseerde inrichting in functie van lopende 

dossiers en overleg

KO.1 Opmaak inrichtingsplanrealisatie groene link langs de IJse tot aan het 

kasteelpark van Groenendaal

KO.2 Realisatie instapplaats Inrichting als instapplaats (parking/info)

gefaseerde inrichting in functie van lopende 

dossiers en overleg

MH.1 Opmaak inrichtingsplan Uitwerken van inrichtingsplan na evaluatie 

bestaande inrichtingsschets gericht op 

wandelaars, joggers, fietsers en mountainbikers
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8. Recreatief 

netwerk
Het ontwikkelen van 

een samenhangend en 

herkenbaar netwerk 

van paden voor de 

verschillende 

bosbezoekers

 Concentreren recreatieve 
druk en heroriëntatie 
financiële middelen voor 
onderhoud van paden en 
wegen / kwaliteitsgarantie 
wegeninfrastructuur enkel op 
recreatief netwerk                                          

RN.1  Realisatie van recreatief netwerk Projectbureau ANB BIM DNF toeristische 

diensten

 geïntegreerd in het beheerplan 

RN.1.2  consultatie bij het project 21 Solutions / 
Pantarein

recreantengroepen gerealiseerd

RN.1.3 handboek Arcadis gerealiseerd

RN.1.4 bestek voor het bosmeubilair ANB lopende x x

RN.1.5 kaart van recreatief netwerk voor 
groot publiek

BIM gerealiseerd

RN.1.6  opmaak onderhouds- en 
budgetplan

ANB - BIM - DNF x x x x x 50000 jaarlijks

RN.1.8 verbinding met Vlaamse 
knooppunten 

ANB gerealiseerd

 Harmonisatie tot éénduidig 
en uniform 
toegankelijkheidsreglement

RN.2Uitwerking intergewestelijk 
toegankelijkheidsreglement

ANB recreatie verenigingen

BIM
DNF
projectbureau

RN.2.1 afstemmen gewestelijke 
toegankelijkheidsregelingen 

ANB BIM + DNF voor VL: geïntegreerd in beheerplan x

BIM x x
DNF x x
Projectbureau

RN.2.2 juridische verankering 
toegankelijkheidsreglement

ANB - BIM - DNF lopende: voor VL is besluit minister 
ingediend

x x x

 Oplossingen bieden aan brede maatschappelijke recreatieve 
vragen

RN.3  Uitwerking gelokaliseerd bijzonder 
recreatief medegebruik

ANB  Jeugdverenigingen

BIM Toegankelijkheids-bureaus
DNF
Projectbureau Hondenscholen

RN.3.1 onderzoek naar geschikte 
locaties voor hondenlosloopzones (nabij 
toegangspoorten en instapplaatsen)

ANB onderdeel beheerplan x

BIM
DNF geen 

RN.3.2 onderzoek naar geschikte 
locaties voor speelbossen (nabij 
toegangspoorten en instapplaatsen)

ANB onderdeel beheerplan x

BIM
DNF Parc Solvay

RN 3.3 aanduiden van de zones ANB - BIM - DNF x x 7500
9. DRecreatieve 

ontsnippering
Garanderen dat de 

bosbezoekers op het 

gehele recreatief netwerk 

vlot en veilig kunnen 

bewegen

Realisatie van leesbare en verkeersveilige oversteekplaatsen AWV - 
Agentschap wegen 
en verkeer

ANB + BIM + DNF
De Lijn + MIVB

Bruxelles Mobilité

MET

Gemeenten
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10. 

Coördinerende 

acties
Zorgen voor de nodige 

structuren zodat de 

samenhang van het 

geheel bewaard blijft

structureel: uitbouw van 

een klein aantal 

noodzakelijke structuren

Orgaan gekoppeld aan een gewestgrensoverschrijdend 
samenwerkingsverband, beschikt over eigen financiële 
middelen, aanwezigheid in het woud (toegangspoort), 
bevoegdheden op het vlak van facilitatie uitvoering 
structuurvisie: voorbereiding, coördinatie, opvolging van acties 
e.a.
 / onderzoek naar wenselijkheid van een 
gewestgrensoverschrijdend samenwerkingsverband
 § coördinatie implementatie structuurvisie en realisatie acties
§ organisatorische en technische voorbereiding
§   opmaak (type)bestekken
§   ex ante / ex post impactanalyse uitvoering acties
§  uitvoering of coördinatie gewestgrensoverschrijdend 
onderzoek
§   verwerving financiële middelen en subsidieverwerving
§  communicatie in functie van draagvlakverbreding bovenlokale 
en lokale overheden, en actoren
§  ruime communicatie naar gebruikers (informatieverlening, 
sensibilisatie en educatie)
coördinatie:
§  recreatieve activiteiten: ondersteuning gidsen, thematische 
activiteiten (wandelingen, fietstochten, evenementen enz.)
§  bewegwijzering recreatieve routes
§ opvolging machtigingsplichtige en commerciële activiteiten
§  relatie met gewestelijke beheerplannen
§  beheer en restauratie bebouwd patrimonium
S opvolging en monitoring van het stappenplan
  actualisatie structuurvisie

CA.1 Oprichting projectbureau Zoniënwoud ANB in overleg op kabinetsniveau 110000 

jaarlijks

BIM

DNF x x

vastleggen van het overlegmodel voor 

Zoniënwoud

gerealiseerd 2012

technisch / of 

communicatief? : 

opstellen van 

gezamenlijke 

richtlijnen/strategieën 

 Uniformiseren van de huisstijl en identiteit met betrekking tot 
het Zoniënwoud
Uniformiseren van:
 straatnamen en bebording
bewegwijzering
§ bewegwijzering lokale (permanente en dynamische) 
recreatieve routes
§ integratie bewegwijzering bovenlokale routes (functioneel 
fietsnetwerk, fietsknopennetwerk, etc.)
§ bewegwijzering naar en vanaf openbaar vervoer (station, 
halte), openbare wegen en parkings tot toegangspoorten en 
instapplaatsen
infoborden
infobladen, folders, tijdelijke educatieve borden, website, …
materialisatie van de communicatie en informatie

CA.4 Uitwerking huisstijl intern 
(communicatiemiddelen) / extern (informatie)

projectbureau Wegbeheerders
+ Beheerders externe netwerken

ANB

BIM

DNF

CA.4.1  aanstellen communicatiebureau, 
grafisch ontwerpbureau en 
productdesigner

ANB gerealiseerd 2011

CA.4.2 vernieuwen bosmeubilair in 
gezamenlijke huisstijl

ANB - BIM - DNF x x x 75000 per 

jaar

CA.4.3 Up date van huisstijlhandboek BIM en ANB x x 3.000€
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De houtproductie is veruit de belangrijkste vorm van inkomsten in het ANB domein. 
Daarnaast kunnen er nog veel beperktere inkomsten volgen uit verkoop van de oogstrechten 
voor de zaden van de erkende herkomsten, en uit diverse activiteiten in de toeristisch-
recreatieve of culturele sector (verhuur filmlocaties, kleinschalige evenementen) of uit 
concessies verleend voor het gebruik van gebouwen of begrazingsrechten. Al deze 
opbrengsten zijn aanzienlijk lager dan de houtopbrengsten en bovendien is er nog zeer 
weinig ervaring mee. Ze worden daarom niet in rekening gebracht.   
 
Tabel 96: Inkomstentabel ANB-domeinbos 

Minimaal scenario – (enkel ANB) Houtvolume (m3) Prijs (€) Opbrengst 

Opbrengst minimale houtproductie                    231.353  55      12.724.415  

Kappen naaldhout heideherstel – enkel ANB                107.978  

Kappen bosranden                      23.000  55        1.265.000  

   

     14.097.393  

 

  

  

    
Maximaal scenario – (enkel ANB) Houtvolume (m3) Prijs (€) Opbrengst 

Opbrengst maximale houtproductie                    259.186  55      14.255.230  

Kappen naaldhout heideherstel – enkel ANB                217.919  

Kappen bosranden                       23.000  55        1.265.000  

   

     15.738.149  

    

    

  

Minimaal  
scenario 

Maximaal 
scenario 

TOTALE INKOMSTEN   14.097.393 € 15.738.149 € 
        
Inkomsten/jaar   704.870 € 786.907 € 
Inkomsten/ha/jr   274 € 306 € 
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Voor het beheer van de Koninklijke Schenking geldt specifiek dat deze de uitgaven die volgen uit het beheer van haar domeinen moet dekken 
met eigen inkomsten. In het Kapucijnenbos is de houtverkoop de enige bron van inkomsten tot op heden. De nieuwe maatregelen die voorzien 
zijn in het beheerplan voor de realisatie van specifieke natuurwaarden (habitats), voor de ontwikkeling van de recreatieve functie conform de 
structuurvisie en voor de ontsluiting/ontwikkeling van cultuurhistorische relicten zullen of kunnen een kostenstijging veroorzaken. Daarom 
worden zij gekoppeld aan een bijkomende financiering door partnerschap of subsidiëring.    
 
  
Tabel 97: Begrotingstabel domein Koninklijke Schenking 

 
lengte 

(m) 
opp. 
(ha) 

hoeveelheid 
eenheid eenheidsprijs 

frequentie 
kostprijs 

 
(#/beheerwerk) 

(#/looptijd 
beheerplan) 

Habitatherstel Brabantse heide 

eindkap (EK)   1,0 opbrengst ha                      -      0 

plaggen (incl. strooisel verwijderen)   1,0 1 ha               8.708  1 8.708 

ontstronken (75% van de oppervlakte)   1,0 1 ha               5.000  1,0 3.750 

klepelen met afzuigen (70% van de oppervlakte)   
0,7 1 ha                   

300  
3 2.520 

plaatsen begrazingsraster + paaltjes   1,0 1 ha 
                  

980  1 980 

gericht maaien (10% van de oppervlakte)   
1,0 1 ha                   

904  
19 1.718 

extensief begrazen   1,0 1 ha 
                  

452  19 4.294 

        Terreinvoorbereiding van natuurlijke verjonging van Grove den 

    2,0 1 ha 800 1 1.600 
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Vijvers/ Poelen 

plaatsen regelbare stuwen aan Voerbronnen     1 stuk 8.000   8.000 

Graven nieuwe poel     1 stuk 600   600 

ruimen/baggeren Voervijver   1,30  ha 34.847   45.301 

        
Bosranden 

mantel- en zoombeheer 1.780 1,8  ha 474 10 4.740 

        
Dreven 

zie tabel drevenverjonging               

        
Graslanden 

Gefaseerd maaien   5,6  ha 1.298 20 144.078 

        
Zuiveringen 

Jonge aanplanten zuiveren en ev. Snoeien op 15 à 20 jaar   6,0   ha 587   3.522 

        
Bosomvorming 

kostprijs plantsoen    4,00 3.000,00 stuks 2,5 1 30.000 

        
Onderhoud wegen 

onderhoud wegen* 45,864 
   

3.500 20 70.000 

        
personeelskost 

Kosten personeel** 
    

96.720 20 1.934.400 
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* 3.500 € is het jaarlijks budget voor het onderhoud van de wegen en grachten 
** op basis van de jaarverslagen van de laatste drie jaar werd geschat dat de boswachter en bosarbeiders ongeveer 40% van hun tijd 

besteden aan boswerkzaamheden. De rest van hun tijd wordt verdeeld onder het arboretum, werkzaamheden aan de gebouwen en niet 
productieve uren. 

 
Tabel 98: Begroting drevenverjonging domein Koninklijke Schenking 
Dreeffragment Lengte Plantafstand # bomen Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 
Kapucijnendreef 1 44 7,5 12                390 €           683 €             698 €         1.161 €  
Kapucijnendreef 2 618 7 177            5.760 €     10.075 €       10.291 €       17.122 €  
Kapucijnendreef 3 604 7 173            5.630 €       9.847 €       10.058 €       16.735 €  
Kapucijnendreef 4 486 7 139            4.523 €       7.912 €         8.082 €       13.446 €  
Kapucijnendreef 5 374 7 107            3.482 €       6.091 €         6.221 €       10.350 €  
Kapucijnendreef 6 361 7 103            3.352 €       5.863 €         5.989 €         9.963 €  
Koninklijke Wandeling 6 164 6 55            1.790 €       3.131 €         3.198 €         5.320 €  
Droge Vijverdreef 1 617 6 206            6.703 €     11.726 €       11.977 €       19.927 €  
Droge Vijverdreef 2 368 6 123            4.003 €       7.001 €         7.151 €       11.898 €  
Droge Vijverdreef 3 240 6 80            2.603 €       4.554 €         4.651 €         7.739 €  
Kwekerijdreef 620 6 207            6.736 €     11.783 €       12.035 €       20.023 €  
Hertendreef 595 6 198            6.443 €     11.270 €       11.512 €       19.153 €  

  

TOTAAL 1.580          51.415 €     89.935 €       91.863 €     152.836 €  
 

Scenario 1: 

8/10     

Scenario 2: 

10/12 

Scenario 3: 

10/10 

Scenario 4: 

12/14        

Hoogstam/ Blote wortel Hoogstam/ Draadkluit Hoogstam/ Blote wortel Hoogstam/ Draadkluit 

2 boompalen 2 boompalen 3 boompalen 3 boompalen 

eigen regie eigen regie uitbesteding uitbesteding 
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Voor de dreefbomen wordt gekozen voor Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ of Acer pseudoplatanus ‘Atropurpureum’: beide soorten bevinden zich in 
dezelfde prijsklasse. 
 
Maat 8/10     Hoogstam/Blote wortel 20 € exclusief 6% btw 
Maat 10/12        Hoogstam/Blote wortel 30 € exclusief 6% btw 
Maat 12/14        Hoogstam/Blote wortel 45 € exclusief 6% btw 
Maat 8/10           Hoogstam/Draadkluit 30 € exclusief 6% btw 
Maat 10/12 Hoogstam/Draadkluit 43 € exclusief 6% btw 
Maat 12/14        Hoogstam/Draadkluit 62 € exclusief 6% btw 
 
Aanplantkost indien aanplantingen niet in eigen regie gebeuren 15 €/boom 
Keuze voor boompalen van 2,5 m lang en 8 cm diameter:  3,86 € excl. 21% btw per stuk 
Bevestigingsmateriaal per boompaal  1 €/stuk 
Indien de stronken gefreesd moeten worden, komt er nog een 
kost bij. 
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Komt in aanmerking voor subsidie ecologische bosfunctie: 

 

   Bosbestanden opp. 

Inheems loofhout 177,08 ha 

oude Grove den 7,86 ha 

Open plek beheerd naar natuurwaarde     

Grasland 5,55 ha 

Poelen 0,33 ha 

Bosranden 1,78 ha 

   Subsidiebedrag (€) 10.204,50 per jaar 

 

204.090,00 Voor 20 jaar 

 
Geschatte opbrengst houtverkoop       

Opbrengst houtproductie aanwas (m³) €/m³ Opbrengst 

LH 22.723,72 55,00 1.249.804,60 

NH 4.661,38 30,00 139.841,28 

Kappen 1ha naaldhout voor Brabantse heide 821 30 24.630 

Totaal 28.206,10   1.414.275,88 

 
 
De totale opbrengst wordt geschat op 1.618.365,88 euro. 
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Participatie is bij de opmaak van een beheerplan een essentieel procesdeel voor het 
Agentschap, conform de beheervisie ANB. Tijdens de opmaak van dit beheerplan is getracht 
rekening te houden met de volgende aandachtspunten: 
 

 De grote oppervlakte en het grote aantal eigenaars hebben als gevolg dat tijdens de 
opmaak van dit beheerplan een groot aantal ‘interne actoren’ op de hoogte moesten 
blijven en actief betrokken moesten worden. Dit gold zowel voor de verschillende 
eigenaars, als voor de verschillende boswachters, e.d. 

 De vier gemeenten, met een volledig uiteenlopende cultuur hebben elk hun eigen 
aandachtspunten, wensen en gewoonten. Dit werd in de overlegstructuur deels 
opgevangen door bepaalde structuren te ontdubbelen voor elke gemeente. 

 De institutionele context: op de taal- en gewestgrenzen zijn er permanente politieke 
en institutionele gevoeligheden in acht te nemen. 

 De sterke geschiedenis en tradities van het Zoniënwoud versnippert het ‘middenveld’. 
Voor zowat elk aspect dat het bos te bieden heeft bestaan tegenstanders tegen 
verandering. Bovendien zijn er talrijke natuur-, sport- en jeugdverenigingen aanwezig, 
die elk vooral actief zijn in ‘hun’ deel van het woud, met elk hun eigen behoeften en 
gewoonten. 

 
Rekening houdend met al deze aandachtspunten werd een overlegstructuur uitgewerkt die 
hieronder schematisch weergegeven wordt: 
 
 
  Kleine stuurgroep 

Processturing, maandelijks 

Groep beheerwachters 
+/- 8 keer 

 

Beheerwerkgroep 
+/- 5 keer 

 

Commissie bosreservaten 
+/- 3 keer 

 

Externe begeleidingsgroep 
Opsplitsing in 4 gemeentes 

 

Exploitanten 
 

Begeleidingsgroep beheervisie 
Incl. andere gewesten 

 

Grote stuurgroep 
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Alle verslagen van deze overlegmomenten kunnen opgevraagd worden in het regiokantoor 
Groenendaal.

 
De zeven leden van de kleine stuurgroep kwamen in totaal 17 keer samen. 
 
Leden van de kleine stuurgroep: 

 Inge Brichau (ANB) 
 Patrick Huvenne (ANB) 
 Frederik Vaes (DCB) 
 Margot De Groote / Hannelore Schorpion (DCB) 
 Wilfried Emmerechts (KS) 
 Bart Roelandt (ANB) 
 Kris Vandekerkhove (INBO) 

Vergaderingen: 
 14-03-2011 
 23-05-2011 
 27-06-2011 
 29-08-2011 
 03-10-2011 
 24-10-2011 

 12-12-2011 
 06-02-2012 
 14-03-2012 
 20-04-2012 
 10-05-2012 
 03-10-2012 

 08-11-2012 
 07-12-2012 
 07-01-2013 
 01-02-2013 
 15-03-2013 

 

 
De beheerwerkgroep bestaat uit: 

 Willy Verbeke 
 Beatrijs Vander Aa 
 Bruno De Vos 
 Bart Roelandt 
 Jan Verroken 
 Jaques Sténuit 

 Eline Buyle 
 Joseph Zwaenepoel 
 Kris Vandekerkhove 
 Peter Roskams 
 Vincent Kint 
 Wim Massant 

 
En kwam in het totaal vier keer samen: 

 18-11-2011 
 09-01-2012 
 20-06-2012 
 23-10-2012 

In mei 2013 werd aan de beheerwerkgroep een schriftelijk advies gevraagd van het 
beheerplan. 
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Met de boswachters werden over het nieuwe beheerplan acht overlegmomenten ingericht: 

 04-10-2011 
 16-01-2012 
 14-03-2012 
 22-08-2012 
 28-09-2012 
 03-12-2012 
 20-12-2012 
 Excursie La Roche 



558 

 
De commissie bestaat uit de volgende leden: 

 Piet Onnockx 
 Joseph Zwaenepoel 
 Kim Dekeyser 
 Bernard Van Elegem 
 Kris Vandekerkhove 
 Geert Sterckx 

 
De commissie bosreservaten kwam op 23 januari 2012 bijeen. In mei 2013 werd hen een 
schriftelijk advies gevraagd over de ontwerpversie. 
 

 
 
Met de vier gemeentes Hoeilaart, Overijse, Sint-Genesius-Rode en Tervuren werd 
verschillende keren overlegd over dit beheerplan: 

 Tervuren: 20-01-2012 en 22-11-2012 
 Schepencollege van Sint-Genesius-Rode: 19-01-2012 en 29-11-2012 
 Hoeilaart: 16-04-2012 en 22-11-2012, de milieuraad op 18-10-2012 en 05-09-2013 
 Overijse: 20-01-2012 en 22-11-2012, de milieuraad op 28-09-2012 

 

 
De begeleidingswerkgroep bestond uit vertegenwoordigers van de volgende bedrijven en 
instellingen: 
 

 Steven Janssen en Michael Dagneau (Vivaqua 
 VMM, Afdeling raportering water: Eric Coenen 
 MOW- Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid: Kim Wouters 
 Provinciale Dienst Water: Elke Artels 
 Vivaqua: Steven Janssen en Michael Dagneau 
 MOW- Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid: Mark Thoelen 
 RWO-Vlaanderen: Eva Vercamst 
 Erfgoedconsulent Bouwkundig Erfgoed: Sara Depestel 
 Infrabel: Guy Sterckendries en Jimmy Meuleman 
 Eandis: Steven Ceulemans 
 RWO-Erfgoedteam Vlaams-Brabant: Eline Buyle, Jan Van Ormeningen en Annelies 

Mampaey 
 MOW-Dienstkring Halle: Cédric Vaast 
 RWO-Team Specialisten en Planning: Luk Mutsaets 
 Regie der Gebouwen: Nele Breynaert 
 AWV Vlaams-Brabant: Cédric Vaast, Jelle Vercauteren 

 
De externe begeleidingsgroep is twee keer samen gekomen: op 23-01-2012 en 18-01-2013. 
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Met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest werd vergaderd over het 
beheerplan op 14-06-2012 en 18-06-2013. 

 
Het beheerplan werd voorgesteld aan de exploitanten van Zoniën op 06-09-2012. 
 

 
 
Voor het grote publiek werden in het totaal vijf informatiewandelingen ingericht. 

 In het ANB-domeinbos: twee wandelingen op 28-10-2011: voormiddag in 
Groenendaal, namiddag in het Park van Tervuren en twee wandelingen op 01-11-
2012: voormiddag in Sint-Genesius-Rode (Middenhut) en namiddag in Hoeilaart 
(omgeving Koningsvijvers)  

 Eén wandeling op 26-05-2013 in het domein van de Koninklijke Schenking. 
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De publieke consultatieronde liep van 1 augustus 2013 tot en met 11 september 2013. Het 
beheerplan lag ter inzage in het regiokantoor en het provinciaal kantoor van ANB en in de 
gemeentehuizen van Hoeilaart, Overijse, Sint-Genesius-Rode en Tervuren. 
 
De publieke consultatie werd aangekondigd in: 

 ‘De Serrist’ die verscheen op 25 juli 2013. 
 ‘De Streekkrant Overijse-Tervuren-Kortenberg’ verschenen op 14-08-2013 

 
 ‘De Streekkrant Zennevallei’ verschenen op 14 augustus 2013 

 
 www.natuurenbos.be/nieuws 

http://www.natuurenbos.be/nieuws
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 www.zonienwoud.be 

 
  

http://www.zonienwoud.be/
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 www.tervuren.be 

 
  

http://www.tervuren.be/
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Hieronder wordt een verslag gemaakt van de verschillende opmerkingen die tijdens de duur 
van het openbaar onderzoek schriftelijk werden ingediend. De binnen gekomen opmerkingen 
worden opgedeeld per inhoudelijk thema en daarna ook beantwoord. Er wordt steeds 
duidelijk aangegeven wanneer een opmerking relevant is en het beheerplan daaraan 
aangepast werd. Het niet opnemen van opmerkingen en bezwaren wordt telkens duidelijk 
onderbouwd. 

 

 
 

 
 

 
Tijdens de laatste fase van het openbaar onderzoek werd doorgegeven dat de voetweg op 
het einde van de Schransdreef, die de verbinding maakt met de Dronkemansdreef, 
afgesloten zou worden met een poort.  
 
Daarop werd op 16 demcember 2016 een overleg gepleegd omtrent deze zaak met de heer 
Yves de Marnix, eigenaar van deze weg, de heer Humbert de Marnix, de heer Patrcik 
Huvenne (ANB) en Margot De Groote (DCB).  
 
Er werd afgesproken dat meer tijd moet voorzien worden om voor deze discussie een 
definitieve en duurzame oplossing te vinden in dialoog met alle betrokken partijen. In de 
tussentijd zal de toegankelijkheidskaart aangepast worden en het stukje weg op het einde 
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van de Schransdreef zal een aparte kleur krijgen: ‘onder discussie’. De weg zal, in 
afwachting van een definitieve oplossing toegankelijk blijven voor voetgangers. In de 
toekomst zal het beheerplan van het boscomplex Zoniën uitgebreid worden met een 
addenum voor de percelen in eigendom van de heer Yves de Marnix. Op dat moment zal 
dan ook de toegankelijkheidsregeling voor dit deel van het bos opgenomen worden. 
 
 

 

 
 
Het advies van het schepencollege van Overijse omtrent het toegankelijkheidsreglement 
werd ontvangen op 14/11/2013.
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Het schepencollege gaf een gunstig advies voor het beheerplan Zoniënwoud voor zover de 
Duboislaan open blijft voor het verkeer, autoverkeer inbegrepen.  
 
De impact van die weginfrastructuur op het functioneren van het bosecosysteem is bijzonder 
groot: de wegen versnipperen de leefgebieden  van dier- en plantensoorten, ze brengen een 
belangrijke licht-, geluids- en watervervuiling met zich mee. De hefbomen in handen van de 
bosbeheerders zelf, zijn telkens afhankelijk van weg tot weg.  
 
Voor de meeste wegen heeft ANB zelf het beheer niet in handen, maar wordt ANB betrokken 
in elke procedure die moet worden doorlopen voor een aanpassing van de weginfrastructuur 
(stedenbouwkundige vergunning, mobiliteitsplannen etc.).  
 
ANB zal zich richten op de beleidslijnen die zijn uitgezet in de Intergewestelijke Structuurvisie 
voor het Zoniënwoud en in de Streefbeeldstudie voor R0 – Oost in alle dossiers met 
betrekking tot de infrastructuur voor doorgaand verkeer.  
 
De impact van de Duboislaan op vijverecosystemen zal in de toekomst nog verder 
onderzocht worden in een gedetailleerde hydrologische studie over de Ijse-vallei, inbegrepen 
de impact op de vijvers in Groenendaal en de Koningsvijvers. 
 



569 

 
 

 

 
 
Hallo Margot 
Ik heb geen formele / officiële bemerkingen ontvangen naar aanleiding van het openbaar 
onderzoek. 
 
Enkele algemene opmerkingen waren wel: 

- Grote bezorgdheid ivm het behoud van het bos – men vreest toename van recreatie 
allerhande. Zeker de buurtbewoners zijn oprecht bezorgd over het bos. 
 

>>>>> Vraag 1: Recreatie 
 

- Vraag naar uitgebreidere niet-technische samenvatting – voor leken en niet-
bosbouwkundigen is dit een document om je tanden op stuk te bijten  

- Graag ook de mogelijkheid om het document digitaal te raadplegen. 
 
>>>>> Vraag 2 Digitale versie 
 
Ziezo 
kristien 
 
 

 
>>>>> Vraag 1: Recreatie 
 
Het Zoniënwoud is een druk bezocht stadsbos. In de structuurvisie werden een aantal 
werkpunten opgesteld met betrekking tot de recreatie. De structuurvisie wil een duurzaam 
antwoord bieden op de recreatieve (over)druk.   
 
De geleiding, sturing en zonering van de recreatie wordt herbekeken in functie van het 
vrijwaren van de ecologische hoofdstructuur en het optimaliseren van het recreatief aanbod. 
Er worden recreatieve poorten ingericht waar enerzijds voorzieningen worden geboden voor 
recreanten en anderzijds de recreatieve druk daarmee elders ontlast wordt. Naarmate de 
recreant zich verder van de poorten beweegt zal de kwaliteit, het uitrustingsniveau en het 
aanbod zelf afnemen om de verspreiding van recreatie doorheen het gehele woud op 
natuurlijke wijze tegen te gaan. 
 
De recreatieve infrastructuur zal  zo uitgewerkt worden dat een kwalitatief en overzichtelijk 
verbindend netwerk ontstaat tussen de toegangspoorten onderling. 
 
De beheerders van het Zoniënwoud hebben niet als doel met de structuurvisie meer 
recreanten naar het Zoniënwoud te leiden maar eerder impact van de aanwezige recreanten 
op het bos te verkleinen. 
 
>>>>> Vraag 2 Digitale versie 
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Een digitale versie van het beheerplan zal online raadpleegbaar zijn via 
www.zonienwoud.be. De mogelijkheid om een niet-technische samenvatting op te maken 
wordt bekeken, in elk geval worden de belangrijkste aspecten van het beheerplan toegelicht 
in vulgariserende publicaties zoals Zicht op Zoniën, of de website.  

 
 

 
De jeugdraad geeft een positief advies betreft de speelzones in Tervuren in zoverre dat de 
vrijheid van de verenigingen niet wordt beperkt in de rest van park of bos. Het hele park moet 
ook nog tot hun beschikking staan. Kampen bouwen en grote activiteiten kunnen dan in deze 
speelzone gebeuren. 
 

 
 
Speelzones zijn stukken bos of natuurgebied van enkele hectares groot waar jongeren tot 25 
jaar vrij kunnen spelen.  
 
Het verlaten van de paden is dus enkel toegestaan in de aangeduide speelzones. De rest 
van het bos / park in Tervuren is enkel toegankelijk via de bestaande wegen en paden. Dat is 
geen nieuwe situatie, dat was voorheen ook al zo. In die zin wordt de vrijheid van de 
verenigingen niet beperkt. Voor activiteiten buiten de speelzones kan een machtiging worden 
aangevraagd. 

 

 

http://www.zonienwoud.be/
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Tijdens het openbaar onderzoek heeft dhr. Didden zijn opmerkingen binnen gebracht. Deze 
worden verderop in dit hoofdstuk besproken. 
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Gericht aan: Margot De Groote 
Betreft: Advies speelzones in Zoniënwoud 
Datum: 26/10/2013 
 
 
Geachte mevrouw De Groote, 
 
Allereerst willen wij jullie bedanken om de jeugdraad om een advies te vragen rond de 
nieuwe speelzones in het Zoniënwoud. Wij kunnen als jeugdraad alleen maar toejuichen dat 
er wordt ingezet op openbare plaatsen waar jong en iets minder jong zich naar hartelust 
kunnen uitleven. Het Zoniënwoud leent zich hier volgens ons uitstekend toe en wij zijn dan 
ook blij dat er een drietal nieuwe speelzones bijkomen in Sint-Genesis-Rode en Tervuren. 
 
Verder willen we ook nog graag eens het belang benadrukken van de speelzone die zich in 
Hoeilaart situeert. Dit terrein wordt bijna wekelijks gebruikt door de vele jeugdwerkinitiatieven 
die Hoeilaart rijk is. De speelzone biedt een prachtige aanvulling op de toch wel beperkte 
buitenruimte van de jeugdlokalen Joengele.  
 
Wij zijn dan ook steeds bereid om mee te denken aan een eventuele uitbreiding van deze 
speelzone. Stiekem hopen we dan ook dat er op termijn misschien een nieuwe speelzone op 
het Hoeilaarts grondgebied kan komen zodat de scouts, chiro en speelpleinwerking, maar 
ook ouders met hun kinderen nieuw speelterrein kunnen gaan ontdekken in het Zoniënwoud. 
 
Met jeugdige groeten, 
 
Diederik Kumps 
Voorzitter Jeugdraad Hoeilaart  
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E-mail ontvangen op 1 augustus 2013 van mevr. Catherine Bony-Brandt: 
 
Van: catherine bony-brandt [mailto:cbonybr@telenet.be]  
Verzonden: donderdag 1 augustus 2013 9:24 
Aan: webmaster tervuren 
Onderwerp: RE: Laatste nieuwsberichten 
 
Aan de Webmaster  
Van 
Catherine Bony-Brandt 
Sneppenlaan 35 
3080 Tervuren 
Email address : cbonybr@telenet.be 
 
Verder te leiden aan 

 de drie  gewesten, die voor het projekt toestanding zijn 
 De Heer Burgermeester van Tervuren 
 De Leden van onze Gemeenteraad, die verantwoordelijk voor milieuvragen zijn 

 
Observaties :  
Waarschuwing : ik heb het voorstel niet kunnen lezen : aldus zijn de  bemerkingen over de recreatie deel  misschien al in het 
projekt 
 
DEEL : BOSPLANTING 
 
Het projekt ziet voor, een gemengd bos met de tijd op te bouwen. Daarin schrijft U : “meer plaats voor struiken en lagen 
bomen”.  
Mijn voorstel : alleen hoge bomen planten 
Argument : het weer wordt steeds  warmer : als her hoge bomen zijn, is er meer schaduw : dann kunnen de wandelaars (voor 
all families met kinderen) leuk wanderen en in de schaduw spelen : de natuurlijke speelpleintjes (zie voorstel hieronder in deze 
mail) zijn dan van de sterke zon beschermt. 
In de winter is het sowieso in de zon, da er geen bladeren aan de bomen zijn. 
 
»»»»»» Vraag 1: thema: aanplantingen en bosstructuur – discussiepunt 
 
Deel : RECREATIE 
 
Ik ben heel bezorgd over deze deel. Wat men onder “recreatie” begrijpt is heel vaak financieele interessen : iemand of een 
groep heeft ontdekt, dat men heel goed een soort “freizeitpark” (in Duits, spijt me, ik weet het woord in het Nederlands niet) 
uitbouwen kan : met restaurant, café, mini-golf, enzovoort. 
 
We hebben aan een uitgang (Overijse – Jezus Eik) een aantal restauratie mogelijkheden, die uitstekend gelegen zijn.  
 
Met de jaren (ik woon al sinds 1986 in de Sneppenlaan) zijn er steeds minder wilde dieren (behalve foxen “Füchse”) in 
het     bos, want de eigenaaars van honden hun dieren quasi systematisch vrij laten lopen. 
 
Mijn persoonlijke voorslag over het concept “recreatie” : alles zo natuurlijk als mogelijk laten  

- Natuurpaden opbouwen (“Entdeckungspfade”) met een sterke punt over de dieren en planten  (met fotos) 
- Speciaal  voor de kinderen :  

o “balançoires” (schommels ?) uit hout, die zich perfekt in de omgeving integreren (het modell met twee 
kinderen : een aan ieder end van de schommel) 

o Grote hout stammen (“troncs d’arbres”), op welke de kinderen hun evenwicht kunnen oefenen 
o Andere inrichtingen, die zo onopvallend als moglijk blijven, zodat het natuurlijke charakter van het bos blijft 

bestaan. Onder geen geval plastik inrichtingen bouwen, of bemalte hout. 
- Voor iedereen : aan verschillende ingangen van het bos toiletten bouwen (diskreet !!) : “toilettes sèches” of “toilettes 

humides” : dat moeten specialisten bepalen, met punten waar men ook water zou kunnen drinken. 
- Maar dat gaat alleen als men ervoor daarna een financieele onderhoud kunt voorzien. Anders : niet doen. 
- Meer mogelijkheden om te zitten : 

o Vele banken (met lening) : de wandelaars vinden het leuk, dat zij ook kunnen rusten. 
o Andere mogelijkheid : stronken van oude hout, die zo zijn opgebouwd, dat men erop goed kan zitten : een 

tronc d’arbre per persoon. 
o Aan bepaalde plaatsen (bij de plaatsen waar de kinderen spelen bij voorbeeld) : “picknick areas” : maar 

dann moeten wij ervoor zorgen, dat iemand de vuilnisbakken ieder week leer doet (financeering ?) 
 

mailto:cbonybr@telenet.be
mailto:cbonybr@telenet.be
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»»»»»» Vraag 2: thema: recreatieve infrastructuur en inrichting – Parkeerlijst / Suggesties 
aan ANB / Maatschappelijke vragen  
Ik dank Uw in voorbaat, deze voorstellingen verder te sturen, 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Catherine Bony-Brandt  

 
 
»»»»»» Vraag 1: thema: aanplantingen en bosstructuur – discussiepunt 
 
Heel wat zones van het Zoniënwoud bestaan uit dichte, donkere en structuurarme 
beukenbestanden. Dit resulteert in een lagere biodiversiteitswaarde en een meer eentonig 
bos. In vraag 1 wordt het voorstel geformuleerd dat bij de aanplantingen enkel hoge bomen 
(in één étage) zouden worden aangeplant. De motivatie is een betere schaduw voor de 
wandelaars en spelende kinderen.  
 
Het voorstel is tegenstrijding met de beheervisie (evolutie naar gemengde bestanden) en de 
natuurdoelen (horizontale en verticale structuurvariatie) voor boshabitats. Ook in structuurrijk 
bos (meerdere etages) blijft er een hoge boomlaag aanwezig.   
 
»»»»»» Vraag 2: thema: recreatieve infrastructuur en inrichting – Parkeerlijst / Suggesties 
aan ANB / Maatschappelijke vragen  
 
Er werden al ‘bosvriendelijke’ inrichtingen gerealiseerd: 

- Voorbeeld Koningsvijvers: picknick- en speelzone uit hout  

Het is een belangrijk aandachtspunt bij het uittekenen van de recreatieve inrichting.    
- Meer banken – aandachtspunt vanuit de onthaalpoorten 

Minder mobiele recreanten vertrekken vanuit de onthaalpoorten. Het is de bedoeling om daar 
voldoende banken te voorzien, en de banken en picknick zones in de omgeving van de 
poorten te concentreren. Verderop in het bos kunnen stamstukken blijven liggen, maar zal 
het aantal banken veeleer afnemen, conform de structuurvisie.  
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Opmerkingen binnen gebracht op de milieudienst van de gemeente Hoeilaart van dhr. 
Hubert Didden. 
 

 
 
Uitgebreid beheerplan boscomplex Zoniënwoud. 
 
1)  Ganzepootvijver loopt moeilijk of niet meer vol. Hydrologieprobleem (blz268). 
Al de daarop volgende vijvers krijgen aldus te weinig water. 
Metingen grondwater door INBO 2001-2002 (blz266) en daarna? 
Vraag: zakt het grondwater? Naar waar kan het wegvloeien? Het regent toch nog, er moet 
toch een reden zijn, kan dit niet onderzocht worden?  
 
»»»»»» Vraag 1: thema: hydrologie Ijsevallei  
 
Er is nog een centrale parking, op de grens van Hoeilaart met Bosvoorde aan de 
Terhulpsesteenweg-Bundersdreef. 
Van daaruit wordt heel wat ontspanningsdruk gelegd op het woud. Vb 
paddenstoelenplukkers te zien op ons grondgebied. 
Die parking zou beter ook afgeschaft. Brussels gewest ook overtuigen! 
 
»»»»»» Vraag 2: thema: recreatie   
 
3)  Ganzepootvijver heeft te lijden van zout (blz267). Tijdens de winter strooit het ANB  zout 
op de Duboislaan (moeten ze ?) dat in zijn eigen vijvers spoelt. De Duboislaan afsluiten 
tijdens winterse dagen verdient steun (blz268). 
 
»»»»»» Vraag 3: thema: waterkwaliteit IJsevallei  
 
4)  Lozingspunten van de Ring RO. 
Ik heb niets gezien van hoe dit zal worden opgelost. Natuurlijk is dit voor “Wegen en 
verkeer”, hopelijk weten ze er van! 
Ik zou het niet aanvaardbaar vinden moest men alle vijvers vol riet laten groeien, indien dit al 
zou helpen? 
Ik weet niet of er melding is van het lozingspunt aan de St Corneliusdelle dat afwatert naar 
de Zilverbeek via Wallonië, of is dat niet belangrijk? 
 
»»»»»» Vraag 4: thema: waterkwaliteit IJsevallei  
 
5) Ik meen niets te hebben gezien over het arboretum Groenendaal, vb over in stand houden 
van wat er nog is (vakken) tegen verwildering, educatie of spel-onderwijs (voor kinderen). 
Over behoud van ons bosmuzeum? Geen sprake, dus slecht. Ik maak mij zorgen. 
»»»»»» Vraag 5: thema: arboretum Groenendaal  
 
6) Grote renbaan (blz405): 
 
Wordt ingedeeld in noordelijk deel en zuidelijk deel met toch verschillend soort grasland. 
Vóór 1900 werd door de aanleg van de renbaan de Haken Stakendreef (en de Haecken 
Staeckendreef) in 2 stukken gesplitst. De tunnel onder de Ring maakt er nu zelfs deel van 
uit. 
Met een verbinding tussen die 2 soorten grasland van de vroegere renbaan zou de oude 
dreef weer een feit zijn. Meer nog: een zeer mooie wandelroute vanaf station Groenendaal in 
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kombinatie met de vallei van Groenendaal en koningsvijvers terug naar het station zou 
mogelijk zijn. 
 
»»»»»» Vraag 6: thema: recreatie renbaan Groenendaal  
 

 

»»»»»»Vraag 1: thema: hydrologie IJsevallei – nog te onderzoeken 
 
1) Afvissing Snoek  op de Ganzepootvijver door het INBO 

Vooreerst wordt onderzocht de afvissing van de Snoek te vervroegen. De afvissing van 
Snoek op de Ganzepootvijver kan misschien zelfs in het najaar gebeuren ipv het voorjaar. In 
de herfst zal de Ganzepootvijver vlugger terug aangevuld worden met water. De verwachting 
is dat de negatieve impact van de beheermaatregel dan zou verkleinen.   
 
Op termijn wordt gezocht naar een alternatieve locatie voor de snoekkweek.      
 
2) Optimalisatie waterhuishouding is één van de prioritaire inspanningen voor het 

Zoniënwoud   

In het S-IHD-rapport Zoniënwoud wordt de optimalisatie van de waterhuishouding als één 
van de prioritaire inspanningen vooropgesteld. Er wordt een zo natuurlijk mogelijke 
waterhuishouding nagestreefd. Een verdere verbetering van de kwaliteit van grond- en 
oppervlaktewater zodat het water geschikt wordt en blijft als voeding van de vijversystemen, 
valleibossen en natte ruigten, en als direct leefgebied voor habitattypische soorten als 
Bittervoorn en IJsvogel. Dit kan gerealiseerd worden door het ANB samen met andere 
partners. 
 
Prioritaire inspanningen worden opgevolgd.  
 
3) Beheerplan Zoniënwoud 

In het beheerplan Zoniënwoud wordt in deel 2 een gedetailleerde knelpuntanalyse gemaakt 
op vlak van waterkwaliteit en hydrologie. Het is een complex geheel van mogelijke 
knelpunten die in detail moet worden onderzocht.  
 
Er zijn nog heel wat metingen en onderzoek noodzakelijk om de knelpunten beter te duiden 
en op te lossen. Dit onderzoek wordt voorzien in het beheerplan.   

 
Verwijzing  tekst beheerplan 5.9.5.1.12. Onderzoek hydrologie – vijverhabitat – vleermuizen - visstand  
 
Er wordt een onderzoek opgestart die hydrologische aspecten en knelpunten op vlak van 
waterkwaliteit meer in detail onderbouwd en oplossingen voorstelt. Een uitgebreider onderzoek naar 
de N-P-toestand in het grondwater en het vijverwater is noodzakelijk. 
 
De waterhuishouding zal in de IJsevallei in detail onderzocht moeten worden.   
 
In het biotisch luik zal onderzoek worden verricht naar de watervegetaties en de insectenrijkdom van 
de vijvers. De visstand- en samenstelling wordt uitgebreid en in alle vijvers opgevolgd. De 
libellenmonitoring kan voortgezet worden als er vrijwilligers bereid zijn deze inspanning te leveren. Het 
is de bedoeling om het effect van de visstand snoektypen op de doelen van de ontwikkeling naar 
habitat 3150 te evalueren. 
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»»»»»» Vraag 2: thema: recreatie  - Suggestie ANB – discussiepunt?  
 
De parking ligt grotendeels op het Brussels gewest, doch ook een klein deel op het Vlaamse 
gewest.  In de geest van de intergewestelijke structuurvisie, voorziet het hoofdstuk 
maatregelen voor de recreatieve functie om de parkings samen te brengen in de 
onthaalpoorten, en deze parking dus op termijn af te schaffen.  
 
»»»»»» Vraag 3: thema: waterkwaliteit IJsevallei – Suggestie ANB  
 
Effect van strooizouten op de waterkwaliteit van de vijvers wordt onderzocht (zie vraag 1).   
 
Mogelijke oplossingen? De Duboislaan afsluiten tijdens winterse dagen verdient steun 
 
»»»»»» Vraag 4: thema: Lozingspunt RO – Ticton richting Wallonië – tekstaanpassing 
 
Afwatering van transportinfrastructuur en impact op waterhuishouding en waterkwaliteit is 
een intergewestelijke problematiek.  
 

Het vermelde lozingspunt ter hoogte van de Lookdelle (Ticton), loopt vervolgens 
richting Waals gewest. Een analoog knelpunt is terug te vinden ter hoogte van de RO 
en Flossendelle-Rood klooster (vijvers liggen op Brussels gewest).   
 

De waterkwaliteit wordt negatief beïnvloed door PAK’s en door de zoutbelasting in de winter. 
De waterhuishouding wordt negatief beïnvloed door te hoge piekdebieten in de valleibossen 
en vijvers.  
 
De afwatering van transportinfrastructuur is een belangrijke intergewestelijk problematiek en 
is volledig uitgewerkt in de structuurvisie.  Het is de bedoeling is om dit probleem zoveel 
mogelijk integraal aan te pakken. Bovendien is het een zeer technische aangelegenheid met 
een hoog kostplaatje. Hiervoor zal een bijkomende Life+-project  mogelijks een antwoord 
kunnen bieden. 
 
Tekstaanpassing 3.10. waterhuishouding: kwantitatief en kwalitatief: 
 
Punt toevoegen: afwatering van transportinfrastructuur (intergewestelijke problematiek zie 
kaart structuurvisie) voorbeelden: Lookdelle , Flossendelle - Rood klooster. 
 
»»»»»» Vraag 5: thema: arboretum Groenendaal - Vragen ter verduidelijking – aanvullingen 
 
Voor het arboretum Groenendaal is een afzonderlijk beheerplan opgesteld dat werd 
goedgekeurd in 2008. Het beheer zal conform dit beheerplan uitgevoerd worden.     
 
De intergewestelijke structuurvisie voorziet verder dat het huidige bosmuseum kan evolueren 
tot centraal bezoekerscentrum voor het Zoniënwoud. Daartoe zal in eerste instantie een 
nieuw activiteitenprogramma voor het bosmuseum en voor de ‘poort Groenendaal’ worden 
opgesteld, in tweede instantie wordt dat programma stap voor stap mogelijk gemaakt. Dit is 
opgenomen in het stappenplan dat als bijlage XX opgenomen is bij het beheerplan.  
 
»»»»»» Vraag 6: thema: recreatie renbaan Groenendaal – kaartaanpassing 
 
De wandelroute op de renbaan van Groenendaal komt op de scheiding van het 
begrazingsblok en het maaiblok. De ligging komt overeen met het doortrekken van de 
Langestaartdreef (ligt in de buurt van de oude Hakenstakendreef). Zo kan de gevraagde 
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recreatieve verbinding station Groenendaal – grote renbaan – Groenendaal - bosmuseum en 
de Koningsvijvers effectief gemaakt worden.  
 
De wandelroute zal op de renbaan niet onder dreefvorm gerealiseerd worden omdat een 
dreef de renbaan dan (visueel) in 2 delen zou opsplitsen.  Er zijn zeer belangrijke 
landschappelijke zowel als ecologische redenen (ontwikkeling 30 ha graslandhabitats en 
fauna) om het open karakter van de grote renbaan te behouden.   
 
Het zuidelijk gedeelte van de renbaan wordt ingericht als rustzone. Deze maatregel moet 
kansen bieden voor zeldzame broedvogels (Klapekster, Bosrietzanger, …). Bovendien wordt 
er in het Life+ project OZON de toekomstige wildpassage over de ring ten zuiden van de 
renbaan voorzien.   
 
Kaartaanpassing: toevoegen recreatieve voetweg en aanduiding van de rustzone in het 
zuidelijk gedeelte 
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E-mail ontvangen op 12-09-2013 
 
’’4.5.4. Differentiatie in uitzicht van wegen 

 
Door meer variatie te brengen in het uitzicht van de wegen en paden wordt de 
belevingswaarde van de bosbezoeker verhoogd. Het inbrengen van bosranden kan voor de 
wandelaar ook als positief ervaren worden.  
 

 
Voor wat betreft panoramische rijkdom spant het Arboretum in het domein van de KS de 
kroon. Ook in het bosdomein liggen uiterst waardevolle landschappelijke elementen die 
behouden moeten blijven: 

 
Het zeer gevarieerde wandeltraject van de Koninklijke Wandeling: op een deel van het traject 
wordt in aanliggende bestanden –met het oog op de recreatieve beleving– het aspect van 
divers zwaar naaldhout bewaard (ook en voornamelijk exoten) . 
 
Het drevenstelsel met als spectaculaire aantrekkingspool de Kapucijnendreef: het 
hoofddrevenstelsel dient te worden in stand gehouden en verder onderhouden, waarbij  zeer 
langzamerhand een aanvang wordt gemaakt met de verjonging.   
 
 
Redenen 
 
Beuken zouden niet te snel verdwijnen: Bijzonders oude mensen kennen en houden van hun 
Zonien Woud onder de vorm als zij hem als kinderen gekend hebben en verwachten een 
bepaald beeld: de ouders hebben al aan hun gezegd : de “beukenkathedralen” en ze 
verwachten juist dat te zien en  het bijna religieuze  gevoel van “natuur” te herhalen, dat ze 
op dit moment hebben beleefd. Dat het niet “natuur” maar een heel kunstmatige en om 
ekonomische redenen geplante bos was, heefd hun niemand vertelt. Darom, denk ik, dat het 
noodzakelig is, zeer voorzichtig aan de taak te beginnen en daaran te denken, dat er juist de 
oudere mensen zeer ontgochelt zouden zijn toen zij hun “beukenkathedralen” niet meer 
zouden vinden. Ook zij zijn een gedeelte van het ecosystem zonienwoud! Er zal een nieuwe 
generatie komen, die een ander beeld von “natuur” zal ontwikkelen en die ook niet meer zo 
nauwkeurig daarvan op de hoogte zijn wat een kathedraal is. Dan word het gemakkeliger de 
bos te veranderen. Daarom vragen aan niet te radikaal vooruit gaan met de  haartstukken 
van de zonienbos zo als de Kapucijnendreef die vaak het weekend zo veel bezoekers heefd 
als een promenade aan zee. 
 
Het zoude de kunst van kommunikatie daarin bestaan dat deze mensen zouden moeten 
begrijpen dat de Kapucijnendreef niet meer zeker is omdat de bomen te oud zijn en takken 
naar beneden vallen zo dat al nu bij storm  dit gedeelte van de bos regelmatig moet worden 
gesloten. 
 
 
 
>>>>> Vraag 1: Landschappelijke waarde van het domein Koninklijke Schenking 
4. 5. 6. 
..... 
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Er is interesse om de Hertendreef  te openen als fietstoegang tot het domein en het 
fietsnetwerk Zoniën (d.i. een extra ontsluiting vanuit hoofdpoort Tervuren). De slechte 
toestand van de kasseien op het eerste deel van het traject (een gemeentelijke weg) vormt 
daarbij een obstakel. 
 
Schrappen 
 
Redenen: 
 
De Voervijver-site staat nu al onder groot stress en is tegelijk zeer kwetsbaar en zal het 
evenees nog meer worden als gevolg von de plannen de site als een vochtgebied te 
ontwikkelen als in 4.2.3.3.2. beschreven. Het gestelde doel een vochte zone to ontwekkelen 
zoude door een toegangspoort voor fietsers in vraag gesteld worden. 
 
>>>>> Vraag 2: Toegankelijkheid 
 
4. 9. 
 
Nieuw text 
 
De Beheerplan moet daarvoor zorgen dat er meer deskundig personeel - boswachters en/of 
ecologen - ter beschikking zullen staan, om de steeds aangroeiende taken te kunnen 
uitvoeren.  
 
Redenen: 
 
Over de laatste 10 jaren zijn er steeds minder boswachters in de Zonienwoud gekomen. Met 
het aangroei van meer taken zo als taalrijke bijkomende beheersmaatregelen, wijzigingen, 
herstellingen, eizen voor monitoring, en vooral schriftlijk werk moet er ook meer personeel 
komen. Ook moet er meer controle komen dat de bosbzoekers zich aan de regelingen 
houden. Anders bestaat er de gevaar dat de doelen van duurzaam bosbeheer en 
habitatsverbetering niet kunnen bereikt worden.  
 
 
Nieuw text bijvoegen: 
 
8.1. eerste alinea: 
 
De kosten houden geen rekening met de noodzakelijke verhoging van het aantaal aan 
boswachters en/of ecologen die weiters nog moet gediscussiëert worden. 
 
Redenen : 
 
zie redenen voor wijziginsvoorstel boven voor 4.9. 
 
>>>>> Vraag 3: Personeel 
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>>>>>Vraag 1: Landschappelijke waarde van het domein Koninklijke Schenking – geen 
aanpassingen nodig 
 
Het domein van de Koninklijke Schenking heeft een bijzondere landschappelijke waarde. Er 
worden verschillende maatregelen getroffen om het landschap van de het domein te 
beschermen.  

 Om het behoud van de dikke bomen te verzekeren, zullen in elk bestand exemplaren 
worden aangeduid die op stam worden gehouden om door te groeien tot 
monumentale afmetingen. In het bijzonder in bestand 3c is actueel een grote 
voorraad zware bomen aanwezig. Om het oude karakter van dit bestand veilig te 
stellen zullen de oude, monumentale bomen behouden blijven. 

 Het naaldhout in de bestanden 2b, 2c, 2d, 3c en 3d, dat voor een groot deel de 
landschappelijke waarde bepaalt, zal behouden blijven.  

 Om het historische karakter van de Achtster te herstellen zal de Warmoesdreef 
hersteld worden en terug toegankelijk gemaakt worden voor de recreanten. 

 Het domein van de Koninklijke Schenking telt nu ongeveer 12,5 km dreven, 
voornamelijk van rode Beuk. Veel van deze dreven hebben ondertussen 
monumentale afmetingen bereikt en komen in aanmerking voor verjonging. 
Aangezien een groot aantal van deze dreven van gelijke ouderdom zijn, bestaat het 
gevaar dat op de lange termijn een plotse uitval optreedt, waardoor de dreven uit het 
Kapucijnenbos verdwijnen. Het zal in de middellange termijn noodzakelijk zijn een 
aantal dreven te verjongen. De beheerders van het bos zijn zich er zeer goed van 
bewust dat het verjongen van dreven een bijzonder grote impact kan hebben op het 
landschap. Er wordt verwacht dat er heel wat kritiek zal komen van de 
buurtbewoners, recreanten, natuurverenigingen, politiek,… De bosbezoekers zullen 
voldoende lang op voorhand en via verschillende kanalen gïnformeerd worden over 
het verjongen van de dreven in het domein. Niet alleen de kappingswerken kunnen 
op die manier verduidelijkt worden, maar ook de reden waarom voor bepaalde 
boomsoorten gekozen wordt, de veiligheid, de waarde voor het landschap, ecologie, 
e.d. 

 
>>>>> Vraag 2: Toegankelijkheid 
Aan de Hertendreef bestaat niet de ambitie om het bestaande pad te verbreden of een 
bijkomend pad aan te leggen. Het wegdek van de bestaande weg zal aangepast worden om 
de doorgang voor fietsers mogelijk te maken en de Voervijversite van beschadiging te 
vrijwaren. 
 
 
>>>>> Vraag 3: Personeel  
De verdeling van het takenpakket van de boswachters en de bosarbeiders in het domein van 
de Koninklijke Schenking (en evenzo in het gedeelte ANB) gebeurt binnen de marges van 
het beschikbare personeel en het wettelijk kader waarin ze werken. Er wordt getracht hun 
inzet zo optimaal mogelijk te verdelen in tijd en ruimte. De boswachters zetten zich 
voortdurend in om enerzijds het wederzijds begrip tussen de recreanten onderling te 
verhogen en anderzijds het respect voor de natuur te bevorderen. 
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In uitvoering van de Structuurvisie voor het Zoniënwoud, en van het strategisch project 
‘ADAGIO’ van ANB, gericht op een kwaliteitsvoller bezoekersonthaal, werd een studie 
opgestart. Deze studie moet het programma bepalen dat op de lange termijn aan de 
bezoekers in Groenendaal kan worden aangeboden. Het zal op die manier de nieuwe 
invulling van het bosmuseum / bezoekerscentrum uittekenen, waarbij vanuit de ADAGIO-
benadering sterker dan voorheen de nadruk wordt gelegd op het bevorderen van de 
buitenbeleving. De reeds gedane inspanningen voor de buitenaanleg in en rond 
Groenendaal kunnen mogelijks worden aangevuld met bijkomende ingrepen als gevolg van 
deze studie.  
 
De studie startte op tijdens het openbaar onderzoek. Door de uitvoerders van de studie werd 

een eerste ruwe schets 
als denkoefening 
ingediend. De schets richt 
zich vooral op de Keizer 
Karelvijver en lanceert het 
idde om in en rond de 
deze vijver speelnatuur te 
creëren.  
 
Omdat het proces pas is 
opgestart en nog volop in 
de fase van 
‘ideeënverzameling’ zit, 
wordt in het beheerplan 
nog geen concrete 
aanpassing / aanvulling 
van de maatregelen 
voorzien. Het resultaat 
van de voormelde studie 

zal wellicht wel tot bijkomende initiatieven in en om Groenendaal leiden. Deze sluiten ook 
aan bij de doelstellingen en maatregelen uit het beheerplan en uit de Structuurvisie 
(recreatieve poorten, verhogen belevingswaarde,…).  
 
De afgebeelde schets is dus geen beslissing, zelfs geen voorstel, maar ter aanvulling bij het 
beheerplan wordt wel geacteerd dat bijkomende maatregelen zullen worden ontwerpen en 
genomen die de poort Groenendaal verder uitbouwen, voor zover zij de overige 
doelstellingen van het plan, in het bijzonder de instandhoudingsdoelstellingen en de 
landschapswaarden niet op de helling zetten.  
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Omwille van de aanwezigheid van tal van (cultuurhistorisch) beschermde elementen in het 
woud, in het bijzonder ook omwille van de bescherming van het geheel als landschap, werd 
in de geest van het besluit van 1959 het advies ingewonnen van de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen (KCML). Het advies van KCML, uitgebracht op basis 
van de versie van het openbaar onderzoek, is terug te vinden in bijlage bij dit beheerplan. 
Het werd uitgebracht in de zitting van 5 september 2013, waarbij tijdens de zitting het 
beheerplan voorafgaand werd toegelicht door ANB. 
 

 
 
 

- Zoals bij de opmaak van het beheerplan zelf, en zoals ook in verschillende 
procedures is vastgelegd (vb stedenbouwkundige vergunningen) zal ANB ook bij de 
uitvoering van het beheerplan een goede en correcte samenwerking met de 
administratie voor Onroerend Erfgoed nastreven.  

- Enkele bijkomende elementen inzake archeologie en een intentie inzake 
belevingsonderzoek worden ingeschreven in resp. de hoofdstukken 2 en 4 van de 
definitieve versie van het plan.  

- ANB bevestigt het belang van het ‘middenveld’, in het bijzonder onder de vorm van 
diverse verenigingen, bij het beschermen en het beheren van het woud in de voorbije 
eeuw. Zoals beschreven in dit hoofdstuk is bij het tot stand komen van het 
beheerplan een brede consultatie opgezet. In het vervolgtraject, bij de uitvoering 
ervan, zal eveneens nog beroep worden gedaan op het socio-cultureel weefsel 
rondom het woud. In concrete projecten werkt ANB geregeld samen met organisaties 
zoals Natuurgroepering Zoniënwoud vzw, Vrienden van het Zoniënwoud vzw, Natura 
Zoniën vzw, Bos+, maar ook met organisaties met een ander of breder 
activiteitenspectrum (jeugdverenigingen, sportverenigingen, gezinsbond,…).  

- In de lijn van het advies en in opvolging van het beheerplan zelf (hoofdst 4, 
wetenschappelijke doelstellingen inzake landschap, en algemene doelstelling – 
landschappelijke kwaliteit) zal nagegaan worden in welke mate een globale, 
wetenschappelijke benadering van de belevingswaarde van het woud opgemaakt kan 
worden en invulling kan geven aan de aandachtspunten van KCML. Dit wordt ook 
ingeschreven in de definitieve versie van het plan. 

- Het afwegingskader voor het laten verdwijnen van een aantal dreven wordt in de 
definitieve versie van het plan iets duidelijker uitgewerkt. In het concrete geval van 
het Kapucienenbos betreft het echter geen dreven die in relatie tot bouwkundige 
erfgoed een landschappelijk geheel vormen. Het gaat enerzijds om dreven die in de 
landschappelijke aanleg van het domein rondom het arboretum tot stand zijn 
gekomen, anderzijds mogelijks nog een aantal drevenrestanten rondom de site van 
het Kapucienenklooster, dat (zo goed als) volledig verdween, en zelf dus niet meer in 
het landschap herkenbaar is.   
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Overzicht bijlagen: 
 
Bijlage 1: Samenvatting per bestand van de bosbouwopnames ANB domeinbos 
Bijlage 2: Samenvatting per bestand van de bosbouwopnames: KS 
Bijlage 3: Samenvatting per bestand van de bosbouwopnames de Marnixbossen 
Bijlage 4: Kaptabel ANB-domeinbos 
Bijlage 5: Kaptabel Koninklijke Schenking 
Bijlage 6: Kaptabel domein de Marnix 
Bijlage 7: Maatregelentabel ANB-domeinbos 
Bijlage 8: Maatregelentabel Koninklijke Schenking 
Bijlage 9: Maatregelentabel domein de Marnix 
Bijlage 10: Overzichtstabel broedvogels en frequentie van voorkomen 
Bijlage 11: Overzichtstabel voorkomen van amfibieën 
Bijlage 12: Overzichtstabel voorkomende dagvlinders 
Bijlage 13: Overzichtstabel voorkomen van libellen en juffers 
Bijlage 14: Houtverkopen over de laatste 20 jaar Domein Koninklijke Schenking 
Bijlage 15: Oppervlakteverdeling per boomsoort en per leeftijd volgens het beheerplan 1996 
Bijlage 16: Criteria Duurzaam Bosbeheer Domein de Marnix 
Bijlage 17: Protocol in verband met de inrichting van het Zoniënwoud en de ecologische 
ontsnippering van de lokale gewestwegen gebaseerd op de intergewestelijke structuurvisie 
Bijlage 18: Toegankelijkheidsreglement 
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Plaats Perceel Bestand OPP N levend G levend V levend Ndood Gdood Vdood %G Inheems Inheems/Exoot Homogeen/Gemengd 

GROENENDAAL 1 I 38,8 522,66 34,85 530,55 38,12 0,27 1,17 100,00 Inheems Homogeen 

GROENENDAAL 1 II 16,3 347,88 37,25 620,53 33,40 0,23 1,06 100,00 Inheems Homogeen 

GROENENDAAL 1 III 24,1 738,40 27,52 359,19 33,40 0,21 0,81 100,00 Inheems Gemengd 

GROENENDAAL 1 VI 40,2 550,46 28,17 394,63 24,46 1,00 11,48 100,00 Inheems Gemengd 

GROENENDAAL 1 VII 32,5 483,36 34,43 492,00 7,07 0,06 0,29 100,00 Inheems Gemengd 

GROENENDAAL 1 VIII 6,9 186,56 26,08 472,17       99,80 Inheems Homogeen 

GROENENDAAL 3 I 21,1 307,50 31,40 457,80 31,05 0,75 6,12 93,17 Inheems Gemengd 

GROENENDAAL 3 IV 20,5 160,33 33,57 569,86       98,76 Inheems Homogeen 

GROENENDAAL 3 V 18,5 143,04 30,81 514,85       100,00 Inheems Homogeen 

GROENENDAAL 3 VI 17,9 155,23 29,54 521,21       100,00 Inheems Homogeen 

GROENENDAAL 3 VII 26 164,95 33,79 564,34 0,20 0,05 0,63 96,61 Inheems Homogeen 

GROENENDAAL 3 VIII 24,3 242,56 28,77 468,94 1,57 0,02 0,09 96,23 Inheems Homogeen 

GROTE HUT 1 I 22,4 283,43 22,16 292,58 38,90 0,44 2,61 94,99 Inheems Gemengd 

GROTE HUT 1 II 24,9 682,79 33,91 432,32 62,88 0,55 2,91 92,24 Inheems Gemengd 

GROTE HUT 1 III 32,2 487,19 36,98 545,10 19,26 0,22 1,82 95,78 Inheems Gemengd 

GROTE HUT 1 IV 30,3 465,55 33,94 481,56 20,43 0,19 1,11 84,61 Inheems/Exoot Gemengd 

GROTE HUT 1 V 28,7 615,10 28,95 379,78 25,15 0,22 1,16 100,00 Inheems Homogeen 

GROTE HUT 1 VI 18,5 445,24 28,32 398,02 22,01 0,14 0,55 98,41 Inheems Gemengd 

GROTE HUT 1 VII 22,9 675,43 29,15 415,14 40,48 0,24 0,87 100,00 Inheems Homogeen 
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GROTE HUT 1 VIII 20,6 402,60 33,93 509,47 3,93 0,04 0,20 100,00 Inheems Homogeen 

GROTE HUT 2 IV 24,7 267,81 29,46 463,55 4,72 0,02 0,07 100,00 Inheems Gemengd 

GROTE HUT 2 V 30,6 849,51 25,15 361,22 10,61 0,50 5,19 92,69 Inheems/Exoot Gemengd 

GROTE HUT 2 VI 22,5 279,70 25,63 403,20       95,20 Inheems Gemengd 

GROTE HUT 2 VII 23,3 279,90 37,07 619,86 4,72 0,04 0,20 98,66 Inheems Homogeen 

GROTE HUT 2 VIII 23,2 518,14 29,25 405,23 8,65 0,05 0,20 99,77 Inheems Homogeen 

KETELHEIDE 1a a 19,8 711,58 20,30 196,32 52,86 0,56 3,81 69,57 Inheems/Exoot Gemengd 

KETELHEIDE 2a a 19,2 513,13 20,46 205,40 21,02 0,70 6,61 83,34 Inheems/Exoot Gemengd 

KETELHEIDE 4 a 9,3 1.021,74 3,28 12,56 78,60 0,25 0,32 57,91 Inheems/Exoot Gemengd 

KOEDAL 1 1c 3,8 1.760,53 28,83 223,17 565,88 2,37 5,88 99,48 Inheems Gemengd 

KWEKERIJ 1 A 3,7 270,17 8,85 112,26 9,82 0,05 0,16 100,00 Inheems Gemengd 

KWEKERIJ 11 A 6,9 337,17 29,99 358,37       80,23 Inheems/Exoot Gemengd 

KWEKERIJ 2 A 3,3 658,23 23,19 249,25 39,30 0,97 7,57 79,95 Inheems/Exoot Gemengd 

KWEKERIJ 28 a_Harras 0,001 318,31 41,43 663,46 7,86 0,13 0,88 100,00 Inheems Homogeen 

KWEKERIJ 29 a 8,4 479,82 41,00 580,29 29,47 0,15 0,46 100,00 Inheems Gemengd 

KWEKERIJ 30 a 11,8 205,33 17,88 224,07 2,85 0,63 6,95 100,00 Inheems Gemengd 

KWEKERIJ 31 a 11 543,29 33,61 406,24 17,68 0,27 1,91 90,59 Inheems Gemengd 

KWEKERIJ 32 a 10,5 934,20 24,02 278,02 25,15 0,13 0,39 100,00 Inheems Gemengd 

KWEKERIJ 9 A 3,2 283,04 20,59 234,84 8,65 0,06 0,36 88,43 Inheems/Exoot Gemengd 
LAUWERS 
DENNEN 1 a 28,3 600,96 32,19 384,34 43,82 1,76 16,07 100,00 Inheems Gemengd 

OUDERGEM 1 I 10,5 933,02 26,26 264,02 47,55 0,35 1,74 95,91 Inheems Gemengd 
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OUDERGEM 1 II 12,8 306,23 16,33 247,12 9,82 0,14 0,94 98,27 Inheems Gemengd 

OUDERGEM 1 III 11 511,12 23,88 304,16       100,00 Inheems Gemengd 

OUDERGEM 1 IV 13,6 378,44 20,59 291,66 28,29 0,15 0,50 100,00 Inheems Gemengd 

OUDERGEM 1 V 12,5 449,66 21,82 297,86 7,86 0,07 0,43 92,88 Inheems Gemengd 

OUDERGEM 1 VI 14 635,15 25,79 336,51 8,25 0,04 0,13 99,96 Inheems Gemengd 

OUDERGEM 1 VII 12,7 676,60 23,56 292,96 11,79 0,06 0,17 98,95 Inheems Gemengd 

OUDERGEM 1 VIII 10,3 983,91 20,40 228,18 5,50 0,02 0,06 96,49 Inheems Homogeen 
PARK 
TERVUREN 1 I 16,6 535,72 30,81 395,74 17,68 0,21 1,44 97,85 Inheems Homogeen 
PARK 
TERVUREN 1 II 16,9 723,57 28,72 346,31 33,89 0,45 2,35 100,00 Inheems Gemengd 
PARK 
TERVUREN 1 III 14,7 549,67 28,72 347,88 22,40 0,15 0,68 99,09 Inheems Gemengd 
PARK 
TERVUREN 1 IV 9,8 569,81 33,20 430,50       100,00 Inheems Gemengd 
PARK 
TERVUREN 1 V 11 272,92 22,83 308,85       100,00 Inheems Gemengd 
PARK 
TERVUREN 1 VI 12,9 683,29 27,25 323,14 93,43 0,97 3,04 86,27 Inheems/Exoot Gemengd 
PARK 
TERVUREN 1 VII 17,9 892,74 44,74 493,62 27,21 0,31 2,00 100,00 Inheems Gemengd 
PARK 
TERVUREN 1 VIII 8,3 441,70 33,56 413,85 67,49 3,89 41,45 87,83 Inheems/Exoot Gemengd 

RAVENSTEIN 1 I 20,9 550,66 32,28 434,76 16,90 0,48 4,24 100,00 Inheems Homogeen 

RAVENSTEIN 1 II Noord 9,6 370,87 18,67 250,46 26,72 0,14 0,41 100,00 Inheems Homogeen 

RAVENSTEIN 1 II Zuid 9,6 1.007,49 31,61 393,94 77,81 0,36 0,99 100,00 Inheems Homogeen 

RAVENSTEIN 1 III 19,2 1.144,02 22,67 203,92 84,90 0,57 2,66 100,00 Inheems Gemengd 

RAVENSTEIN 1 IV 18,7 461,06 22,96 316,44 1,18 0,01 0,03 100,00 Inheems Homogeen 
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RAVENSTEIN 1 V 19,9 672,18 26,00 315,42       100,00 Inheems Homogeen 

RAVENSTEIN 1 VI 19,2 847,84 35,00 465,31 33,80 0,17 0,58 99,91 Inheems Homogeen 

RAVENSTEIN 1 VII 21,5 580,92 27,01 360,23 17,29 0,10 0,38 100,00 Inheems Homogeen 

RAVENSTEIN 1 VIII 19,3 546,43 24,75 291,76 14,25 0,32 2,45 80,14 Inheems/Exoot Gemengd 

RAVENSTEIN 2 I 14,5 147,37 30,65 521,11       100,00 Inheems Homogeen 

RAVENSTEIN 2 II 13,9 216,14 30,03 521,14 10,71 0,25 2,33 100,00 Inheems Homogeen 

RAVENSTEIN 2 III 13,5 129,19 25,88 418,49 1,77 0,05 0,51 100,00 Inheems Gemengd 

RAVENSTEIN 2 IV 11,5 239,62 35,30 590,16 7,07 0,20 1,96 100,00 Inheems Homogeen 

RAVENSTEIN 2 V 19,2 387,47 32,30 448,61 2,36 0,02 0,13 100,00 Inheems Homogeen 

RAVENSTEIN 2 VI 17,3 260,74 23,34 380,16       100,00 Inheems Homogeen 

RAVENSTEIN 2 VII 21,6 265,95 26,53 393,99 8,25 0,08 0,45 100,00 Inheems Homogeen 

RAVENSTEIN 2 VIII 17,7 242,86 28,67 404,28 4,62 0,15 1,41 93,85 Inheems Gemengd 

RAVENSTEIN 3 I 16,5 225,86 29,18 417,97 0,20 0,02 0,25 77,50 Inheems/Exoot Gemengd 

RAVENSTEIN 3 II 17,7 653,03 36,25 458,09 20,43 0,20 1,27 69,73 Inheems/Exoot Gemengd 

RAVENSTEIN 3 III 14,4 374,90 32,81 450,40 9,04 0,81 8,24 94,08 Inheems Gemengd 

RAVENSTEIN 3 IV 13 399,26 36,03 481,51 3,83 0,86 11,45 90,50 Inheems Gemengd 

RAVENSTEIN 3 V 12,2 282,94 31,61 421,68 3,93 0,51 5,46 100,00 Inheems Gemengd 

RAVENSTEIN 3 VI 11,3 348,57 37,20 520,07       100,00 Inheems Homogeen 

RAVENSTEIN 3 VII 12,2 217,51 24,16 347,00 10,02 1,85 20,18 100,00 Inheems Gemengd 

RAVENSTEIN 3 VIII 13 317,52 33,73 511,25 10,61 0,16 1,18 91,80 Inheems Gemengd 
ROOD 
KLOOSTER 1 I 14,9 321,26 35,96 476,54 21,42 0,51 4,32 70,65 Inheems/Exoot Gemengd 
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ROOD 
KLOOSTER 1 II 9,4 346,80 33,93 520,02 14,05 0,44 3,84 96,67 Inheems Gemengd 
ROOD 
KLOOSTER 1 III 8,3 553,80 34,96 442,32 22,79 0,22 1,38 90,87 Inheems Gemengd 

SMEYBERG 1 1a 1,14 1.111,14 15,56 122,03 119,05 0,55 2,20 27,49 Exoot Gemengd 

SMEYBERG 2 a 1,9 982,44 37,14 396,38 35,37 0,76 6,66 46,70 Exoot Gemengd 

SMEYBERG 2 b 1,5 746,65 41,91 447,69 125,75 0,66 1,93 14,80 Exoot Homogeen 

SMEYBERG 3 a 1,2 1.124,89 36,64 384,80 353,68 4,26 31,07 44,15 Exoot Gemengd 

SMEYBERG 4 a 0,0001 10,41 0,18 0,93       100,00 Geen resultaat Geen resultaat 

ST HUBERTUS 1 I 21,7 544,07 24,93 327,83 36,15 0,24 0,95 100,00 Inheems Homogeen 

ST HUBERTUS 1 II 22,7 334,23 26,95 400,52 15,72 0,17 1,07 100,00 Inheems Homogeen 

ST HUBERTUS 1 III 27,7 440,43 29,78 422,77 16,11 0,18 1,11 98,27 Inheems Homogeen 

ST HUBERTUS 2 VI 3,3 159,15 33,55 545,98       100,00 Inheems Homogeen 

TERVUREN 2 I 14,5 449,76 25,17 316,51 51,48 0,45 2,20 90,50 Inheems Gemengd 

TERVUREN 2 II 13,7 714,92 29,77 377,30 67,20 0,51 2,41 71,51 Inheems/Exoot Gemengd 

TERVUREN 2 III 13,8 712,86 31,77 448,50 44,01 0,24 0,82 99,16 Inheems Homogeen 

TERVUREN 2 IV 13,4 572,96 28,78 418,30 33,80 0,25 1,21 96,80 Inheems Homogeen 

TERVUREN 2 V 10,9 447,01 30,49 475,20 16,11 0,07 0,18 81,45 Inheems/Exoot Gemengd 

TERVUREN 2 VI 15,2 962,00 28,86 370,47 41,26 0,21 0,58 99,54 Inheems Gemengd 

TERVUREN 2 VII 13,2 996,49 20,17 181,84 52,66 0,27 0,81 83,07 Inheems/Exoot Gemengd 

TERVUREN 2 VIII 13 523,25 30,24 378,05 14,54 0,08 0,29 57,53 Inheems/Exoot Gemengd 

TICTON 1 I 17 606,36 29,29 383,03 31,83 0,25 1,25 100,00 Inheems Gemengd 

TICTON 1 II 22,5 551,25 25,72 339,28 9,43 0,05 0,15 100,00 Inheems Homogeen 
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TICTON 1 III 23,4 635,44 28,82 395,70 23,58 0,20 1,04 100,00 Inheems Homogeen 

TICTON 1 IV 27,2 641,73 36,08 526,66 33,01 0,23 1,04 99,67 Inheems Homogeen 

TICTON 1 V 28,5 606,46 25,44 300,95 49,12 0,39 1,81 100,00 Inheems Gemengd 

TICTON 2 I 22,3 134,50 27,51 462,11 1,87 0,73 9,51 100,00 Inheems Homogeen 

TICTON 2 II 20,9 350,73 27,42 432,31 6,68 0,05 0,26 100,00 Inheems Homogeen 

TICTON 2 III 21,7 350,04 29,86 497,25 5,31 0,27 3,13 100,00 Inheems Homogeen 

TICTON 2 IV 30 152,18 28,76 477,33 2,16 0,08 0,89 100,00 Inheems Homogeen 

TICTON 2 V 34,2 144,22 28,67 474,45 3,14 0,77 9,25 100,00 Inheems Homogeen 

TICTON 2 VI 32 115,53 28,12 445,87       92,51 Inheems/Exoot Gemengd 

TICTON 2 VII 24,5 146,58 32,02 516,15 6,29 0,03 0,13 97,95 Inheems Homogeen 

TICTON 2 VIII 28,7 746,46 27,04 343,17 33,99 0,32 2,22 85,79 Inheems/Exoot Gemengd 

WELRIEKENDE 1 I 9,5 698,42 32,73 441,34       100,00 Inheems Homogeen 

WELRIEKENDE 1 II 9,5 701,36 29,66 379,24 47,16 0,26 0,96 96,85 Inheems Homogeen 

WELRIEKENDE 1 III 13,5 1.040,79 33,05 432,67 33,80 0,31 1,69 100,00 Inheems Gemengd 

WELRIEKENDE 1 IV 14,4 820,04 25,42 298,13 13,75 0,07 0,20 99,26 Inheems Homogeen 

WELRIEKENDE 1 V 15,2 984,50 28,39 354,07 48,34 0,27 1,00 100,00 Inheems Homogeen 

WELRIEKENDE 1 VI 29,3 513,62 30,34 421,69 16,90 0,09 0,34 94,36 Inheems Gemengd 

WELRIEKENDE 1 VIII 21,7 439,35 23,36 305,96 47,16 0,39 2,07 98,35 Inheems Gemengd 

WELRIEKENDE 1 VIIoost 3 674,74 31,01 381,87 124,18 0,74 2,84 100,00 Inheems Homogeen 

WELRIEKENDE 1 VIIwest 16,4 619,92 28,24 365,59 25,94 0,14 0,33 100,00 Inheems Gemengd 

WELRIEKENDE 3 I 6 279,99 36,58 550,42       93,68 Inheems/Exoot Gemengd 

WELRIEKENDE 3 II 5,3 797,54 38,92 475,90       100,00 Inheems Gemengd 
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WELRIEKENDE 3 III 4,5 410,86 29,89 397,68 3,05 0,30 2,93 96,15 Inheems Gemengd 

WELRIEKENDE 3 IV 4,6 596,44 30,98 407,92 31,05 0,13 0,31 100,00 Inheems Gemengd 

WELRIEKENDE 3 V 3,9 309,66 43,18 542,24 31,44 0,37 2,28 100,00 Inheems Gemengd 

WELRIEKENDE 3 VI 3,4 419,30 36,68 419,32 47,16 1,77 18,02 76,92 Inheems/Exoot Gemengd 

WELRIEKENDE 3 VII 6,6 634,46 51,94 596,36       100,00 Inheems Gemengd 

WELRIEKENDE 3 VIII 5,1 618,94 40,66 437,00 24,56 1,00 8,56 88,53 Inheems/Exoot Gemengd 

             

             
ZWAENEPOEL_ 
BOSRESERVAAT 

3 
UITBREIDING GD 1 III 6,46 141,18 34,16 599,57 0,79 0,00 0,01 100,00 Inheems Homogeen 

ZWAENEPOEL_ 
BOSRESERVAAT 

3 
UITBREIDING GD 1 IV 33,88 648,11 33,01 463,86 35,07 1,09 10,92 97,10 Inheems Gemengd 

ZWAENEPOEL_ 
BOSRESERVAAT 

3 
UITBREIDING GD 1 V 31,93 358,59 34,43 534,47 40,87 0,93 8,20 100,00 Inheems Gemengd 

ZWAENEPOEL_ 
BOSRESERVAAT 

3 
UITBREIDING GD1II 19,68 454,18 23,49 351,11 10,61 0,07 0,30 100,00 Inheems Homogeen 

ZWAENEPOEL_ 
BOSRESERVAAT 

3 
UITBREIDING Kw 26a 5,3 273,41 30,23 454,17 43,23 0,43 2,28 100,00 Inheems Gemengd 

 

 
 
Bosreservaat Zwaenepoel  
Bosreservaat 
Zwaenepoel Oppervlakte N_lev G_lev V_lev N_Dst G_Dst V_Dst 

Kersselaerspleyn 100,54 393,47 41,97 818,83 1,04 10,39 10,98 

Harras 26,32 604,08 38,83 634,92 22,45 1,02 14,79 

Uitbreiding 102,46 456,00 31,61 475,46 31,00 0,73 6,76 
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Totaal 229,32 445,58 36,98 644,30 16,83 5,00 9,43 
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Bosplaats Perceel Bestand Naam Opp. Stamtal Grond-
vlak Volume Stamtal

_D 
Grond-
vlak_D 

Volume
_D 

%G 
Inheems 

Inheems/
Exoot 

Homogeen/G
emengd 

BROEKSTRAAT_KS 1 a De Wip 0,4 638,58 44,79 565,60    80,36 Inheems/ 
Exoot 

Gemengd 

KAPUCIJNENBOS 1 a Dikke Eik 15,4 381,51 29,32 395,30 13,10 0,09 0,46 99,03 Inheems Gemengd 

KAPUCIJNENBOS 1 b Gendarmen 11,3 481,39 28,68 301,03    96,40 Inheems Gemengd 

KAPUCIJNENBOS 1 c Barakkedelle 13,6 542,31 37,88 493,16 15,72 0,12 0,58 60,93 
Inheems/ 
Exoot Gemengd 

KAPUCIJNENBOS 2 a Kwekerij 6,6 734,37 31,14 353,90 19,65 0,40 2,77 95,82 Inheems Gemengd 

KAPUCIJNENBOS 2 b Reeënweg 14,6 687,71 33,45 421,37    63,49 
Inheems/ 
Exoot Gemengd 

KAPUCIJNENBOS 2 c De Mespelaar 26,8 518,24 39,43 538,80 20,63 0,63 5,78 56,74 
Inheems/ 
Exoot 

Gemengd 

KAPUCIJNENBOS 2 d Keienberg 26,6 325,58 54,74 827,17 31,44 0,81 6,60 18,84 Exoot Gemengd 

KAPUCIJNENBOS 3 a Voerbronnen 3 382,28 39,47 519,03    43,92 Exoot Gemengd 

KAPUCIJNENBOS 3 b Klooster 21,2 408,50 30,06 424,27    85,49 Inheems/ 
Exoot 

Gemengd 

KAPUCIJNENBOS 3 c Eikenlade 36,3 358,88 48,07 692,51 4,52 0,08 0,67 57,07 
Inheems/ 
Exoot 

Gemengd 

KAPUCIJNENBOS 4 a Congo 1,1 559,99 38,48 476,35    100,00 Inheems Homogeen 

KAPUCIJNENBOS 4 b Vekedelle 23 628,76 36,73 537,10 22,10 0,93 9,24 94,80 Inheems Gemengd 

KAPUCIJNENBOS 4 c Ravenstein 28,9 521,09 36,07 466,42 20,43 0,65 6,26 82,52 Inheems/ 
Exoot 

Gemengd 

KAPUCIJNENBOS 4 d Vandurme 4,9 1.008,08 39,43 333,53 79,09 2,05 18,00 81,35 
Inheems/ 
Exoot Gemengd 
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Bos Bestand Opp. (ha) Stamtal 
Grond-

vlak Volume 
Stamtal_

D 
Grondvlak

_D 
Volume_

D 
%G 

Inheems Inheems/Exoot 
Homogeen/ 
Gemengd 

de Marnix 01a 5,88 304,56 27,74 349,53       100,00 Inheems Gemengd 

de Marnix 01b 0,48 943,14 5,94 25,31       100,00 Inheems Gemengd 

de Marnix 02a 4,07 167,01 21,21 234,56 
   

100,00 Inheems Gemengd 

de Marnix 03a 1,66 255,43 25,97 292,66       64,86 Exoot/Inheems Gemengd 

de Marnix 04a 4,69 147,37 16,63 189,75 
   

91,76 Inheems Gemengd 

de Marnix 05a 1,48 471,57 3,16 7,16 
   

100,00 Inheems Gemengd 

de Marnix 06a 3,64 9,82 6,03 87,36 
   

100,00 Inheems Homogeen 

de Marnix 07a 7,62 424,51 12,84 123,17 
   

59,49 Exoot/Inheems Gemengd 

de Marnix 08a 2,57 392,98 3,26 8,88 
   

100,00 Inheems Gemengd 

de Marnix 10a 3,11 869,60 30,95 308,11 18,23 0,09 0,28 69,60 Inheems/Exoot Gemengd 

de Marnix 10b 0,38 383,79 36,10 351,15 59,97 6,42 78,93 78,93 Inheems/Exoot Gemengd 

de Marnix 11a 0,98 323,79 16,62 131,06 
   

100,00 Inheems Gemengd 

de Marnix 12a 0,62 478,03 33,16 328,06 81,37 2,10 17,51 100,00 Inheems Homogeen 

de Marnix 13a 1,81 212,82 1,57 5,08       8,58 Exoot Gemengd 

de Marnix 14a 0,64 1.065,09 5,42 14,09 
   

100,00 Inheems Gemengd 

de Marnix 15a 0,65 39,30 26,02 429,48 
   

100,00 Inheems Homogeen 

TICTON_KS 7 a Parmentier 7 1.146,18 30,84 333,48 13,10 0,09 0,36 100,00 Inheems Homogeen 
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de Marnix 16a 3,38 363,50 30,84 300,24 
   

100,00 Inheems Gemengd 

de Marnix 17a 3,66 154,93 21,48 240,22 
   

100,00 Inheems Gemengd 

de Marnix 18a 0,8 1.218,22 20,08 158,03 78,60 0,40 1,27 100,00 Inheems Homogeen 

de Marnix 19a 0,93 275,08 3,21 14,63 
   

63,15 Inheems/Exoot Gemengd 

de Marnix 20a 0,93 383,15 29,88 354,76       0 Exoot Gemengd 

de Marnix 21a 3,58 325,44 28,60 307,00 
   

45,68 Exoot Gemengd 

de Marnix 22a 0,45 
jonge 

aanplant     
   

niet bepaald Exoot Gemengd 

de Marnix 
23a deel 

bos 7,47 541,66 8,76 57,45 
   

100,00 Inheems Homogeen 

  
23a deel 

pOp 0,51       
   

      

de Marnix 24a 0,79 294,73 37,85 440,99 
   

71,61 Inheems/Exoot Gemengd 

de Marnix 25a 2,34 442,10 24,12 264,94 
   

100,00 Inheems Homogeen 

de Marnix 26a 0,86 
jonge 

aanplant 
     

niet bepaald Exoot Gemengd 

de Marnix 27a 4,42 569,81 41,40 436,70       27,70 Exoot Gemengd 

de Marnix 27b 1,41 81,37 29,20 374,85       100,00 Inheems Gemengd 

de Marnix 28a 9,77 235,79 14,76 153,29 
   

84,57 Inheems/Exoot Gemengd 

de Marnix 29a 2,62 943,14 11,66 54,85 
   

78,63 Inheems/Exoot Gemengd 

de Marnix 30a 0,3 1.218,22 26,48 197,07         Exoot Gemengd 

de Marnix 31a 1,93 pOp     
   

NVT NVT NVT 

de Marnix 32a 5,58 88,42 23,63 294,88 
   

79,44 Inheems/Exoot Gemengd 

de Marnix 33a 2,01 1.790,43 22,13 117,06 79,57 0,40 1,29 59,26 Exoot/Inheems Gemengd 

de Marnix 34a 6,33 923,49 24,79 154,17 
   

99,60 Inheems Homogeen 
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de Marnix 35a 1,52 157,19 4,01 19,72 
   

100,00 Inheems Gemengd 

de Marnix 35b 1,17 
jonge 

aanplant     
   

niet bepaald Exoot Gemengd 

de Marnix 36a 2,25 657,96 26,24 241,24       15,81 Exoot Gemengd 

de Marnix 36b 1,06 570,16 22,74 209,05       15,81 Exoot Gemengd 
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Type 

1 
Type 

2 
Type 

3 
Type 

4 
Type 

5 
Type 

6 
Type 

7 

Ravenstein I-1 B - - - - - - - B - - - - - - - B - - - 0,21 - 20,65 - - - 

Ravenstein II-1 A   B               B               B   - 0,69 1,74 6,25 - - - 

Ravenstein II-1 B   B - - - Z - -   B - - - Z - -   B - - 6,44 3,13 - - - - 

Ravenstein III-1 - - B - - - - - - - B - - - - - - - B - - - 19,21 - - - 

Ravenstein IV-1 - - - B - - - - - - - B - - - - - - - - 2,77 - 15,86 - - - 

Ravenstein V-1 - - - - B - - - Z - - - B - - - Z - - - 0,01 0,80 19,06 - - - 

Ravenstein VI-1 - - - - - B - - - - - - - B - - - - - - 1,21 1,70 16,27 - - - 

Ravenstein VII-1 - - - - -   B - - - - - - - B - - - - 0,52 3,19 - 17,76 - - - 

Ravenstein VIII-1 - - - - - - - B - - - - - - - B - - - 4,86 1,46 - 12,90 - - - 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               

Ravenstein I-2 l l Z/L l l l L l l l Z/E - - - - - - - Z - - - - 14,45 - - 

Ravenstein II-2 - - - Z - - - B - - - Z - - - B - - - - - 0,63 13,18 - - - 

Ravenstein III-2 - - - - Z - - - - - - - Z - - - - - - - - 0,50 13,23 - - - 

Ravenstein IV-2 - B - - - Z - - - B - - - Z - - - B - - 1,13 - 10,28 - - - 

Ravenstein V-2 - - B - - - Z - - - B - - - Z - - - B - 0,01 0,20 13,03 5,55 - - 

Ravenstein VI-2 - - - - - - - Z - - - - - - - Z - - - - - - - - 17,40 - 

Ravenstein VII-2 Z/L - - - L - - - Z/E - - - - - - - Z - - - - 0,08 - 7,94 13,50 - 

Ravenstein VIII-2 - Z - - - B - - - Z - - - B - - - Z - - 0,95 0,53 - 10,84 4,96 0,44 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               

Ravenstein I-3 - - Z - - - - - - - Z - - - - - - - Z - 0,01 0,42 - - 13,35 2,86 

Ravenstein II-3 - - - Z - - - - - - - Z - - - - - - - - - - - - 11,17 5,77 

Ravenstein III-3 - - - - Z - - - - - - - Z - - - - - - - - 1,71 12,43 - 0,01 - 

Ravenstein IV-3 - - - - - Z - - - - - - - Z - - - - - - - 2,53 - - 10,10 - 

Ravenstein V-3 - - - - - - Z - - - - - - - Z - - - - - - 0,73 - - 11,41 - 

Ravenstein VI-3 - - - - - - - Z - - - - - - - Z - - - - 0,38 - - - 11,55 - 

Ravenstein VII-3 Z - - - - - - - Z - - - - - - - Z - - - 0,01 - - - 12,19 - 
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Type 

1 
Type 

2 
Type 

3 
Type 

4 
Type 

5 
Type 

6 
Type 

7 

Ravenstein VIII-3 - Z - - - - - - - Z - - - - - - - Z - - 0,18 - - - 12,18 1,16 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               

Oudergem I-1 - - B - - -   - - - B - - -   - - - B - - 0,39 - - 9,44 0,64 

Oudergem II-1 - - - B - -   - - - - B - -   - - - - - 2,60 0,06 - - 9,88 0,32 

Oudergem III-1 - - - - B - -   - - - - B - -   - - - - 1,25 - - - 9,52 - 

Oudergem IV-1 - - - - - B -   - - - - - B -   - - - - 4,99 - - - 12,01 - 

Oudergem V-1   - - - - - B -   - - - - - B -   - - - 4,58 - - - 11,67 0,72 

Oudergem VI-1   - - - - - - B   - - - - - - B   - - - 6,61 - - - 11,58 - 

Oudergem VII-1 B   - - - - - - B   - - - - - - B   - - 3,19 - - - 8,99 - 

Oudergem VIII-1 - B - - - - - - - B - - - - - - - B - - 4,12 - - - 5,70 - 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               

Rood Klooster I-1 - Z - - - - - - - Z - - - - - - - Z - - 3,22 1,04 - - - 9,21 

Rood Klooster II-1 - - Z - - - - - - - Z - - - - - - - Z - 7,71 0,17 - - - 1,45 

Rood Klooster III-1 - - - Z - - - B - - - Z - - - B - - - - 2,56 0,61 - - 1,04 4,10 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               
Park van Tervuren 
I-1 - - - B - - - - - - - B - - - - - - - - - 2,26 - - 14,33 - 
Park van Tervuren 
II-1 - - - - B - - - - - - - B - - - - - - - - 6,99 - - 9,83 - 
Park van Tervuren 
III-1 - - - - - B - - - - - - - B - - - - - - - 0,68 - - 14,01 - 
Park van Tervuren 
IV-1 - - - - - - B - - - - - - - B - - - - - - 1,60 - - 8,19 - 
Park van Tervuren 
V-1 - - - - - - - B - - - - - - - B - - - - - 0,27 - - 10,72 - 
Park van Tervuren 
VI-1 B - - - - - - - B - - - - - - - B - - - 0,04 3,02 - - 10,64 - 
Park van Tervuren 
VII-1 - B - - - - - - - B - - - - - - - B - - - 12,00 - - 5,82 - 
Park van Tervuren 
VIII-1 - - B - - - - - - - B - - - - - - - B 3,94 1,05 0,18 - - 4,01 0,04 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               
Reeks van 
Terschuren I-2 B - -   - - - Z - - - B - - - Z - - - - - 2,71 - - 8,29 2,78 
Reeks van 
Terschuren II-2 Z - - - B - - - Z - - - B - - - Z - - - 0,01 1,35 - - 11,17 1,42 

Reeks van - Z - - - B - - - Z - - - B - - - Z - - - 0,00 13,53 - - - 
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Type 

1 
Type 

2 
Type 

3 
Type 

4 
Type 

5 
Type 

6 
Type 

7 
Terschuren III-2 

Reeks van 
Terschuren IV-2 - - Z - - - B - - - Z - - - B - - - Z - 5,32 1,27 - - 6,62 - 
Reeks van 
Terschuren V-2 - - - Z - - - B - - - Z - - - B - - - - 0,81 - 10,26 - - - 
Reeks van 
Terschuren VI-2 - - - - Z - - - B - - - Z - - - B - - - - 0,58 - - 14,62 - 
Reeks van 
Terschuren VII-2 - - - - - Z - - - - - - - Z - - - - - - - - 13,24 - - - 
Reeks van 
Terschuren VIII-2 - - - - - - Z - - - B - - - Z - - - B - - - - - 12,50 0,37 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               

Groenendaal I-1 - - - - Z - - - - - - - Z - - - - - - 8,52 8,95 14,98 - - 7,02 - 

Groenendaal II-1 - - - - - Z - - - - - - - Z - - - - - 5,54 1,03 8,99 - - 0,73 - 

Groenendaal III-1 - - - - - - - - Z - - - B - - - Z - - 2,51 8,38 6,39 - - 7,46 - 

Groenendaal VI-1 Z B - - - - - - Z - - - B - - - Z - - 6,19 19,27 11,03 - - 3,54 - 

Groenendaal VII-1 - - - - - - - - Z - - - B - - - Z - - - 16,87 5,28 9,76 - - 0,09 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               
Groenendaal 
Renbaan VI-2 - - - - - - - - Z - - - B - - - Z - - - 0,66 1,26 - - 0,38 - 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               

Groenendaal I-3 Z - - - B - - - - - Z   - - B - - - Z - 0,09 0,54 19,69 - - 1,19 

Groenendaal IV-3 - - - Z - - - - - - - Z - - - - - - - - - 3,72 16,65 - - - 

Groenendaal V-3 - - - - Z - - - - - - - Z - - - - - - - - 2,49 16,16 - - - 

Groenendaal VI-3 - - - - - Z - - - - - - - Z - - - - - - - 0,00 20,80 - - - 

Groenendaal VII-3 - - - - - - Z - - - - - - - Z - - - - - - 0,26 27,39 - - - 

Groenendaal VIII-3 B - - - - - - Z - - - B - - - Z - - - 0,02 3,62 7,81 - - 12,67 - 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               

Grote Hut I-1 - - Z - - - B - - - Z - - - B - - - Z 1,39 - 15,07 - - 5,23 0,70 

Grote Hut II-1 - - - Z - - - B - - - Z - - - B - - - 10,12 - 1,68 - - 11,83 1,27 

Grote Hut III-1 - - - - Z - - - - - - - Z - - - - - - - 19,50 1,19 - - 10,26 1,43 

Grote Hut IV-1 - - - - - Z - - - B - - - Z - - - B - - 1,93 0,15 - - 26,80 1,63 

Grote Hut V-1 - - - - - - Z - - - B - - - Z - - - B - 13,91 0,36 - - 14,54 - 

Grote Hut VI-1 Z - - - - - - Z - - - B - - - Z - - - - 4,07 0,75 12,34 - - 0,90 
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Type 

1 
Type 

2 
Type 

3 
Type 

4 
Type 

5 
Type 

6 
Type 

7 

Grote Hut VII-1 - - - - - - - 

 
Z - - - B - - - Z - - - 9,74 0,58 - - 12,49 - 

Grote Hut VIII-1 - Z - - - - - - - Z - - - B - - - Z - - 6,72 2,13 7,58 - 3,88 - 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               

Grote Hut IV-2 - - - - - - - - Z - - - B - - - Z - - 0,97 4,67 16,82 - - 2,14 - 

Grote Hut V-2 B - - - - - - - - Z - - - B - - - Z - 0,81 2,61 11,10 - - 16,15 - 

Grote Hut VI-2 - - Z - - - B - - - Z - - - B - - - Z 0,39 1,96 4,10 - - 15,87 - 

Grote Hut VII-2 - - - Z - - - B - - - Z - - - B - - - 1,20 2,83 7,85 - - 11,57 - 

Grote Hut VIII-2 - - - - Z - - - B - - - Z - - - B - - 0,71 3,02 7,67 - - 12,50 - 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               

Koedal I-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,12 - 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               

Koningsvijvers  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,03 0,01 - - 0,11 0,10 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               

Lauwers' dennen B - - - - - Z - - -   - - - Z - - -   - 0,01 1,10 27,46 - - - 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               

Oefenrenbaan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               

Sint-Hubertus I-1 - - - Z/L - - - B/L - - - Z/E - - - B - - - - 2,10 2,80 - 14,21 2,41 0,20 

Sint-Hubertus II-1 L - - L - - Z/E - - - B - - - Z - - - B - - 0,96 - 9,66 12,16 - 

Sint-Hubertus III-1 B - - - - - - Z - - - B - - - Z - - - 3,06 4,47 6,99 - - 12,29 - 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               

Sint-Hubertus VI-2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,24 - - 3,13 - 
  - - - - - - - - - - - - - - - -   - -               

Smeyberg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,34 - 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               

Ticton I-1 - - - - - - Z - - - B - - - Z - - - B - 4,05 4,83 9,24 - - 0,14 

Ticton II-1 - - - - - - - Z - - - B - - - Z - - - - 5,46 0,45 16,63 - - - 

Ticton III-1 - - - - - - - - Z - - - B - - - Z - - - 7,00 1,35 15,19 - - - 

Ticton IV-1 B   - - - - - - - Z - - - B - - - Z - 6,35 7,83 2,26 10,63 - - - 

Ticton V-1 Z -   - B - - - - - Z - - - B - - - Z 3,07 1,83 1,29 21,36 - - - 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Type 

1 
Type 

2 
Type 

3 
Type 

4 
Type 

5 
Type 

6 
Type 

7 

Ticton I-2 - - - - - - Z - - - - - - - Z - - - - - - - 22,17 - - - 

Ticton II-2 - - - - - - - Z - - - - - - - Z - - - - - - - - 20,76 - 

Ticton III-2 Z - - - - - - - Z - - - - - - - Z - - - - - - - 21,65 - 

Ticton IV-2 - Z - - - - - - - Z - - - - - - - Z - - - - 30,12 - - - 

Ticton V-2 - - Z - - - - - - - Z - - - - - - - Z - - - 34,13 - - - 

Ticton VI-2 - - - Z - - - - - - - Z - - - - - - - - - 1,36 30,59 - - - 

Ticton VII-2 - - - - Z - - - B - - - Z - - - B - - - 1,74 - 22,19 - - 0,64 

Ticton VIII-2 - - - - - Z - - - B - - - Z - - - B - - 1,64 1,30 21,82 - - 3,38 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               

Welriekende I-1 Z - - - B - - - Z - - - B - - - Z - - 0,67 - 0,09 8,93 - - - 

Welriekende II-1 - Z - - - B - - - Z - - - B - - - Z - - 2,33 - 7,21 - - - 

Welriekende III-1 - - Z - - - B - - - Z - - - B - - - Z 1,54 0,70 0,22 10,95 - - - 

Welriekende IV-1 - - - - - - Z 

 
- - B - - - Z - - - B - 1,06 0,67 12,17 - - - 

Welriekende V-1 B - - - - - - Z - - - B - - - Z - - - 1,36 - - 13,84 - - - 

Welriekende VI-1 - - - - - - Z - - - B - - - Z - - - B 0,42 1,64 2,03 24,98 - - - 
Welriekende oost 
VII-1 B - - - - - - Z - - - B - - - Z - - - - - 0,07 - - 2,89 - 
Welriekende west 
VII-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,95 4,93 - - 6,53 - 

Welriekende VIII-1 Z - - - - - - - Z - - - B - - - Z - - - 6,60 12,18 - - 2,78 - 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               

Welriekende I-3 - - - - Z - - - B - - - Z - - - B - - - - 2,60 - - 3,07 - 

Welriekende II- - - - - - Z - - - B - - - Z - - - B - - - 2,46 - - 2,81 0,01 

Welriekende III-3 - - - - - - Z - - - B - - - Z - - - B - - 0,99 - - 3,42 - 

Welriekende IV-3 - - - - - - - Z - - - B - - - Z - - - - - 3,31 - - 1,27 - 

Welriekende V-3 Z - - - B - - - Z - - - B - - - Z - - - - - - - 0,02 3,82 

Welriekende VI-3 - Z - - - B - - - Z - - - B - - - Z - - - 0,05 - - 1,28 2,12 

Welriekende VII-3 - - Z - - - B - - - Z - - - B - - - Z - - 0,24 - - 1,66 4,66 

Welriekende VIII-3 - - - Z - - - B - - - Z - - - B - - - - - 0,00 - - - 5,04 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Type 

1 
Type 

2 
Type 

3 
Type 

4 
Type 

5 
Type 

6 
Type 

7 

Ketelheide 1a - - - - B - - - - - - - B - - - - - - - - 3,08 - - 14,54 2,15 

Ketelheide 2a - - - B - - - - - - - B - - - - - - - - - 6,40 - - 10,29 2,47 

Ketelheide 4a - - - B - - - - - - - B - - - - - - - - - - - - 9,50 - 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               

Kwekerij 1a - - - - Z - - - B - - - Z - - - B - - - 0,80 2,81 - - - - 

Kwekerij 2a - - - - - Z - - - B - - - Z - - - B - - 0,01 3,30 - - - - 

Kwekerij 9a - - - - - - Z - - - B - - - Z - - - B - 0,74 2,45 - - - - 

Kwekerij 11a - - - - - - - Z - - - B - - - Z - - - 0,02 0,02 6,70 - - - 0,18 

Kwekerij 29a Z - - - B - - - Z - - - B - - - Z - - 2,19 0,01 6,30 - - - - 

Kwekerij 30a - Z - - - B - - - Z - - - B - - - Z - - - 11,56 - - - - 

Kwekerij 31a - - Z - - - B - - - Z - - - B - - - Z - - 5,92 - - - 5,42 

Kwekerij 32a - - - Z - - - B - - - Z - - - B - - - 4,81 4,99 0,77 - - - - 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               

Proefvlak Zevenster Z - - - - - - - Z - - - - - - - Z - -        

 
B: Brandhout 
Z: Zaaghout 
L: Lichtingskap in functie van beheertype 5 (l: eventuele lichtingskap in geval van een mastjaar) 
E: Eindkap  
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Bestand opp. 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

20
32

 

1a 15,4 B/Z               B/Z               B/Z       

1b 11,3 B/Z               B/Z               B/Z       

1c 13,6 B/Z               B/Z               B/Z       

2a 6,6     B/Z               B/Z               B/Z   

2b 14,6     B/Z               B/Z               B/Z   

2c 26,8     B/Z               B/Z               B/Z   

2d 26,6     B/Z               B/Z               B/Z   

3a 3         B/Z               B/Z               

3b 21,2         B/Z               B/Z               

3c 36,3         B/Z               B/Z               

4a 1,1             B/Z               B/Z           

4b 23             B/Z               B/Z           

4c 28,9             B/Z               B/Z           

4d 4,9             B/Z               B/Z           

7a 7             B/Z               B/Z           

B/Z: hamering brand- en zaaghout in één beweging 
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bestand Opp. 
(ha) 

Boomsoort leeftijd 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

20
32

 

01a 5,88 gEs/gEd Ongelijkjarig  X    O    X    O    X   
01b 0,48 Be 1-20                     
02a 4,07 gEd/gEs Ongelijkjarig  X    O    X    O    X   
03a 1,66 gEd/L Ongelijkjarig  X    O    X    O    X   
04a 4,69 gEs/gEd Ongelijkjarig  X    O    X    O    X   
05a 1,48 B 1-20          O    O    O   
06a 3,64 B Ongelijkjarig    X    O    X    O    X 
07a 7,62 B/L Ongelijkjarig    X    O    X    O    X 
08a 2,57 zE/B Ongelijkjarig          O    O    O   
10a 3,11 zE Ongelijkjarig  X    O    X    O    X   
10b 0,38 gEd/Fs 41-60  X    O    X    O    X   
11a 0,98 Be/gEd Ongelijkjarig                     
12a 0,62 Ps 101-120  X    O    X    O    X   
13a 1,81 L 1-20          O    O    O   
14a 0,64 Be/B 1-20                O    O 
15a 0,65 B 101-120    X    O    X    O    X 
16a 3,38 Ps 101-120  X    O    X    O    X   
17a 3,66 gEd/zE Ongelijkjarig    X    O    X    O    X 
18a 0,80 Be 21-40    X    O    X    O    X 
19a 0,93 Be/tKa 1-20                O    O 
20a 0,93 L 61-80  X    O    X    O    X   
21a 3,58 xPo/B Ongelijkjarig            ExPo         
22a 0,45 mE 1-20                O    O 
23a 7,98 gEd Ongelijkjarig    X    O    X    O    X 
24a 0,79 Ps/Fs/gEd Ongelijkjarig  X    O    X    O    X   
25a 2,34 Be 41-60    X    O    X    O    X 
26a 0,86 mE 1-20                O    O 
27a 4,42 tKa Ongelijkjarig    X    O    X    O    X 
27b 1,41 B/zE 141-160    X    O    X    O    X 
28a 9,77 gEd/gEs Ongelijkjarig    X    O    X    O    X 
29a 2,62 gEd/aE/B 1-20    O    O    X    O    X 
30a 0,30 L 1-20  O    O    X    O    X   
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31a 1,93  NVT                     
32a 5,58 zE/L Ongelijkjarig    X    O    X    O    X 
33a 2,01 bWi/xPo 1-20            ExPo         
34a 6,33 gEd Ongelijkjarig    X    O    X    O    X 
35a 1,52 bWi/gEs Ongelijkjarig            O    O    O 
35b 1,17 aE/gEd 1-20    O    O    X    O    X 
36a 2,25 tKa/aE 1-20    O    O    X    O    X 
36b 1,06 tKa/aE 101-120    X    O    X    O    X 
37a 1,42 bWi/gEs Ongelijkjarig ExPo                    
X: reguliere dunning 
O: facultatieve dunning 
ExPo: Eindkap populier 
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x uitvoeren 
                          a noodzaak telkens afwegen 

                      e overstap naar eindbeheer 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
  

  Locatie Opp. (ha) 
Lengte 

(m) 
Aan-
tal 

Freq/ja
ar 

Jaar 
01 

Jaar 
02 

Jaar 
03 

Jaar 
04 

Jaar 
05 

Jaar 
06 

Jaar 
07 

Jaar 
08 

Jaar 
09 

Jaar 
10 

Jaar 
11 

Jaar 
12 

Jaar 
13 

Jaar 
14 

Jaar 
15 

Jaar 
16 

Jaar 
17 

Jaar 
18 

Jaar 
19 

Jaar 
20 

Freq/be
heerpla

n Opmerking 
Open 
plekken                                                       
 
Habitathers
tel 
Brabantse 
heide   

14 - 21   

  

                                              

eindkap 
(EK) 

Keienberg - 
Ketelheide 10 - 21       5       x       x                       1   

plaggen 
Keienberg - 
Ketelheide 

10 - 14   
  

  5       x       x                       1   

ontstronken 
(50% van 
de 
oppervlakte) 

Keienberg - 
Ketelheide 

10 - 14   

  

0,5 5                                           

klepelen 
met 
afzuigen 

Keienberg - 
Ketelheide 

10 - 14   

  

12   x       x       x       x       x     12 

Tot 
bedekking 

Adelaarsvar
en < % 

gericht 
maaien 
(10% van 
de 
oppervlakte) 

Keienberg - 
Ketelheide 

14 - 21   

  

0,1   a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 19 

                               
plaatsen 
begrazings-
raster + 
paaltjes 

Keienberg - 
Ketelheide 

14 - 21   

  

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   

  
extensief 
begrazen 

Keienberg - 
Ketelheide 

14 - 21   
  

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 
  

gericht 
kappen 

Keienberg - 
Ketelheide 

14 - 21   
  

  a       a       a         a       a     5 
gevarieerde 
overgangsz
one 

aanleg 
stenen hoop 
Vroed-
meesterpad 

Keienberg - 
Ketelheide 

    

  

    x                                       

  

eindkap 
Kleine 
Flossendelle 

4 - 9   
  

      x       x       x                   1   

plaggen 
Kleine 
Flossendelle 4 - 6           4       x       x                   1   

ontstronken 
(75% van 
de 
oppervlakte) 

Kleine 
Flossendelle 

4 - 6   

  

0,75     x       x       x                   1   

klepelen 
met 
afzuigen 

Kleine 
Flossendelle 

4 - 6   
  

12       x       x       x                 1   

gericht Kleine 6 - 9     0,1       a a a a a a a a a a a a a a a a a 17 in functie 
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maaien 
(10% van 
de 
oppervlakte) 

Flossendelle van te 
dichte 
grasmat – 
verbraming 
– 
Adelaarsvar
en 

plaatsen 
begrazings-
raster + 
paaltjes 

Kleine 
Flossendelle 

6 - 9   

  

      x       x                           1   

stoot-
begrazing  

Kleine 
Flossendelle 

6 - 9   
  

        x x x x x x x x x x x x x x x x x 17   

Kleine open 
plekken 
heide nog te bepalen 

4   
  

                                              

Oefenren-
baan   

    
  

                                              

extensief 
begrazen Oefenrenbaan 

7   
  

  x x x e e e e e e e e e e e e e e e e e 20 
eindbeheer: 
jaarrondbeg
razing 

maaien 
productief 
grasland Oefenrenbaan 

4   

  

  x x x                                   3 

in functie 
van te 
dichte 
grasmat – 
verbraming 
- Akkerdistel 

gericht 
maaien Oefenrenbaan 

2 

 

  

        a a a a a a a a a a a a a a a a a 17 

in functie 
van te 
dichte 
grasmat – 
verbraming 
- Akkerdistel 

plaatsen 
begrazings-
raster + 
paaltjes Oefenrenbaan 

  aantal m 

  

                    
contr
ole 

                        

controle 
vervanging 
paaltjes Oefenrenbaan 

    
  

                    contr
ole 

                        

rasters 
maaien Oefenrenbaan 

  aantal m 
  

3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20   

aanplant 
houtkant Oefenrenbaan 

2 aantal m 
  

  x                                           

nieuwe poel Oefenrenbaan     1   x                                           
Renbaan 
Groenen-
daal   

32   
  

                                              

gefaseerd 
maaien - 
noord 

Zoniën ANB 
Domeinbos_ 
GROENENDAAL 
RENBAAN_1a 

9   

  

3   x x x x x                             5   

cyclisch 
maaien 
boszoom   

1   
  

1/2   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20   

maaien 
paden   

  250 
  

4   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20   
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plaatsen 
trap   

    
  

    x                                         

maaien  
rondom 
vleermuiskelder 2,5     2   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20   

plaatsen 
begrazings-
raster + 
paaltjes 

Zoniën ANB 
Domeinbos_ 
GROENENDAAL 
RENBAAN_1c 

    

  

              x                               

gefaseerd 
maaien - 
zuid 

 

20   
  

3   x x x x x                             5   

extensief 
begrazen   20                   x x x x x x x x x x x x x x 15   

gericht 
maaien 
(10% van 
de 
oppervlakte)   

32   

  

0,1             a a a a a a a a a a a a a a 15 

in functie 
van 
storingsindi
catoren - 
Adelaarsvar
en - teveel 
verbraming 

inrichten 
vleermuiskel
der             

x 
                                        

Kleine 
graslanden   

    
  

                                              

gefaseerd 
maaien 

Kleine 
Flossendelle – 
OLV delle 

4,6     3 x x x x x e e e e e e e e e e e e e e e 

 

eindbeheer:  
2x maaien  

nieuwe poel 

Kleine 
Flossendelle – 
OLV delle 

    2   x                                           

gefaseerd 
maaien Corneliusdelle 

2,25   
  

2 x x x x x e e e e e e e e e e e e e e e     

gefaseerd 
maaien Ketelheide 4 0,9     2 x x x x x e e e e e e e e e e e e e e e 20   

                                                        
                                                        
Smeyberg-
Koedal   

    
  

                                              

extensieve 
begrazing Smeyberg 20                               x x x x x x x x 20 

oppervlakte 
neemt toe 

extensieve 
begrazing Koedal 

15,1   
  

  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20   

Vijvers                                                       
aflaten 
vijvers 

Groenendaal-
Koningsvijvers 

12   
  

  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20   

maaien 
water-
vegetatie 
hengelvijver 

Groenendaal-
Koningsvijvers 

  0,3 

2 

  x x x                                     Evalueren 

slibruiming 
vijvers 

Groenendaal-
Koningsvijvers 

    
  

                                              

maaien 
Groenendaal-
Koningsvijvers 5,2   2                                               

bosrand-
beheer 

Groenendaal-
Koningsvijvers 

    
  

                                              

  Park van 29,5                                                   
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Tervuren 

maaien 
Park van 
Tervuren 

3   
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  Bestand Freq/jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

 Habitatherstel Brabantse heide                                             

eindkap (EK)   1 x       x       x                       

plaggen   1 x       x       x                       

ontstronken (50% van de oppervlakte)   1 x                                       

klepelen met afzuigen   12   x       x       x       x       x     

gericht maaien (10% van de oppervlakte)   1   a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 

plaatsen begrazingsraster + paaltjes   1   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

extensief begrazen   1   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

gericht kappen   1 x       a       a         a       a     

aanleg stenen hoop Vroedmeesterpad   1   x                                     

                       Kleine graslanden                                             

gefaseerd maaien 1c 1 of 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

gefaseerd maaien en afvoeren 3a, 4d 2 of 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

                       Poelen                                             

nieuwe poel 1c 1   x                                     

afsluiten gracht Kapucijnenvijver 3c 1 x                                       

afsluiten buis Dikkoppoel 3c 1 x                                       

                       Voervijversite                                             

Baggeren Voervijver 3a 1     x                                   

maaien vijver 3a 2 x                                       

vervangen monnik 3a 1     x                                   

                       Bosranden                                             

Eindkap   1 x                                       
beheer van de mantels (afzetten opgaande bomen 
en deel struiken) 1c, 3a, 3c, 4b, 4d 1       x     x     x     x     x     x   

maaien van de zomen 1c, 3a, 3c, 4b, 4d 1                     x                   
x: uitvoeren 
a: noodzaak telkens afwegen 
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Beheerwerk Bestand Ingreep Uitvoeringsfequentie 

Inrichten Brabantse heide 11a Eindkap Eenmalig 

Stronken frezen Eenmalig 

Plaggen indien nodig Eenmalig 

Klepelen van Adelaarsvaren Eenmalig 

Maaien en afvoeren 2 keer per jaar  (tijdens 
overgangsperiode) 

Beheer Brabantse heide 11a Nabegrazing Jaarlijks 

Inrichten poel 6a, 7a Graven poel voor Vroedmeesterpad Eenmalig 

Inrichten bosranden 6a, 7a,  23a, 27a, 27b, 
32a, 35a, 37a 

Kappen bosranden over 10 à 12m 
 

Eenmalig 

Beheer bosranden 6a, 23a, 27a, 27b, 32a, 
35a, 37a 
 

Kappen en maaien zoom (2,5 à 3m) 
 

3-jaarlijks 

Afzetten hakhout mantel (7,5 à 7m) 10-jaarlijks 
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Tabel 
 

Soort 

voorkomen 
(aantal UTM-
hokken) Opmerkingen 

Aalscholver NTB   
Appelvink NTB   
Blauwe reiger NTB   
Boerenzwaluw 3 achteruitgaand 
Boomklever 14   
Boomkruiper 12   
Bosrietzanger NTB   
Bosuil NTB   
Brandgans 1 niet inheemse broedvogel 
Buizerd 5   
Canadese gans 3 niet inheemse broedvogel 
Ekster 10   
Fazant 6   
Fitis 1   
Fuut 2   
Gaai 15   
Geelgors 2 bedreigd  
Gierzwaluw 6   
Glanskop 6   
Goudhaan 12   
Goudvink 1 bedreigd 
Grasmus 2   
Groene specht 13   
Groenling 11   
Grote bonte specht 13   
Grote lijster 6   
Havik NTB   
Halsbandparkiet 11 niet inheemse broedvogel 
Heggenmus 13   
Holenduif 9   
Houtduif 17   
Huismus 10 achteruitgaand  
IJsvogel NTB   
Fluiter NTB   
Kauw 7   
Kievit 1   

Klapekster NTB 
met uitsterven bedreigd, 
tijdelijke gast 

Kleine bonte specht 2   
Knobbelzwaan 2   
Koekoek 2 achteruitgaand 
Koolmees 16   
Kuifeend 2   
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Kuifmees 5   
Mandarijneend 1 niet inheemse broedvogel 
Matkop 8 kwetsbaar 
Meerkoet 3   
Merel 17   
Middelste bonte specht NTB habitatrichtlijnsoort  
Nijlgans 3 niet inheemse broedvogel 
Pimpelmees 17   
Putter NTB   
Roodborst 16   
Rotsduif 4   
Soepeend' 2   
Soepgans' 3   
Sperwer 3   
Spotvogel 1   
Spreeuw 12   
Staartmees 10   
Tafeleend NTB   
Tjiftjaf 15   
Tuinfluiter 4   
Turkse tortel 

 

  
Veldleeuwerik 3  kwetsbaar 
Vink 17   
Vuurgoudhaan 1   
Waterhoen 3   
Wespendief NTB habitatrichtlijnsoort  
Wilde eend 6   
Winterkoning 17   
Witte kwikstaart 4   
Zanglijster 15   
Zwarte kraai 15   
Zwarte mees 5   
Zwarte roodstaart 4   
Zwarte specht 1 habitatrichtlijnsoort  
Zwartkop 15   
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Nederlandse naam Latijnse naam RLC HBRL 
Bruine kikker Rana temporaria Momenteel niet bedreigd   
Gewone pad Bufo bufo Momenteel niet bedreigd   
Groene kikker Rana esculenta synklepton Momenteel niet bedreigd   
Hazelworm Anguis fragilis Zeldzaam   
Kamsalamander Triturus cristatus Zeldzaam x 
Kleine watersalamander Triturus vulgaris Momenteel niet bedreigd   
Levendbarende hagedis Lacerta vivipara Zeldzaam   
Vinpootsalamander Triturus helveticus Zeldzaam   
Vroedmeesterpad Alytes obstetricans Bedreigd x 
Vuursalamander Salamandra salamandra Kwetsbaar   
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Nederlandse naam RCL 
Boomblauwtje   
Icarusblauwtje   
Landkaartje   
Keizersmantel Met uitsterven bedreigd 
Bruin zandoogje   
Koevinkje   
Gehakkelde aurelia   
Distelvlinder   
Klein geaderd witje   
Bont zandoogje   
Atalanta   
Gele luzernevlinder   
Groot koolwitje   
Groot dikkopje   
Klein koolwitje   
Dagpauwoog   
Oranjetipje   
Citroenvlinder   
Grote weerschijnvlinder Bedreigd 
Iepepage Onvoldoende gekend 
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Nederlandse naam RLC 
Azuurwaterjuffer   
Blauwe glazenmaker   
Bloedrode heidelibel   
Bosbeekjuffer Bedreigd 
Bruine glazenmaker   
Bruine korenbout Met uitsterven bedreigd 
Bruinrode heidelibel   
Gewone bronlibel Bedreigd 
Gewone oeverlibel   
Grote keizerlibel   
Grote roodoogjuffer Kwetsbaar 
Houtpantserjuffer   
Kanaaljuffer   
Lantaarntje   
Paardenbijter   
Platbuik   
Smaragdlibel Kwetsbaar 
Viervlek   
Vuurjuffer   
Watersnuffel   
Weidebeekjuffer Zeldzaam 
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Beheer van de Koninklijke Schenking - Regie Tervuren        
Overzicht van de houtverkopen over de periode 1992 - 2012        
            
Gegevens vanaf 2006 tot en met 2012 zijn gebaseerd op hameringsbladen, gekubeerd met Ivanho :     

 
kubering nagenoeg per boomsoort apart, nadien samengeteld in categorieën eik, Beuk, ander loofhout, 
naaldhout (Am. Eik opgenomen onder A. Loofhout) 

 omtrekklassen per 10 cm         
 met representatieve hoogtemetingen       

 
inclusief kleine verkopen uit de hand 
(uitgez. 2012)       

            
Gegevens vanaf 1992 tot en met 2004 zijn gebaseerd op verkoopcatalogen, gekubeerd met Ivanholite :    

 
kubering voor eik, Beuk en verder ongedifferentieerd ander loofhout en naaldhout (Amerikaanse eik 
waarschijnlijk opgenomen onder eik) 

 omtrekklassen per 30 cm onder 2 m, daarboven per 50 cm     
 zonder hoogtemetingen        
 exclusief eventuele verkopen uit de hand      
            
            
Totalen per categorie (incl. 
arboretum) 1993 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 
Eik 158 490 1.388 438 594 279 424 460 238 181 736 
Beuk 435 436 402 133 521 1.015 353 407 269 124 1.162 
A. Loofhout 75 137 204 185 332 541 604 568 431 280 743 
Naaldhout 1.135 1.550 661 2.262 1.505 232 1.107 2.656 1.233 143 528 
Totaal 1.803 2.613 2.655 3.018 2.952 2.067 2.488 4.091 2.171 728 3.169 
            
            
Totalen per kap (incl. Arboretum) 1993 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 
1 Kapucijnen West     1.192       866       85 
2 Kapucijnen Midden 517 525   3.018       3.864       
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3 Kapucijnen Oost 558 1604     2.459       1.879 534   
4 Ravenstein, Congo, Vekedelle, 
Parmentier 613   504     1.485         3.004 
A Arboretum 34 484 813   258   1.298   187 111   
W Windworp 81   146   235 582 324 227 105 83 80 
Totaal 1.803 2.613 2.655 3.018 2.952 2.067 2.488 4.091 2.171 728 3.169 
            
            
Totalen (incl Arboretum) loten met 
hoofdaandeel 1993 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 
Brandhout 647 566 699 318 391 334   26 164 4 131 
Gemengd (loofhout en naaldhout)       86 499 608 579 260 328   354 
Naaldhout 1.075 1.540 560 2.239 1.375   876 2.483 879   403 
Zaaghout 81 507 1.396 375 687 1.125 1.033 1.322 800 724 2.281 
Totaal 1.803 2.613 2.655 3.018 2.952 2.067 2.488 4.091 2.171 728 3.169 
            
            
Totalen per categorie (excl 
arboretum) 1993 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 
Eik 156 490 1.186 438 580 279 391 460 238 181 736 
Beuk 413 436 382 133 514 1.015 347 407 269 124 1.162 
A. Loofhout 70 137 156 185 304 541 265 568 389 280 743 
Naaldhout 1.130 1.066 118 2.262 1.296 232 187 2.656 1.088 32 528 
Totaal 1.769 2.129 1.842 3.018 2.694 2.067 1.190 4.091 1.984 617 3.169 
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Oppervlakteverdeling per boomsoort en leeftijdsklasse - beheerplan 1996   
         
Loofhout 0-20 20-60 60-100 100+ Totaal %   
Eik 1,10 11,00 4,72 144,85 161,67 82   
Beuk 4,71 16,75 11,17   32,63 17   
A. Loofhout   1,76     1,76 1   
Totaal 5,81 29,51 15,89 144,85 196,06 100   
% 3 15 8 74 100     
         
Naaldhout 0-20 20-40 40-60 60-80 80+ Totaal %  
Grove den   1,00 3,96 2,88 4,72 12,56 20  
Cors. Den     9,05 1,66   10,71 17  
Lork 1,56 1,42 12,85     15,83 25  
Douglas   0,53 11,30 8,98   20,81 33  
A. Naaldhout 0,20   2,44 0,09   2,73 4  
Totaal 1,76 2,95 39,60 13,61 4,72 62,64 99  
% 3 5 63 22 8 101    
         
Omgerekend naar de totale oppervlakte komt dit neer op :    
         
L+N 0-20 20-40 40-60 60-80 80-10 100+ Totaal % 
Loofhout 5,81 14,75 14,76 7,94 7,95 144,85 196,06 76 
Naaldhout 1,76 2,95 39,6 13,61 4,72   62,64 24 
Totaal 7,57 17,7 54,36 21,55 12,67 144,85 258,70 100 
% 3 7 21 8 5 56 100   
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In de criteria ‘Duurzaam Bosbeheer’ werden normen opgenomen waaraan op 
bestandsniveau en op domeinniveau moet voldaan worden op het vlak van boomsoorten 
samenstelling. Onderstaande figuur geeft de verschillende categorieën schematisch weer. 
De daarop volgende tabel geeft een overzicht van de actuele staat van de bestanden. 
 

 
 

Bestand Opp. Inheems/Exoot Homogeen/Gemengd % Inheems 

Criteria Duurzaam 

Bosbeheer 

01a 5,88 Inheems Gemengd 100,00 Inheems gemengd 

01b 0,48 Inheems Gemengd 100,00 Inheems gemengd 

02a 4,07 Inheems Gemengd 100,00 Inheems gemengd 

03a 1,66 Exoot/Inheems Gemengd 64,86 Gemengd exoot 

04a 4,69 Inheems Gemengd 91,76 Inheems gemengd 

05a 1,48 Inheems Gemengd 100,00 Inheems gemengd 

06a 3,64 Inheems Homogeen 100,00 Inheems homogeen 

07a 7,62 Exoot/Inheems Gemengd 59,49 Gemengd exoot 

08a 2,57 Inheems Gemengd 100,00 Inheems gemengd 

10a 3,11 Inheems/Exoot Gemengd 69,60 Gemengd exoot 

10b 0,38 Inheems/Exoot Gemengd 78,93 Gemengd exoot 

11a 0,98 Inheems Gemengd 100,00 Inheems gemengd 

12a 0,62 Inheems Homogeen 100,00 Inheems homogeen 

13a 1,81 Exoot Gemengd 8,58 Homogeen exoot 

14a 0,64 Inheems Gemengd 100,00 Inheems gemengd 

15a 0,65 Inheems Homogeen 100,00 Inheems homogeen 

16a 3,38 Inheems Gemengd 100,00 Inheems gemengd 

 

Inheemse bestanden: 

Bestand op basis van 
inheemse soorten met max 
10% exoten 

Exoten: 
Bestanden met een 
aandeel van meer dan 10% 
exoten 

Populier: 
Bestanden met populier als 
hoofdboomsoort 

Inheems homogeen: 
Eén van de inheemse soorten 

heeft een aandeel van meer 

dan 80% in grondvlak - 

bedekking 

Homogeen exoot: 
Het aandeel aan exoten (kan 
meer dan 1 exoot zijn) 
bedraagt meer dan 70% van 
het grondvlak 

Inheems gemengd: 
De dominant voorkomende 

inheemse soort heeft een 

aandeel van minder dan 80% 

Populier met nevenetage IHL: 
Aanplant van populier met een 
volledige onderetage van inheems 
loofhout die beheerd wordt als 
hakhout. 

Populier: 
Aanplant van populier 
zonder struiklaag of 
onderetage of onderetage 
van exoten 

Gemengd exoot: 
Het aandeel inheemse 
soorten bedraagt meer dan 
30% van het grondvlak 
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17a 3,66 Inheems Gemengd 100,00 Inheems gemengd 

18a 0,8 Inheems Homogeen 100,00 Inheems homogeen 

19a 0,93 Inheems/Exoot Gemengd 63,15 Gemengd exoot 

20a 0,93 Exoot Gemengd 0 Homogeen exoot 

21a 3,58 Exoot Gemengd 45,68 Gemengd exoot 

22a 0,45 Exoot Gemengd 

niet bepaald 
(jonge 

aanplant) Gemengd exoot 

23a deel bos 7,47 Inheems Homogeen 100,00 Inheems homogeen 

23a deel kaal 0,51 NVT NVT NVT kaal 

24a 0,79 Inheems/Exoot Gemengd 71,61 Gemengd exoot 

25a 2,34 Inheems Homogeen 100,00 Inheems homogeen 

26a 0,86 Exoot Gemengd 

niet bepaald 
(jonge 

aanplant) Gemengd exoot 

27a 4,42 Exoot Gemengd 27,70 Homogeen exoot 

27b 1,41 Inheems Gemengd 100,00 Inheems gemengd 

28a 9,77 Inheems/Exoot Gemengd 84,57 Gemengd exoot 

29a 2,62 Inheems/Exoot Gemengd 78,63 Gemengd exoot 

30a 0,3 Exoot Gemengd 0 Homogeen exoot 

31a 1,93 NVT NVT NVT pOp 

32a 5,58 Inheems/Exoot Gemengd 79,44 Gemengd exoot 

33a 2,01 Exoot/Inheems Gemengd 59,26 Gemengd exoot 

34a 6,33 Inheems Homogeen 99,60 CDB 

35a 1,52 Inheems Gemengd 100,00 Inheems gemengd 

35b 1,17 Exoot Gemengd 

niet bepaald 
(jonge 

aanplant) Gemengd exoot 

36a 2,25 Exoot Gemengd 

niet bepaald 

(jonge 

aanplant) Homogeen exoot 

36b 1,06 Exoot Gemengd 15,81 Homogeen exoot 
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Gezamenlijke reglementering voor de bostoegankelijkheid van het boscomplex 
Zoniënwoud 

 
Artikel 1: Het boscomplex Zoniënwoud bestaat uit de volgende eigendommen: 
 

 Het domeinbos Zoniënwoud in eigendom van het Vlaams gewest en beheerd door 
het Agentschap voor Natuur en Bos; 

 Het domeinbos Zoniënwoud in eigendom van het Brussels Hoofdstedelijk gewest en 
beheerd door het Brussels Instituut voor Milieubeheer; 

 Het domeinbos Zoniënwoud in eigendom van het Waals gewest beheerd door het 
Département de la Nature et des Forêts; 

 Het Ter Kamerenbos in eigendom van het Brussels Hoofdstedelijk gewest en 
beheerd door de Stad Brussel; 

 Het Park Tournay-Solvay in eigendom van het Brussels Hoofdstedelijk gewest en 
beheerd door het Brussels Instituut voor Milieubeheer; 

 Het Kapucijnenbos in eigendom en beheerd door de Koninklijke Schenking; 
 Het bosdomein ‘de Marnix’ in eigendom van meerdere private eigenaars; 

 
De betrokken gedeelten zijn afgelijnd op kaart 1 in bijlage van dit reglement. 
 
Artikel 2: Het boscomplex Zoniënwoud is het hele jaar door toegankelijk voor voetgangers, 
fietsers, mountainbikers en ruiters. Het bos is enkel toegankelijk op de officiële wegen 
aangeduid op de toegankelijkheidskaart in bijlage 2 van dit reglement. Dit kan worden 
verduidelijkt op het terrein door het plaatsen van pictogrammen die het toegelaten gebruik 
van de wegen of boszones weergeven. De pictogrammen en hun reglementaire betekenis 
worden weergegeven in bijlage 3. 
 
Artikel 3: Bepaalde zones van het bosdomein beschikken over een bijzonder statuut: 
bosreservaat, natuurreservaat, archeologisch reservaat of beschermde zone. De 
informatieborden aan de hoofdingangen van deze zones informeren het publiek. 
Artikel 4: Alle personen zie zich in het bos begeven dienen zich respectvol te gedragen ten 
opzichte van het ecologisch evenwicht van het bos en zijn ecosystemen en dienen zich 
voorzichtig te gedragen op een manier waarop ze geen enkel ongemak of gevaar 
veroorzaken voor hun eigen fysieke veiligheid en voor deze van de andere bosgebruikers. 
 
Artikel 5: Het is in het boscomplex Zoniënwoud behoudens machtiging van de 
bosbeheerder verboden: 
 

 De op kaart aangeduide wegen te verlaten, behalve in de daartoe aangeduide zones; 
 Honden of andere dieren in het domein te brengen, behalve in de hondenzones en 

op de boswegen indien ze aan de leiband gehouden worden; 
 Gemotoriseerde voertuigen te gebruiken, behalve op de daartoe bestemde openbare 

wegen en op andere wegen door vergunningshouders of op de ingerichte 
parkeerplaatsen; 

 Bomen te beschadigen. In bomen te klimmen, constructies op te richten, of 
inrichtingen aan bomen te bevestigen; 

 Te parkeren buiten de daarvoor voorziene zones; 
 Te zwemmen, te ijsschaatsen en zich op de vijvers te begeven met behulp van een 

vaartuig; 
 De rust van het bos te verstoren (luid roepen, lawaaierige toestellen,….) ; 
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 Schade te berokkenen aan infrastructuur; 
 Dieren te verdelgen, te verplaatsen en te vangen of hun jongen, eieren, nesten of 

schuilplaatsen te verstoren; 
 Dieren te voederen, in het bijzonder ook deze welke worden ingezet in de begraasde 

zones; 
 Planten of paddenstoelen te plukken; 
 Vuur te maken 
 De bodem te vervuilen of afval achter te laten; 
 Reclame te maken of producten te verkopen; 

 
Artikel 6: De speelzones, afgebakend met de borden opgenomen in bijlage 3 van dit 
reglement, laten de bosgebruikers, in het bijzonder families, schoolgroepen, vakantiekampen 
of jeugdverenigingen, toe om in contact te treden met de natuur met respect voor het 
ecologisch evenwicht van het bos. In deze speelzones is het toegelaten de officiële wegen te 
verlaten. 
 
Artikel 7: De hondenzones, afgebakend met de borden opgenomen in bijlage 3 van dit 
reglement, geven honden de kans om vrij te spelen op een veilige manier voor hen en voor 
de andere bosgebruikers en rekening houden met het ecologische evenwicht van het bos. 
De eigenaar van de hond moet op elk moment de volledige controle over zijn dier behouden. 
 
Artikel 8: Bij krachtige wind wordt de toegang tot het bos ten stelligste ontraden. Betreding 
van het bos gebeurt dan steeds op eigen risico. 
 
Artikel 9: Alle evenementen die georganiseerd worden in het boscomplex Zoniënwoud 
moeten gemachtigd zijn door de beheerder. De machtigingen dienen minstens 15 dagen op 
voorhand schriftelijk aangevraagd te worden bij de beheerder. Een aanvraag wordt bij het 
uitblijven van een respons automatisch als geweigerd beschouwd. 
 
Artikel 10: Voor elk apart deelgebied van het boscomplex Zoniënwoud kan een meer 
specifiek en gedetailleerd reglement opgesteld worden. Dit toegankelijkheidsreglement 
maakt deze richtlijnen waaraan de bosbezoekers zich moeten houden niet ongedaan. Bijlage 
4 van dit reglement geeft per deelgebied de specifieke richtlijnen weer. 
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Bijlage 1 Toegankelijkheidsreglement: Kaart deelgebieden
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Bijlage 2 Toegankelijkheidsreglement: Toegankelijkheid 
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Bijlage 3 Toegankelijkheidsreglement: Toegankelijkheidsborden 
 

Categorie 1: Aanwijzingsborden 
  WEGGEBRUIKERS 

CODE BORD BETEKENIS 

A.101 

 

Uitsluitend toegankelijk voor voetgangers 

A.102 

 

Toegankelijk voor fietsers 

A.103 

 

Toegankelijk voor ruiters 

A.104 

 

Toegankelijk voor gebruikers van gespannen met uitzondering  van 
gespannen met honden 

A.106 

 

Weg aangepast voor rolstoelgebruikers 

A.107 

 

Toegankelijk voor motorfietsen 

 
 
  WATERGEBRUIKERS 

CODE BORD BETEKENIS 



638 

A.108 

 

Vissen toegelaten 

A.109 

 

Toegankelijk voor schaatsers 

A.110 

 

Toegankelijk voor zwemmers 

A.111 

 

Toegankelijk voor kajakkers 

A.112 

 

Toegankelijk voor roeiers 

A.113 

 

Vissen vanop boot toegelaten 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
  ALGEMEEN 

CODE BORD BETEKENIS 
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A.114 

 

Honden verplicht aan de leiband 

A.115 

 

Vuilnis uitsluitend achterlaten in de vuilnisbak 

A.116 

 

Hou afstand tot de grazers 

 
 

Categorie 2: Zoneborden 
CODE BORD BETEKENIS 

Z.101 

 

Toegelaten speelzone 

Z.102 

 

Vrij toegankelijke zone 

Z.103 

 

Zone met grote grazers 

Z.104 

 

Toegelaten bivakzone 
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Z.105 

 

Toegelaten hondenzone 

Z.106 

 

Toegelaten barbequezone 

 
 
Categorie 3: Verbodsborden 
  WEGGEBRUIKERS 

CODE BORD BETEKENIS 

V.101 

 

Verboden voor voetgangers 

V.102 

 

Verboden voor fietsers 

V.103 

 

Verboden voor ruiters 

V.104 

 

Verboden voor gebruikers van gespannen met uitzondering van 
gespannen met honden 

V.105 

 

Verboden voor alle motorvoertuigen 
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V. 106 

 

Verboden voor motorfietsen 

 
  WATERGEBRUIKERS 

CODE BORD BETEKENIS 

V.107 

 

Verboden voor vissers 

V.108 

 

Verboden voor schaatsers 

V.109 

 

Verboden voor zwemmers 

V.110 

 

Verboden voor kajakkers 

V.111 

 

Verboden voor roeiers 

V. 112 

 

Verboden te vissen vanop boot 
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  ALGEMEEN 

CODE BORD BETEKENIS CODE BORD 

V.115 

 

Alle doorgang verboden V.116 

 

V.117 

 

Alle doorgang verboden V.118 

 

CODE BORD BETEKENIS 

V.120 

 

Verboden voor honden 

V.121 

 

Verboden eenden voederen 

V.122 

 

Verboden de grote grazers te voederen 

V.123 

 

Verboden paddenstoelen plukken 

V.124 

 

Verboden bloemen plukken 
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V.125 

 

Verboden te roken 

V.126 

 

Verboden vuur te maken / barbecue op te stellen 

V.127 

 

Verboden vuur te maken  

V.128 

 

Verboden doorgang bij nacht  
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   Bestandenkaart 

Verjongingsgroepen: 
Oppervlakte in 
bosdat! 
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(h

a)
 

Arboretum a 1 15,55 ja                   
Boshuis Den 
Epeler b 1 0,29 nee 0,00     0,29           
Boshuis Den 
Epeler a 1 0,17 nee 0,00     0,17           
Boshuis Grote 
Hut a 1 0,49 nee 0,00     0,49           
Boshuis Grote 
Hut b 1 0,57 nee 0,00     0,57           
Boshuis Grote 
Hut c 1 0,34 nee 0,00     0,34           
Boshuis 
Kerrenberg c 1 0,08 nee 0,00     0,08           
Boshuis 
Kerrenberg a 1 0,27 nee 0,00     0,27           
Boshuis 
Kerrenberg b 1 0,50 nee 0,00     0,50           
Boshuis 
Middenhut a 1 0,09 nee 0,00     0,09           
Boshuis 
Middenhut b 1 1,20 nee 0,00     1,20           
Boshuis Park 
van Tervuren a 1 1,41 nee 0,00     1,41           
Boshuis Park 
van Tervuren b 1 0,12 nee 0,00     0,12           
Boshuis Swerte 
Dorens b 1 1,19 nee 0,00     1,19           
Boshuis Swerte 
Dorens a 1 0,30 nee 0,00     0,30           
Boshuis 
Zevenster b 1 0,68 nee 0,00     0,68           
Boshuis 
Zevenster a 4 0,23 nee 0,00     0,23           

Bospaviljoen a 1 0,08 nee 0,00     0,08           

Broekstraat a 1 0,96 nee 0,00 0,96               

Duisburg b 1 1,10 nee 0,00     1,10           

Flossendelle a 1 0,76 nee 0,00 0,76               

Flossendelle c 1 0,83 ja 0,00 0,83               

Flossendelle d 1 0,12 ja 0,00 0,12               

Flossendelle b 1 0,48 ja 0,00 0,48               
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Flossendelle e 1 0,62 ja 0,00 0,62               

Groenendaal VI 3 20,83 ja 17,96   
2,8

7       17,9 2,93 0,06 

Groenendaal V 3 18,75 ja 18,75           18,5 0,25 0,25 

Groenendaal VII 1 32,30 ja 32,30           32,5 -0,20 -0,20 

Groenendaal VIII 3 24,43 ja 24,43           24,3 0,13 0,13 

Groenendaal VI 1 40,31 ja 40,31           40,2 0,11 0,11 

Groenendaal IV 3 20,71 ja 20,71           20,5 0,21 0,21 

Groenendaal III 1 25,13 ja 24,50   
0,6

3       24,1 1,03 0,40 

Groenendaal I 1 39,84 ja 39,63   
0,2

1       39 0,84 0,63 

Groenendaal I 3 21,86 ja 21,86           21,1 0,76 0,76 

Groenendaal VII 3 27,81 ja 25,96   
1,8

5       26 1,81 -0,04 

Groenendaal II 1 16,55 ja 16,55           16,3 0,25 0,25 

Groenendaal VIII 1 7,55 ja 7,55           6,9 0,65 0,65 
Groenendaal 
renbaan b 1 37,11 ja 0,00 

37,1
1               

Groenendaal 
renbaan a 1 12,22 ja 12,22           

12,2
2 0,00 0,00 

Grote Hut V 2 31,46 ja 31,46           30,6 0,86 0,86 

Grote Hut VIII 2 24,24 ja 23,67   
0,5

7       23,2 1,04 0,47 

Grote Hut VII 2 23,64 ja 23,64           23,3 0,34 0,34 

Grote Hut VI 2 22,65 ja 22,65           22,5 0,15 0,15 

Grote Hut II 1 25,17 ja 25,17           24,9 0,27 0,27 

Grote Hut I 1 22,63 ja 22,63           22,4 0,23 0,23 

Grote Hut IV 1 31,06 ja 31,06           30,3 0,76 0,76 

Grote Hut VII 1 23,16 ja 23,16           22,9 0,26 0,26 

Grote Hut III 1 32,40 ja 32,40           32,2 0,20 0,20 

Grote Hut V 1 29,31 ja 29,31           28,7 0,61 0,61 

Grote Hut VI 1 18,42 ja 18,42           18,5 -0,08 -0,08 

Grote Hut IV 2 24,91 ja 24,91           24,7 0,21 0,21 

Grote Hut VIII 1 21,22 ja 21,22           20,6 0,62 0,62 

Ketelheide a 1 20,02 ja 20,02           19,8 0,22 0,22 

Ketelheide a 2 19,27 ja 19,27           19,2 0,07 0,07 

Ketelheide a 4 10,01 ja                 0,00 

Koedal c 1 3,91 ja 3,91           3,8 0,11 0,11 

Koedal b 1 10,08 nee 0,00 
10,0

8               

Koedal d 1 4,28 nee 0,00 4,28               

Koedal a 1 3,84 ja 3,84           3,8 0,04 0,04 

Koedal e 1 2,81 ja 2,81           2,09 0,72 0,72 

Koningsvijvers g 1 1,48 nee 0,00 1,48               

Koningsvijvers a 1 1,67 ja 0,00 1,67               

Koningsvijvers b 1 1,23 nee 0,00 1,23               

Koningsvijvers c 1 0,64 nee 0,00 0,64               

Koningsvijvers d 1 1,38 nee 0,00 1,38               

Koningsvijvers e 1 1,14 nee 0,00 1,14               
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Koningsvijvers f 1 0,71 nee 0,00 0,71               

Koningsvijvers h 1 0,55 nee 0,00 0,55               

Kwekerij a 
3
1 11,81 ja 11,81           11 0,81 0,81 

Kwekerij a 9 3,33 ja 3,33           3,2 0,13 0,13 

Kwekerij a 2 3,43 ja 3,43           3,3 0,13 0,13 

Kwekerij a 1 3,66 ja 3,66           3,7 -0,04 -0,04 

Kwekerij a 
3
0 11,70 ja 11,70           11,8 -0,10 -0,10 

Kwekerij a 
2
9 8,58 ja 8,58           8,4 0,18 0,18 

Kwekerij a 
1
1 7,29 ja 7,29           6,9 0,39 0,39 

Kwekerij a 
3
2 10,99 ja 10,99           10,5 0,49 0,49 

Lauwers Dennen a 1 29,22 ja 29,22           28,3 0,92 0,92 
Onze Lieve 
Vrouw delle a 1 0,67 ja 0,00 0,67               
Onze Lieve 
Vrouw delle b 1 1,52 ja 0,00 1,52               

Oudergem VII 1 13,32 ja 13,32           12,7 0,62 0,62 

Oudergem I 1 11,39 ja 11,39           10,5 0,89 0,89 

Oudergem III 1 11,18 ja 11,18           11 0,18 0,18 

Oudergem II 1 13,12 ja 13,12           12,8 0,32 0,32 

Oudergem IV 1 13,89 ja 13,89           13,6 0,29 0,29 

Oudergem V 1 12,56 ja 12,56           12,5 0,06 0,06 

Oudergem VI 1 14,16 ja 14,16           14 0,16 0,16 

Oudergem VIII 1 10,33 ja 10,33           10,3 0,03 0,03 

Park Tervuren VIII 1 9,58 ja 9,58           8,3 1,28 1,28 

Park Tervuren IV 1 10,06 ja 10,06           9,8 0,26 0,26 

Park Tervuren II 1 17,38 ja 17,38           16,9 0,48 0,48 

Park Tervuren V 1 11,59 ja 11,59           11 0,59 0,59 

Park Tervuren I 1 17,43 ja 17,43           16,6 0,83 0,83 

Park Tervuren VII 1 18,55 ja 18,55           17,9 0,65 0,65 

Park Tervuren III 1 15,37 ja 15,37           14,7 0,67 0,67 

Park Tervuren VI 1 15,84 ja 14,49   
1,3

5       12,9 2,94 1,59 

Priorij a 1 2,90 nee 0,00     2,90           

Ravenstein VI 1 19,32 ja 19,32           19,2 0,12 0,12 

Ravenstein VIII 2 18,24 ja 18,24           17,7 0,54 0,54 

Ravenstein I 2 14,67 ja 14,67           14,5 0,17 0,17 

Ravenstein III 2 13,98 ja 13,98           13,5 0,48 0,48 

Ravenstein VII 3 12,39 ja 12,39           12,2 0,19 0,19 

Ravenstein VI 3 12,12 ja 12,12           11,3 0,82 0,82 

Ravenstein IV 2 11,84 ja 11,84           11,5 0,34 0,34 

Ravenstein II 2 14,17 ja 14,17           13,9 0,27 0,27 

Ravenstein V 3 12,35 ja 12,35           12,2 0,15 0,15 

Ravenstein II zuid 1 9,76 ja 9,76           9,6 0,16 0,16 

Ravenstein III 3 14,34 ja 14,34           14,4 -0,06 -0,06 

Ravenstein IV 3 12,88 ja 12,88           13 -0,12 -0,12 
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Ravenstein VII 2 22,06 ja 22,06           21,6 0,46 0,46 

Ravenstein V 2 19,01 ja 19,01           19,2 -0,19 -0,19 

Ravenstein I 1 21,17 ja 21,17           20,9 0,27 0,27 

Ravenstein VI 2 17,77 ja 17,77           17,3 0,47 0,47 

Ravenstein I 3 17,23 ja 17,23           16,5 0,73 0,73 

Ravenstein 
II 
noord 1 9,86 ja 9,86           9,6 0,26 0,26 

Ravenstein III 1 20,07 ja 20,07           19,2 0,87 0,87 

Ravenstein VIII 3 13,85 ja 13,85           13 0,85 0,85 

Ravenstein II 3 17,36 ja 17,36           17,7 -0,34 -0,34 

Ravenstein VIII 1 19,39 ja 19,39           19,3 0,09 0,09 

Ravenstein V 1 20,22 ja 20,22           19,9 0,32 0,32 

Ravenstein IV 1 18,77 ja 18,77           18,7 0,07 0,07 

Ravenstein VII 1 21,94 ja 21,94           21,5 0,44 0,44 

Remise a 1 0,02 nee 0,00     0,02           

Rijkstation a 1 2,74 nee 0,00     2,74           

Rijkstation a 2 0,19 nee 0,00     0,19           

Rijkstation a 3 0,13 nee 0,00     0,13           

Rijkstation a 4 0,13 nee 0,00     0,13           

Rijkstation b 4 0,23 nee 0,00     0,23           

Rood Klooster I 1 14,95 ja 14,95           14,9 0,05 0,05 

Rood Klooster III 1 8,86 ja 8,86           8,3 0,56 0,56 

Rood Klooster II 1 9,42 ja 9,42           9,4 0,02 0,02 

Rotveld a 4 0,47 ja 0,47           0,5 -0,03 -0,03 

Smeyberg a 1 1,14 ja 1,14           1,1 0,04 0,04 

Smeyberg b 3 1,10 ja 1,10           1,1 0,00 0,00 

Smeyberg a 2 1,86 ja 1,86           1,9 -0,04 -0,04 

Smeyberg b 2 1,46 ja 1,46           1,5 -0,04 -0,04 

Smeyberg a 4 12,10 ja 0,00 
12,1

0             0,00 

Smeyberg a 3 1,15 ja 1,15           1,2 -0,05 -0,05 

Smeyberg b 4 42,73 nee 0,00 
42,7

3               

Spaans huis a 1 0,09 nee 0,00     0,09           

St Hubertus VI 2 3,58 ja 3,58           3,3 0,28 0,28 

St Hubertus I 1 22,36 ja 22,36           21,7 0,66 0,66 

St Hubertus II 1 25,61 ja 22,70   
2,9

1       22,7 2,91 0,00 

St Hubertus III 1 29,58 ja 27,70       1,88   27,7 1,88 0,00 

Tervuren III 2 13,85 ja 13,85           13,8 0,05 0,05 

Tervuren II 2 14,06 ja 14,06           13,7 0,36 0,36 

Tervuren V 2 11,47 ja 11,47           10,9 0,57 0,57 

Tervuren I 2 14,61 ja 14,61           14,5 0,11 0,11 

Tervuren IV 2 13,38 ja 13,38           13,4 -0,02 -0,02 

Tervuren VI 2 15,55 ja 15,55           15,2 0,35 0,35 

Tervuren VII 2 13,44 ja 13,44           13,2 0,24 0,24 

Tervuren VIII 2 13,03 ja 13,03           13 0,03 0,03 
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Ticton I 2 22,35 ja 22,35           22,3 0,05 0,05 

Ticton II 2 20,96 ja 20,96           20,9 0,06 0,06 

Ticton VII 2 24,87 ja 24,87           24,5 0,37 0,37 

Ticton III 1 23,92 ja 23,92           23,4 0,52 0,52 

Ticton IV 1 27,52 ja 27,52           27,2 0,32 0,32 

Ticton I 1 19,75 ja 17,21       2,54   17 2,75 0,21 

Ticton VI 2 32,49 ja 32,49           32 0,49 0,49 

Ticton V 2 34,41 ja 34,41           34,2 0,21 0,21 

Ticton III 2 21,93 ja 21,93           21,7 0,23 0,23 

Ticton IV 2 30,61 ja 30,61           30 0,61 0,61 

Ticton II 1 22,86 ja 22,86           22,5 0,36 0,36 

Ticton VIII 2 28,71 ja 28,71           28,7 0,01 0,01 

Ticton V1 1 28,73 ja 28,73           28,5 0,23 0,23 
Vallei 
Groenendaal a 1 3,26 nee 0,00 3,26               
Vallei 
Groenendaal a 3 4,08 nee 0,00 4,08               
Vallei 
Groenendaal a 2 1,30 nee 0,00 1,30               

Vijvers Tervuren e 1 4,20 nee 0,00 4,20               

Vijvers Tervuren b 1 16,33 nee 0,00         16,33       

Vijvers Tervuren c 1 1,63 nee 0,00 1,63               

Vijvers Tervuren a 1 4,27 nee 0,00         4,27       

Vijvers Tervuren d 1 1,03 nee 0,00 1,03               

Vijvers Tervuren f 1 1,99 nee 0,00 1,99               

Welriekende V 1 15,41 ja 15,41           15,2 0,21 0,21 

Welriekende VIII 3 5,12 ja 5,12           5,1 0,02 0,02 

Welriekende I 3 6,06 ja 6,06           6 0,06 0,06 

Welriekende VI 3 3,47 ja 3,47           3,4 0,07 0,07 

Welriekende IV 1 14,52 ja 14,52           14,4 0,12 0,12 

Welriekende II 1 9,67 ja 9,67           9,5 0,17 0,17 

Welriekende I 1 10,54 ja 10,54           9,5 1,04 1,04 

Welriekende 
VII 
west 1 16,56 ja 16,56           16,4 0,16 0,16 

Welriekende VI 1 30,98 ja 29,30       1,68   29,3 1,68 0,00 

Welriekende VIII 1 21,99 ja 21,99           21,7 0,29 0,29 

Welriekende II 3 5,30 ja 5,30           5,3 0,00 0,00 

Welriekende V 3 3,84 ja 3,84           3,9 -0,06 -0,06 

Welriekende VII 3 6,62 ja 6,62           6,6 0,02 0,02 

Welriekende 
VII 
oost 1 2,97 ja 2,97           3 -0,03 -0,03 

Welriekende III 3 4,42 ja 4,42           4,5 -0,08 -0,08 

Welriekende IV 3 4,64 ja 4,64           4,6 0,04 0,04 

Welriekende III 1 13,67 ja 13,67           13,5 0,17 0,17 

Zaadboomgaard b 1 1,52 nee 0,00         1,52       

Zaadboomgaard a 1 9,73 nee 0,00 4,73       5       

Zaadboomgaard c 1 0,69 nee 0,00     0,69           

Zwaenepoel III 3 228,89 nee 228,89                 
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Zwaenepoel a 2 5,28 nee 0,00 5,28               
 
 
TOTALEN BESTANDENKAART Opp (ha) 

Totaal open ruimte 158,96 

Totaal open ruimte zonder ganzenpootvijver 153,68 

Totaal infrastructuur 22,30 

Andere (landschapspark, zaadtuin,…) 27,12 

Bosreservaat - bosgedeelte 228,89 

Bosreservaat - Ganzenpootvijver 5,28 

    

Totale oppervlakte met arboretum en ketelheide 4a 2591,03 

Totale oppervlakte zonder arboretum en ketelheide 4a 2565,47 

Totale beboste oppervlakte 2357,09 

Totale beboste oppervlakte zonder bosreservaat 2128,20 

  

  TOTALEN VJG-BOSDAT Opp (ha) 

Bos in Bosdat 2090,81 
 


