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1 Algemene inleiding
Dit basisrapport kadert in een onderzoeksopdracht van Afdeling Bos en Groen aangaande de
monitoring van bosreservaten in het Vlaamse Gewest. De bedoeling is een zo volledig mogelijke
compilatie aan te bieden van wetenschappelijke informatie over een bosreservaat (of een deel ervan)
en dit als referentie bij een tienjaarlijkse monitoring (cf. monitoringrapport, De Keersmaeker et al.
2003). Bijzondere aandacht gaat uit naar de historiek en het reeds uitvoerde wetenschappelijk
onderzoek. Soortenlijsten van flora, fauna en fungi worden voorzien in bijlage.
Onderliggend basisrapport heeft betrekking op het deelgebied Everzwijnbad (27.5 ha) van het
‘bosreservaat Meerdaalwoud’ (187.5 ha). De overige delen van dit bosreservaat zijn: Drie eiken,
Mommedeel, Pruikenmakers, Grote Konijnenpijp, Veldkant van de Renissart en De Heide. Omwille
van de leesbaarheid, alsook om een onderscheid met de ‘omheining Everzwijnbad’ te maken, wordt
het studiegebied – naargelang de context – aangeduid als ‘Everzwijnbad’, ‘bosreservaat’ of
‘bosreservaat Everzwijnbad’.

Figuur 1-1 De gedeelten van het bosreservaat ‘Meerdaalwoud’, met situering van Everzwijnbad Tthe
different parts of the forest reserve ‘Meerdaal Forest’, with location of Everzwijnbad
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2 Situering
2.1

Landschappelijk-geografisch

Het bosreservaat Everzwijnbad situeert zich centraal in het westelijke gedeelte van het
Meerdaalwoud, een groot aaneengesloten boscomplex van ca. 1611 ha op minder dan tien kilometer
ten zuiden van Leuven (Figuur 2-1). Het grootste deel van het openbaar gedeelte (ca. 1255 ha) ligt in
Vlaams-Brabant, 64 ha in Waals-Brabant. De Naamsesteenweg verdeelt het Meerdaalwoud sinds het
midden van de achttiende eeuw in het Meerdaalbos (ten westen) en het Mollendaalbos (ten oosten).
Het geheel is sinds de achttiende eeuw onderverdeeld in vijftigtal percelen (omheiningen) die elk door
dreven worden begrensd. Landschappelijk situeert het Meerdaalwoud zich ten oosten van de
Dijlevallei in Midden-België. Het kan worden getypeerd als een Brabants leemplateaubos dat in
historische tijden overwegend als middelhout wordt beheerd (vergelijk Zoniënwoud: overwegend
hooghout). Het is vandaag hoofdzakelijk omringd door landbouwgronden, bebouwing en enkele kleine
privé-bossen.
Het reservaat zelf maakt deel uit van de ‘omheining Everzwijnbad’ (88.5 ha). Het is ongeveer 27.5 ha
groot en wordt begrensd door vier openbare boswegen: de Nethense baan (ten oosten), de
Walendreef (ten zuiden), de Jamaicadreef (ten westen) en de Kleine dreef (ten noorden). Enkel de
Nethense baan is toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer, de overige wegen staan open voor ruiters,
wandelaars en fietsers. Door het reservaat loopt een geëxonereerd wandelpad (zie 5.3.2.2) dat door
Geebelen (1963) wordt aangeduid als ‘Rhode weg’. Everzwijnbad wordt volledig omgeven door
bosbestanden.

Figuur 2-1 Situering van het Meerdaalwoud en het reservaat in Vlaanderen
Location of the Meerdaal Forest and the reserve in Flanders

5

De Lambertcoördinaten (X, Y) van de vier buitenste hoekpunten van het bosreservaat Everzwijnbad zijn:
(171542.98482, 165792.74033) (linkerbovenhoek), (172136.65580, 165607.91823) (rechterbovenhoek),
(172116.12001, 165144.92954) (rechteronderhoek), (171612.05975, 165081.45528) (linkeronderhoek).

Figuur 2-2 Ligging van reservaatperimeter en kernvlakte op een topografische kaart (kaartblad 32-6,
Nationaal Geografisch Instituut)
Location of reserve perimeter and core area on a topographical map

2.2

Administratief

Het bosreservaat Everzwijnbad bevindt zich in de provincie Vlaams-Brabant op het grondgebied van
de gemeente Oud-Heverlee (voor de fusie: Haasrode; kadaster 4de afdeling, sectie E, 2de blad, nrs. 79
p.p., 80 p.p., 81 en 82 p.p.). Het is eigendom van het Vlaamse Gewest en wordt beheerd door het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Bos en Groen. Het valt onder de bevoegdheid
van de Houtvesterij Leuven en maakt deel uit van boswachterij ‘Het Spoor’ (situatie begin 2004:
houtvester Bart Meuleman en boswachter Hugo Nackaerts).

2.3

Oppervlakte

De oppervlakte van het reservaat bedraagt 27 ha 48 a 20 ca volgens het officiële beheerplan
(Meuleman 1998).

2.4

Toponymie

De benaming Everzwijnbad vindt vermoedelijk zijn oorsprong in het achttiende-eeuwse (of mogelijk
nog vroegere) gebruik om omheiningen (enceintes) te bedenken met termen uit het jacht- en
wildbeheer (Deneef & Wijnant 2003; i.c. Enceinte des Marcassins).
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2.5

Wettelijke bestemmingen

2.5.1 Gewestplan
Het bosreservaat Everzwijnbad staat op het Gewestplan Leuven ingetekend als natuurgebied (KB 28
december 1972). De aangrenzende bestanden bestaan uit natuurgebied en reservaatgebied (figuur
2-2). Net ten noorden van de Weertse dreef bevindt zich een militaire zone.

Figuur 2-3 Gewestplan Leuven
lichtgroen = reservaatgebied (R) of natuurgebied; donkergroen = bosgebied; lichtblauw =
gemeenschapsvoorziening; rood = woonzone; wit noordelijk deel = militair gebied (M); wit zuidelijk deel = Waals
Gewest (niet gekarteerd)
Zoning plan Leuven
light green = reserve area (R) or nature area; dark green = forest area; light blue = communal area; red = living area;
white northern part = military area (M); white southern part = Wallonian region (not mapped)

2.5.2 Beschermd landschap
Bij Koninklijk Besluit van 13 september 1971 maakt Everzwijnbad deel uit van een beschermd
landschap (Meerdaalwoud en Heverleebos). Het betrokken KB vermeldt een aantal
verbodsbepalingen waarbij de bevoegdheden van de voor het bosbeheer bevoegde overheid
uitdrukkelijk behouden blijven (cf. Meuleman 1998).
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2.5.3 Bosreservaat
Samen met zes andere gebieden in het Meerdaalwoud (zie hoofdstuk 0), wordt Everzwijnbad bij
Ministerieel Besluit van 14 maart 1995 aangewezen als bosreservaat. Bij MB van 30 september 1998
volgt de goedkeuring van het beheerplan, waarin het bosreservaat als integraal reservaat wordt
aangeduid (Meuleman 1998). Dit beheerplan geldt voor een periode van twintig jaar. Voor integrale
reservaten is het evenwel de bedoeling dat dit statuut niet meer gewijzigd wordt.

2.5.4 Europese beschermingszones
Het bosreservaat Everzwijnbad behoort bij Besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002 (B.S.
17/08/2002: 35237), tot de beschermingszone “Valleien van Dijle, Laan en IJse met aangrenzende
bos en moerasgebieden (BE2400011)” (figuur 2-4). De betrokken Europese Richtlijn 92/43/EEG
(Habitatrichtlijn) heeft de bedoeling de biodiversiteit te behouden en streven naar de instandhouding
van natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna die hiervan deel uitmaken. Als
uitvoeringsmaatregel dient elk land speciale beschermingszones (Special Areas of Conservation) aan
te duiden die deel zullen uitmaken van het Europese Natura2000-netwerk. Hierbij wordt voornamelijk
rekening houden met de reeds aanwezige habitattypes en soorten. De habitats en soorten die
betrekking hebben op deze beschermingszone worden opgesomd door Anselin et al. (2000):
Habitats (‘prioritaire habitats’ gemarkeerd met stip)
3150
6430
7220
9120
9130
9160
91D0
91E0

Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium
of Hydrocharition
Voedselrijke ruigten

Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)
Beukenbossen van het type Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagion
Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum
Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum

Veenbossen

alluviale bossen van het type Alno-Padion en Alnion –incanae

Soorten
Triturus cristatus
Vertigo moulinsiana

Kamsalamander
Zeggekorfslak

Rekening houdend met de hydrologie (diepe grondwatertafel) en bovenstaande typologie, wordt het
bosreservaat gedomineerd door het habitattype 9120 (i.c. Fago-Quercetum, cf. Sterckx & Paelinckx
2003). Enkel afgaand op de vegetatie zijn ook duidelijke elementen van type 9160 (StellarioCarpinetum) aanwezig (zie 4). De aanwezigheid van Kamsalamander en Zeggekorfslak in het
reservaat is ons niet bekend en lijkt onwaarschijnlijk.
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figuur 2-4 Speciale Beschermingszone BE2400011 (Habitatrichtlijn 92/43/EEG)
Special Protection Area BE2400011 (Habitat Directive 92/43/EEG)

2.6

Erfdienstbaarheden

Het bosreservaat is vrij van erfdienstbaarheden.
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3 Standplaats
Het klimaat dicteert, de bodem diversifieert
P. Van der Veken

3.1

Klimaat

Het Meerdaalwoud kent volgens de klimaatsclassificatie van Thornthwaite een humied mesothermaal
klimaat met klein waterdeficiet. Het betreft een gematigd en zacht (oceanisch) klimaat, dat een goede
vegetatieontwikkeling toelaat gedurende zes tot zeven maanden per jaar (i.c. april-mei tot oktober).
Voor het bosreservaat relevante waarnemingen zijn afkomstig van het weerstation Ukkel, dat zich op
ongeveer 25 km van het Meerdaalwoud bevindt, op een gelijkaardige hoogte boven zeeniveau (ca.
100 m). De klimatologische normalen voor dit weerstation voor de periode 1961-1990 (www.kmi.be,
figuren 3-1 tot 3-4) geven een jaargemiddelde temperatuur van 9,7 °C en een jaargemiddelde
neerslag van 821 mm. Poncelet & Martin (1947) geven als respectievelijke jaargemiddelden 9,4 °C en
835 mm. Geebelen (1959: 511) merkt dat het klimaat in het Meerdaalwoud net iets continentaler is
dan dat van Ukkel en geeft voor het Meerdaalwoud 9,4 °C op als gemiddelde jaarlijkse temperatuur
en 750 mm als gemiddelde jaarlijkse neerslag. Terwijl de temperatuur een duidelijk optimum vertoont
tijdens de zomermaanden (i.c. juni-augustus, Figuur 3-1), is de neerslag is gelijkmatig verdeeld over
heel het jaar (Figuur 3-4). Doordat de potentiële evapotranspiratie (PET) van een bos in deze
klimaatszone ongeveer 600 mm bedraagt (Sanders et al. 1985), bestaat er een jaarlijks
neerslagoverschot van ruwweg 200 mm. Hierdoor is er sprake van een ‘uitlogend klimaat’, wat een
cruciale impact heeft op de bodemontwikkeling en de nutriëntenvoorziening voor planten.
De dominerende winden komen volgens het KMI uit het westen en vroege of late vorst is weinig
frequent (o.c.). Volgens Geebelen (o.c.: 512) zijn de dominerende winden afkomstig uit het
zuidwesten, inzonderheid in herfst en winter. Noordoostenwinden treden vooral op tijdens het begin
van het vegetatieseizoen (april-mei) (l.c.).

Figuur 3-1 Gemiddelde maandelijkse temperatuur in Ukkel (Koninklijk Meteorologisch Instituut)
Mean monthly temperature in 1961-1990 in Ukkel (Royal Meteorological Institute)
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Figuur 3-2 Gemiddelde maandelijkse maximumtemperatuur in Ukkel (Koninklijk Meteorologisch
Instituut)
Mean monthly maximum temperature in 1961-1990 in Ukkel (Royal Meteorological Institute)

Figuur 3-3 Gemiddelde maandelijkse minimumtemperatuur in Ukkel (Koninklijk Meteorologisch Instituut)
Mean monthly minimum temperature in 1961-1990 in Ukkel (Royal Meteorological Institute)
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Figuur 3-4 Gemiddelde maandelijkse neerslag in Ukkel (Koninklijk Meteorologisch Instituut)
Mean monthly precipitation in 1961-1990 in Ukkel (Royal Meteorological Institute)

3.2

Geologie

3.2.1 Meerdaalwoud
Het Meerdaalwoud situeert zich op een lemige loessgordel, die tijdens de jongste ijstijden (100 000 –
15 000 jaar geleden) in Midden-België werd gevormd door de werking van wind en sneeuw op stof uit
een drooggevallen Noordzeebekken. Ten gevolge van accumulatie en erosie (b.v. op steile hellingen)
varieert de dikte van dit kwartaire loessdek over het algemeen van 0 tot 5 m dikte. Eronder – of lokaal
dagzomend op geërodeerde heuveltoppen - bevinden zich tertiaire sedimenten, die miljoenen jaren
geleden door zeeën werden afgezet. In uitgestrektheid worden deze lagen enerzijds gedomineerd
door kalkrijk zand en kalkzandsteen uit de Formatie van Brussel (Midden-Eoceen), en anderzijds,
door groene klei en kleiig zand uit het Formatie van Sint-Huibrechts-Herne (voorheen: Formatie van
Tongeren; Onder-Oligoceen). In mindere mate, komen ook fijn zand en ijzerhoudende zandsteen uit
de Formatie van Lede (Boven-Eoceen) in de ondergrond voor (Figuur 3-5). Waar moeilijk
doorlaatbare afzettingen van de Formatie van Sint-Huibrechts-Herne dicht tegen de oppervlakte
voorkomen, kunnen (pseudo)gleyverschijnselen door waterstagnatie optreden. De aanwezigheid van
kalk- en ijzerzandsteen gaf in het verleden aanleiding tot lokale bodemontginning.
Het ‘natuurlijk’1 geo-hydrologisch systeem van het Meerdaalwoud is vergelijkbaar met dat van het
Zoniënwoud en wordt treffend geïllustreerd door Figuur 3-6.

1

met notie van antropogene boomsoortenkeuze
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Figuur 3-5 Situering van Heverleebos en Meerdaalwoud op een geologische doorsnede (Tertiair);
Formatie van Tongeren = Formatie van Sint-Huibrechts-Herne (Gulinck cit. in Meuleman 1998)
Location of Heverlee Forest and Meerdaal Forest on a geological cross section (Tertiary); Fv
Tongeren = Formation of Sint-Huibrechts-Herne (Gulinck cit. in Meuleman 1998)

Figuur 3-6 ‘Natuurlijk’ geohydrologisch systeem van het Zoniënwoud en het Meerdaalwoud (Sanders et
al. 1985)
‘Natural’ geohydrological system of the Zoniën Forest and the Meerdaal Forest (Sanders et al. 1985)
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3.2.2 Everzwijnbad
De verspreiding van de (bovenliggende) tertiaire formaties in het bosreservaat is terug te vinden op
de Geologische kaart van België, waarvan het kaartblad Leuven (32) in 1994 op schaal 1:50 000
werd opgemaakt onder leiding van F. Gullentops (Belgische Geologische Dienst, zie ook
Vandenberghe 2001). Het betreft een lithostratigrafische kaart: elk kleurveld stelt een op het terrein
als eenheid herkenbaar gesteentelichaam voor (b.v. pakketten van zanden of kleien). Kwartaire
afzettingen zijn niet afgebeeld.
In het reservaat kunnen drie verschillende zones worden onderscheiden. In het noordelijk deel
behoort de bovenste tertiaire laag tot de Formatie van Brussel, die hier bestaat uit bleekgrijs fijn,
kalkhoudend zand, soms fossielhoudend en met kiezel- en kalkzandsteenbanken. Het grondwater is
hier kwetsbaar (deklaag kleiner of gelijk aan 5 m en/of zandig; onverzadigde laag dikker dan 10 m).
De Formatie van Sint-Huibrechts-Herne in het zuidelijk deel van het reservaat, wordt gekenmerkt door
grijsgroen, zeer fijn, kleihoudend, glauconiethoudend, glimmerrijk zand. Het grondwater in deze zone
is matig kwetsbaar (lemige deklaag van meer dan 5 m dik). In het oosten komt een kleine zone voor
met afzettingen van de Formatie van Lede: lichtgrijs, fijn, kalk- en fossielhoudend (Nummulites
variolarius), zand, soms met kalksteenbanken, glauconiethoudend en met basisgrind. Het grondwater
is hier eveneens matig kwetsbaar vanwege de aanwezigheid van een dikke lemige deklaag.

Figuur 3-7 Bovenste tertiaire afzettingen ter hoogte van het bosreservaat (Databank Ondergronds
Vlaanderen, http://dov.vlaanderen.be)
geel = Formatie van Brussel; paars = Formatie van Sint-Huibrechts-Herne; oker = Formatie van Lede

Upper tertiary deposits
http://dov.vlaanderen.be)

in

the

forest

reserve

(Database

Underground

Flanders,

yellow = Formation of Brussels; violet = Formation of Sint-Huibrechts-Herne; ochre = Formation of Lede
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3.3

Topografie

3.3.1 Meerdaalwoud
Het Meerdaalwoud bestaat grotendeels uit een heuvelend loessplateau, dat zich situeert tussen 35 en
103 m boven de zeespiegel. Alhoewel dit plateau een relatief licht heuvelend karakter bezit, kunnen
plaatselijk hellingen tot meer dan 25 % optreden.
Door Vanwalleghem et al. (2003a, 2003b) worden in het Meerdaalwoud drie soorten antropogene
insnijdingen onderscheiden: 1. erosiegeulen (grote en kleine), 2. weggeulen en 3. niet-gepreciseerde
antropogene kenmerken (i.c. voornamelijk ‘wegravijnen’). Weggeulen en wegravijnen wijzen
vermoedelijk op de aanwezigheid van wegen tijdens de Gallo-Romeinse periode of de metaaltijden.
De erosiegeulen zijn waarschijnlijk ontstaan door lokale akkerbouw in deze perioden, gevolgd door
een bebossing. Het onderscheid tussen erosiegeulen en weggeulen wordt treffend geïllustreerd door
foto’s (Figuur 3-8).

3.3.2 Everzwijnbad
Het bosreservaat maakt deel uit van het heuvelend loessplateau. Het oppervlak helt af naar het
noordwesten en situeert zich tussen iets meer dan 60 en bijna 90 m boven de zeespiegel. In de
noordwestelijke helft van het reservaat – ten noorden van de centrale (geëxonereerde)
voetgangersdreef – bedraagt de helling ongeveer vijf procent (zie Figuur 3-9). Ten zuiden van deze
dreef bedraagt ze slechts om en bij de twee procent. In het oostelijk deel van het reservaat bevinden
zich twee vermoedelijk antropogene reliëfvormen: een holle weg en een cirkelvormige depressie. Een
insnijding in het noordelijk deel is mogelijk een erosiegeul ten gevolge van akkerbouw tijdens de
Gallo-Romeinse periode of de prehistorie (zie hoofstuk 5: Figuur 5-6, Vanwalleghem et al. 2003b).

3.4

Bodem

3.4.1 Meerdaalwoud
De bodems in het Meerdaalwoud kunnen globaal worden omschreven als goed gedraineerde
leembodems, die zijn uitgeloogd ten gevolge van een neerslagoverschot. De aanwezigheid van een
uitlogingshorizont (E) en een klei-aanrijkingshorizont (Bt) typeert ze volgens de FAO-richtlijnen als
een luvisol of een albeluvisol (Rampelberg & Deckers 1995).
Periglaciale processen (krimpen, uitzetten) hebben volgens Van Vliet et al. (1992) aanleiding gegeven
tot de vorming van een compacte laag (fragipan) in de klei- aanrijkingshorizont (Bt). Ontbrekende of
slechts marginaal aanwezige landbouw heeft volgens Bossuyt et al. (2001) in ons vochtige klimaat en
onder de aanwezige bosvegetatie geleid tot een verlaging van de pH, micropodsolisatie en
redoxprocessen. Baeyens (1959) concludeert dat de graad bodemdegradatie in het Meerdaalwoud
evenwel niet zo sterk is doorgezet als in het Zoniënwoud, omdat in de bestanden ook andere
loofhoutsoorten voorkomen dan de Beuk. Volgens Dudal (1953) en Déthioux (1955) is in het
Meerdaalwoud in een ‘normale situatie’ (i.e. met betrekking tot topografie en bosvegetatie) sprake van
een sol brun lessivé, met een goede menging van organische en minerale bestanddelen (mullhumus). Echte sol bruns met een goede biologische activiteit zijn dan weer zeer zeldzaam in dit
boscomplex (Geebelen 1959).

17

foto’s Tom Vanwalleghem
Figuur 3-8 Erosiegeul (A) en weggeul (B) in het Meerdaalwoud (Vanwalleghem et al. 2003a)
Erosion gully (A) and road gully (B) in the Meerdaal Forest (Vanwalleghem et al. 2003a)
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3.4.2 Everzwijnbad
Volgens de Bodemkaart van België (i.c. opgemaakt in 1952, Baeyens 1959) bestaat het bosreservaat
vrijwel geheel uit goed gedraineerde, zure leembodems van de series Abc0 en Aba(b)2. In de
kernvlakte zijn beide typen vertegenwoordigd (Figuur 3-9). Een klein stukje in de zuidoostelijke hoek
van het reservaat is zandiger en werd gekarteerd als een goed gedraineerde, zure zandleembodem
(sLbc). Abc0-bodems vertonen in principe een sterk gevlekte textuur B horizont en een dikke
strooisellaag met mor-humus. Volgens Langohr bevindt de kalkrijke loess zich hier op 3 m diepte en
meer. Door Dudal (1953) worden dergelijke bodems aangeduid als sols lessivés à tendance
podsolique. Ze zijn karakteristiek voor grote delen van het Zoniënwoud en worden vaak geassocieerd
met beukenmonocultuur. Déthioux (1955: 268) wijdt de minder uitgesproken degradatie van Abc0bodems in het Meerdaalwoud aan het feit dat de omvorming naar éénsoortig beukenhooghout hier
minder uitgesproken is. Ze zijn evenwel sterker gedegradeerd door uitloging en podzolisatie dan de
aanpalende Aba(b)-bodems, die volgens R. Langohr (pers. med.) als degradatiestadia tussen Abc0en Aba-bodems kunnen worden beschouwd. Ze kunnen worden getypeerd als sols lessivés en
bezitten in principe een moder-humus (Dudal 1953, Déthioux 1955, Baeyens 1959) De kalkrijke loess
zit hier vermoedelijk minder diep (op ca. 1-2 m, R. Langohr pers. med.).

Figuur 3-9 Bodemkaart van België, kaartblad Hamme-Mille 103E (Centrum voor Bodemkartering)
Belgian Soil Map, map Hamme-Mille 103E (Center for Soil mapping)

3.5

Hydrologie

Er bevinden zich geen oppervlaktewaters of kwelzones in het bosreservaat Everzwijnbad. De
permanente grondwatertafel bevindt zich op meer dan 5 m diepte.
2

Langohr (pers. med.) merkt op dat de nationale bodemkartering werd uitgevoerd met de doelstelling
landbouwproduktie en bijgevolg met minder aandacht voor de specifieke ecologie van bosgebieden. Aangaande
het gebruik van bijvoorbeeld Aba(b) bestonden verschillende visies. In het Zoniënwoud werd deze eenheid
specifiek gebruikt voor zones die na 1830 onder landbouw waren gekomen. In elk geval dient de nationale
bodemkaart op de schaal van Everzwijnbad omzichtig te worden gebruikt en dient ze bij voorkeur te worden
aangevuld met nieuw onderzoek.
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4 Vegetatie
4.1.1 Inleidende opmerking
Dit hoofdstuk behandelt de globale samenstelling, typering en kartering van de vegetatie in en nabij
Everzwijnbad. Een meer uitgebreide beschrijving is opgenomen in het monitoringrapport (De
Keersmaeker et al. in prep.).

4.1.2 Samenstelling
Na het ringen van de laatste individuen Amerikaanse eik in het jaar 2000, bestaat het bosreservaat uit
hooghout van inlandse Eik (Quercus robur + petraea) met bijmenging van Gewone esdoorn (Acer
pseudoplatanus) Gewone es (Fraxinus excelsior), Grauwe abeel (Populus canescens), Zoete kers
(Prunus avium), Lork (Larix sp.), Ruwe berk (Betula pendula) en Haagbeuk (Carpinus betulus). Er
komen tevens enkele stroken beukenhooghout (Fagus sylvatica) voor. In het zuiden van het
bosreservaat komen zeer hoge beuken voor (tussen 39.7 m en 45.9 m (Vanmechelen et al. 1997). De
sterke aanwezigheid van meer dan tweehonderd jaar oude inlandse Eik op deze potentiële
beukenstandplaats (loessleemplateau), is gerelateerd aan een eeuwenlang middelhoutbeheer met
overstaanders van deze soort. In het meest noordelijk deel van het bosreservaat groeien volgens
Vanmechelen et al. (1959) wintereiken met een gemiddelde DBH van 60 cm. Opmerkelijk is de
frequente aanwezigheid van Hulst (Ilex aquifolium) in de struiklaag, waarin verder voornamelijk
Hazelaar (Corylus avellana) en Haagbeuk (Carpinus betulus) voorkomen. De meest frequente
soorten in de kruidlaag zijn zuurtolerante schaduwminners (b.v. Milium effusum, Oxalis acetosella).
Lokaal komen echter ook zuurmijdende soorten voor (b.v. Melica uniflora, Paris quadrifolia).

4.1.3 Typering
Afgezien van inherente gebreken van syntaxonomische classificatie, blijken de bosvegetaties op
Brabantse loessleemplateaus moeilijk te typeren op basis van bestaande literatuur. Naast een
relatieve soortenarmoede en een gebrek aan onderzoek, berust een mogelijke oorzaak bij de aard
van de betrokken standplaatsen, die zich kenmerken door een uitgesproken optreden van:
• (micro-)gradiëntsituaties tussen mineralenrijke en mineralenarme bodemtypen
• variaties in vocht- en mineralenhuishouding ten gevolge van bodemcompactie
• boomsoorteneffecten (b.v. Beuk versus Esdoorn op een verzuringsgevoelig substraat)
Op basis van de floristische samenstelling van de struik- en kruidlaag, bezit de vegetatie in het
bosreservaat zowel verwantschappen met Fago-Quercetum Tüxen 1955 convallarietosum, als met
Stellario-Carpinetum Oberdorfer 1957 oxalidetosum. Beide gemeenschappen delen de aanwezigheid
van belangrijke populaties Hulst, Witte klaverzuring, Grote muur en Dalkruid (Maianthemum bifolium)
(Stortelder et al. 1999). Het Stellario-Carpinetum oxalidetosum omvat volgens Stortelder et al. (o.c.)
de zure beukenbossen van het Milio-Fagetum Van der Werff 1991, dat als een ‘typische PNV’ voor
NW-Europese, uitgeloogde loessbodems kan worden beschouwd. Noirfalise (1984: 78-80, 114)
relateert dergelijke standplaatsen voornamelijk aan zijn Stellario-Carpinetum typicum (= ‘Chênaiecharmaie limoneuse’) en Milio-Fagetum, waarbij eerstgenoemde het laatste kan vervangen als gevolg
van beheer (b.v. een middelhoutbeheer op basis van Eik en Haagbeuk). Everzwijnbad vertoont
tevens een hoge affiniteit met het Milio-Fagetum van Rogister (1985), dat wordt getypeerd als een
subatlantisch zuur beukenbos op een goed gedraineerde standplaats, met een humuskwaliteit die
zich tussen het (mineralenarmere) Fago-Quercetum en het (mineralenrijkere) Stellario-Carpinetum
situeert.
Vertrekkende van de beschrijving van de habitattypes in bijlage van de Europese Habitatrichtlijn
(Sterckx & Paelinckx 2003), kunnen de zuurdere delen van Everzwijnbad nog het best worden
getypeerd als een Ilici-Fagion (code 9120). De meer neutrale, mineralenrijkere standplaatsen - met
bijvoorbeeld Eénbloemig parelgras (Melica uniflora) in de kruidlaag - behoren dan tot het AsperuloFagetum (code 9130). Wanneer men enkel met de kruidlaagsamenstelling rekening houdt - en

20

bijvoorbeeld niet met de hydrologie - komen tevens goed ontwikkelde fragmenten van het StellarioCarpinetum (code 9160) voor. De Europese richtlijn stelt evenwel voor om bossen waar de bodem
voldoende gedraineerd is om ook Beuk als dominante boom toe te laten, in principe niet tot het
Stellario-Carpinetum te rekenen (o.c.: 89).

4.1.4 Kartering en evolutie
Het Meerdaalwoud en omgeving maken deel uit van kaartblad Hamme-Mille 103E van de
Vegetatiekaart van België3 (Déthioux 1959). De opmaak van dit kaartblad vindt plaats het voorjaar
van 1954 en omvat 70 opnamen onder bos in het Meerdaalwoud (Déthioux 1955, zie ook 6.4.4).
De differentiatie op de Bodemkaart [bodemseries Abc0 en Aba(b)] vertaalt zich niet in verschillende
eenheden op de vegetatiekaart (zie voetnoot onder 3.4.2). Het bosreservaat wordt vrijwel volledig
gekarteerd als QCc: een ‘associatie van Gemengd eikenbos met mull-humus; subassociatie met
Lelietje-der-dalen’. De boomlaag van deze karteringseenheid bestaat volgens Déthioux (1959: 21-22)
uit Zomereik (Quercus robur), Gewone es (Fraxinus excelsior), Gewone esdoorn (Acer
pseudoplatanus), Zoete kers (Prunus avium) en meer recent aangeplante en bevoordeelde soorten
als Amerikaanse eik (Quercus rubra) en Beuk (Fagus sylvatica). In de onderetage groeit veel
Hazelaar (Corylus avellana), terwijl Haagbeuk (Carpinus betulus) eerder sporadisch optreedt (l.c.).
Zwarte els (Alnus glutinosa), Witte els (Alnus incana) en Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina)4,
komen frequent voor ten gevolge van introductie als bodemverbeteraars (l.c.).
De genoemde associatie houdt volgens Déthioux (o.c.) het midden tussen het Atlantische eikenbos
(Quercetum atlanticum) en het Midden-Europees Eiken-Haagbeukenbos (Querceto-carpinetum). Van
het eerste wijkt het af doordat in het Meerdaalwoud slechts twee kleine populaties van Wilde hyacint
(Hyacinthoides non-scripta) werden aangetroffen5.
De subassociatie met Convallaria majalis bevat in de onderetage ook Ruwe berk (Betula pendula),
Lijsterbes (Sorbus aucuparia) en Sporkehout (Frangula alnus). De kruidlaag onderscheidt zich van de
andere subassociaties door zuurtolerante soorten als Gladde witbol (Holcus mollis), Ruige veldbies
(Luzula pilosa), Wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum), Witte klaverzuring (Oxalis acetosella),
Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata) en Lelietje-der-Dalen (Convallaria majalis). Déthioux (1959:
26) merkt op dat de genoemde subassociatie voorkomt op uitgeloogde leembodems (sols limoneux
lessivés) die gevoelig zijn voor bodemdegradatie (b.v. verzuring), met een mogelijke uitbreiding van
Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) tot gevolg. Terwijl een te groot aandeel van oppervlakkig
wortelende soorten als de Beuk deze degradatie versnelt, wordt ze tegengegaan door de spontane
ontwikkeling van bijvoorbeeld Zomereik en Esdoorn (sic, l.c.).
Net in of aan de rand van het reservaat bevinden zich vegetaties die worden gerekend tot het
‘Wintereikenbos op zandbodem, variante met Luzula pilosa en Convallaria majalis’ (eenheid QSI).
Dergelijke bosvegetaties ontwikkelen zich volgens Déthioux (o.c.) op een zuurder substraat met een
ruwere humus (mor, moder) in vergelijking met het Gemengd eikenbos. Net ten noorden en ten
westen van het reservaat bevinden zich omstreeks 1955 nog belangrijke oppervlakten
heidevegetaties (eenheden CG en CS, zie Figuur 4-1), die vermoedelijk het gevolg zijn van zware
kappingen tijdens de tweede wereldoorlog (cf. Meuleman 1998, Bauwens 2001).

3

In 1948 wordt de opmaak van de Vegetatiekaart van België gestart, in samenhang en gelijktijdig met de
Bodemkaart van België. Tot een gebiedsdekkende nationale vegetatiekaart komt het echter niet. Het blijft bij 27
kaartbladen.
4
verkeerdelijk als ‘cérisier de Virginie’ = Prunus virginiana aangeduid
5
één kleine populatie Wilde hyacint werd in 2003 door H. Baeté aangetroffen in het meest westelijke deel van het
bosreservaat
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;

Figuur 4-1 Vegetatiekarteringen omstreeks 1955 (Déthioux 1959) en 2000 (B. Roelandt pers. med.)
Vegetation mappings around 1955 and 2000; QB = = Quercion roboris-sessiliflora (cf. Querco-Betuletum), QS,
QSI and QSa = Quercion roboris-sessiliflora (cf. Fago-Quercetum); QCc = Fraxino-Carpinion (cf. StellarioCarpinetum); QC, QCs and QCf = Fraxino-Carpinion (cf. Primulo-Carpinetum); CG and CS = Calluno-Genistion
(Calluna heaths); AS = Agrostidion spicae-venti (arable land with Scleranthus annuus); Ag = waste land with
Agrostis capillaris
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In de periode 2001-2003 gebeurt een nieuwe kartering met de eenheden van Déthioux (1959), op
basis van de vegetatie-opnamen van Bauwens (2000) en opnamen die werden gemaakt in het kader
van het beheerplan voor het Meerdaalwoud (periode 1999-2003, B. Roelandt pers. med.). Een
rapport met de resultaten van dit onderzoek (Roelandt 2004).bereikte ons net voor het ter perse gaan
van dit basisrapport.
De belangrijkste vaststelling binnen de reservaatperimeter is dat eenheid QCc in belangrijke mate
plaats heeft geruimd voor de eenheid QSa: ‘Wintereikenbos op zandbodem, variante6 met Anemone
nemorosa’. Deze eenheid kenmerkt zich binnen het Wintereikenbos (zie hoger) door de aanwezigheid
van ‘meereisende’ soorten als Bosanemoon (Anemone nemorosa), Witte klaverzuring (Oxalis
acetosella), Veelbloemige salomonszegel (Polygonatum multiflorum) en Klimop (Hedera helix).
Déthioux (1959) vermeldt voor deze eenheid de aanwezigheid van Hazelaar, Haagbeuk en Esdoorn
in de hakhoutlaag (en een daaraan gekoppelde verbetering van de humuskwaliteit). Ten opzichte van
QCc (mull) kan QSa evenwel worden beschouwd als een overgang naar een ruwer humustype
(moder)7 (vgl. hoofdstuk 6, punt 6.4.4). De gele zone met QSa op de kaart uit 2000 komt - volgens
een luchtfoto uit 1990 (orthofotoplan Eurosense) – in belangrijke mate overeen met de jongere
bestanden van Beuk en Eik in de zuidoostelijke helft van het reservaat (Figuur 4-2; vgl. Figuur 6-7).
De heidevegetaties in de omgeving van het reservaat zijn op de kaart uit 2000 volledig vervangen
door bosvegetaties (Figuur 4-1).

Figuur 4-2 Het bosreservaat op een luchtfoto uit 1990 (Eurosense)
The forest reserve on an aerial photograph from 1990 (Eurosense); remark the younger stands in the
SE part of the reserve

6
7

Déthioux (1959) vermeldt ‘subassociatie’ in plaats van ‘variante’
ook hier is geen overeenkomst met de verschillen op de bodemkaart
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5 Historiek
5.1

Achtergrond: prehistorische landschapsevolutie in Midden-België

Het Laatglaciaal (ca. 14 000 – 10 000 jaar geleden) wordt door geomorfologen beschouwd als de
periode waarin de landschappen van Midden-België hun huidige vorm krijgen en waarvan de
aanvang wordt gekenmerkt door een snelle, opvallende klimaatsopwarming en neerslagtoename
(Verbruggen et al. 1991: 361-370, Figuur 5-1). Het verdwijnen van permafrostcondities geeft in
combinatie met een neerslagoverschot aanleiding tot een beginnende uitloging van de eolische
afzettingen uit de jongste ijstijd. In het begin van het Laatglaciaal wordt Midden-België bedekt door
een koude steppevegetatie, die voornamelijk uit grassen en cypergrassen bestaat (Munaut 1968:
177). Een eerste opwarming (ca. 13 500 - 12 300 jaar geleden) geeft aanleiding tot het ontstaan van
de eerste bosvegetaties, waarin eerst pioniers als wilgen en berken en later dennen gaan domineren.
Daarop volgt een koude periode die een terugkeer van de steppe tot gevolg heeft. Een nieuwe
opwarming (ca. 11 900 - 10 800 jaar geleden) is iets meer uitgesproken dan de vorige en leidt
waarschijnlijk tot uitgestrektere bossen en een belangrijker aandeel van thermofiele bomen als linden,
iepen, eiken, hazelaars en elzen. In de pollendiagrammen verschijnen op het einde van deze periode
veenmossen en diverse heidesoorten, die als indicatoren van een meer oceanisch en bijgevolg meer
uitlogend klimaat kunnen worden beschouwd. Omstreeks 10 800 jaar geleden een einde aan het
zachte klimaat en als gevolg daarvan verdwijnen hoger genoemde thermofiele boomsoorten uit
Midden-België en verschijnen opnieuw dennen en steppevegetaties met onder meer cypergrassen,
grassen en Alsem-soorten (zoals Bijvoet).
Omstreeks 10 300 jaar geleden begint een zich doorzettende opwarming die het Holoceen en
daarmee ook het Preboreaal inluidt. Het preboreale klimaat is droger dan tegenwoordig. In MiddenBelgië zijn er op dat moment reeds dennenbossen. Thermofiele soorten worden slechts in heel kleine
aantallen aangetroffen. De landschapsvormende invloed van de mesolithische jagerverzamelaarsculturen wordt als gering beschouwd, al bestaat er mogelijk een niet te verwaarlozen
indirecte impact door de jacht op grote grazers.
Het klimaat warmt verder op tijdens het Boreaal (ca. 8 500 - 7 500 jaar geleden) en het wordt
uiteindelijk warmer dan tegenwoordig. Het blijft echter nog steeds vrij droog. Hazelaar haalt in de
pollendiagrammen tien tot vijftien procent. Op de droogste gronden treedt deze struik soms in
nagenoeg éénsoortige bestanden op (‘hazelaarbostijd’). Deze sterke uitbreiding valt samen met het
verdwijnen van Alsem, een genus van steppesoorten dat nog meermaals piekte tijdens het
Laatglaciaal (Verbruggen 1971). Deze toestand wijst volgens Munaut 1968 op een verbossing van de
resterende steppen en een gebrek aan concurrerende boomsoorten. Bottema & Walsweer (1997)
brengen de explosie van hazelaarstuifmeel in het Boreaal dan weer in verband met een verspreiding
door de mesolithische mens en argumenteren dat in de vorige interglacialen eiken zich eerder
uitbreidden dan hazelaars. De dennenbossen houden stand in de riviervalleien (Munaut 1968). Wat
later in deze periode immigreren volgens Van der Ben (1997: 29): Eik, Iep, gevolgd door Linde,
8
Gewone es, Hulst, Taxus, Esdoorn , Gewone lijsterbes, Zoete kers en Els. Tegen het einde van het
Boreaal winnen elzen steeds meer aan belang en gaan vanaf ca. 6 500 jaar geleden wilgen
vervangen als voornaamste boomsoort op vochtige bodems (Verbruggen et al. 1991). Beuk en
Haagbeuk hebben op dat moment Midden-België nog niet bereikt.
Met de aanvang van het Atlanticum (7 500 – 5 000 jaar geleden) wordt het klimaat steeds warmer en
vochtiger. In deze periode komt er concurrentie voor Hazelaar, want met uitzondering van Beuk en
Haagbeuk hebben alle ‘hedendaagse boomsoorten’ Midden-België bereikt. Dit geeft aanleiding tot het
ontstaan van gemengde loofbossen met een belangrijk aandeel van Linde en in wat mindere mate
van Eik (cf. Hommel et al. 2002).

8

De indigene status van Acer pseudoplatanus ten noorden van Samber en Maas wordt betwist. Europese
verspreidingskaarten laten evenwel zien dat Vlaanderen een opvallende hiaat vormt in het areaal, dat zich
noordwaarts uitstrekt tot in Scandinavië. Deze entomogame soort is bovendien sterk ondervertegenwoordigd in
pollendiagrammen (cf. Bastin 1964).
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In een eerste fase van het Subboreaal (5 000 – 2 700 jaar geleden) koelt het klimaat ietwat af en
neemt de neerslag verder toe. Dit valt samen met:
•
het opmerkelijk zeldzaam worden van Iep
•
een geleidelijke afname van Linde
•
het oprukken van Hazelaar en Eik
•
de intrede van Beuk in de pollendiagrammen
De komst van de Beuk houdt wellicht verband met het optreden van betrekkelijk lage temperaturen en
een toenemende vochtigheid. Het is een schaduwtolerante soort die zich aan uiteenlopende
abiotische omstandigheden kan aanpassen, waardoor hij – behalve op uitgesproken natte en droge
standplaatsen - meer en meer een belangrijke concurrent van andere boomsoorten wordt. Ongeveer
4 000 jaar geleden gaat Beuk dan ook vrij sterk overheersen in het zuiden van het land. Daarna is dit
ook het geval in Midden-België.
In een tweede fase van het Subboreaal verliest het klimaat iets van zijn oceanisch karakter. Ulmus
wordt nog zeldzamer (mogelijk als gevolg van een combinatie van snoeien en pathogenen, cf.
Rackham 1995) en Tilia blijft achteruitgaan, alhoewel deze laatste nog steeds meer voorkomt dan
Quercus. Het belangrijkste aspect van deze fase is wel het oprukken van de Beuk, die geleidelijk
talrijker wordt, maar niet gaat domineren. De hoeveelheid ruderalen in de pollendiagrammen nemen
verder toe en wijzen op een steeds grotere landbouwactiviteit.
Het Subatlanticum (2 700 jaar geleden tot nu) wordt gekenmerkt door een kouder en vochtiger
klimaat. De aanvang ervan wordt door palynologen gekarakteriseerd door de voortdurende uitbreiding
van Beuk en het nagenoeg verdwijnen van de Linde uit de bossen. Het aandeel van de Beuk op
leemgronden wordt op 20 tot 40 % geschat. Er wordt verondersteld dat op dat moment op
zandgronden zelfs zuivere beukenbossen worden gevormd. De opmars van deze boomsoort wordt
echter gestuit, een gebeurtenis die samengaat met een toenemende invloed van de mens op de
vegetatie van Midden-België. Pollendiagrammen laten voor het begin van het Subatlanticum een
verstoord landschap zien, gekenmerkt door een gevoelige daling van het aandeel boompollen (b.v.
van 80 % naar 30 % te Rosières bij de ontginning van de Laanvallei omstreeks 2 600 jaar geleden)
(Van der Ben 1997).
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Figuur 5-1 Laat-Kwartaire landschappen in Laag- en Midden-België (Verbruggen et al. 1991)
Late Quarternary landscapes in Low and Central Belgium (Verbruggen et al. 1991)
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5.2

Meerdaalwoud

5.2.1 Inleiding en bronnen
Het bosreservaat Everzwijnbad behoort tot het Meerdaalwoud, een boscomplex dat volgens
Geebelen (1963) reeds wordt vermeld in vroegmiddeleeuwse geschreven bronnen aangaande de
omliggende gemeenten (Tourinnes-la-Grosse, Hamme-Mille, Bierbeek). Vooraleer het Meerdaalwoud
als een afzonderlijke entiteit bekend staat, maakt het vermoedelijk deel uit van het zogenaamde
Kolenwoud (Sylva carbonaria of Carbonaria sylva9), dat wordt beschouwd als het belangrijkste
historische bosgebied in Midden-België en dat tevens het Zoniënwoud omvat. Door een gebrek aan
foreest-status (Verhulst 2002: 13) raakt dit uitgestrekte woud versnipperd, wat zeker vanaf de
Karolingische periode (achtste - negende eeuw) resulteert in een scheiding tussen het Zoniënwoud
en de bossen langs de Dijle ten zuiden van Leuven (Lust s.d.). De naam Kolenwoud is vermoedelijk
afgeleid van de produktie van houtskool, gebruikt als huishoudelijke brandstof of als brandstof ten
behoeve van ijzerwinning uit limonietconcreties in de tertiaire bodemlagen (Bossuyt et al. 1999, Baeté
et al. 2002).
Alhoewel in het Meerdaalwoud tot dusver geen systematisch paleo-ecologisch of archeologisch
onderzoek heeft plaatsgevonden, zijn verschillende vondsten bekend die wijzen op exploitaties tijdens
de prehistorie en de Gallo-Romeinse periode (De Bie 2003). Het gaat voornamelijk om nietsystematisch, maar inspirerend onderzoek uit het begin van de twintigste eeuw (De Loe 1901, De Loe
1907, Dens 1908, Vinvent&Vincent 1909, Vincent & Vincent 1911, Vincent 1925, Rahir 1928). Een
samenvatting van dit onderzoek is terug te vinden in De Clerck (1987).
De bossen van Meerdaal, Mollendaal en Heverlee behoren gedurende het Ancien Régime tot het
Hertogdom Aarschot en meer bepaald tot de Baronieën Bierbeek en Heverlee. Het grootste deel van
de domeinarchieven van deze regio, wordt bewaard in het Arenbergarchief van de Katholieke
Universiteit Leuven (Arenbergfonds). Dit archief bevat originele oorkonden en afschriften die
teruggaan tot de dertiende eeuw (van Ermen 1998). Een tweede fonds – dat teruggaat tot de
veertiende eeuw en vooral domaniale en feodale documenten bevat - berust in het Algemeen
Rijksarchief te Brussel (o.c.). Deze Brusselse archieven werden recent bestudeerd door de Moreau
de Gerbehaye (2001). Een derde gedeelte van de archieven is te vinden in de centrale archieven van
de familie van Arenberg in het kapucijnenklooster te Edingen. Van dit archief is een structuurstudie en
deelinventaris beschikbaar (Mertens 1999). Deze rijkdom aan archieven werd nog niet ten gronde
bestudeerd in functie van de historische ecologie van het Meerdaalwoud.

5.2.2 Prehistorie – vroege middeleeuwen
5.2.2.1

Antropogene insnijdingen

Het veelvuldig voorkomen van vermoedelijk door de mens ontstane, lijnvormige uitgravingen
(‘ravinements artificiels’) in het Meerdaalwoud werd reeds aangestipt door Vincent & Vincent (1911).
Dergelijke structuren werden ook in het bosreservaat aangetroffen (Figuur 5-2). Het verband tussen
ravijnvorming en antropogene verstoring in het Meerdaalwoud werd onderzocht door Rommens
(2002). Vanwalleghem et al. (2003a, 2003b) bevestigen het antropogene karakter van deze
insnijdingen en plaatsen ze op basis van hun morfologie in twee groepen (zie ook 6.3.2). Een eerste
groep komt vooral voor in het zuiden van het Meerdaalwoud, waar zich ook de meeste
archeologische vindplaatsen bevinden. Er wordt vermoed dat deze insnijdingen wijzen op de
aanwezigheid van oude akkers en een daaropvolgende herbebossing. Enkele gevalstudies wijzen op
9

In tegenstelling tot bepaalde vulgariserende literatuur, dateert deze naam niet uit de tijd van Julius
Caesar, maar wordt hij voor het eerst vermeld in verband met Frankische invallen in het Romeinse Rijk
omstreeks het jaar 400: Chlochilo. Iste, transito Rheno, Romanos in Carbonaria sylva devicit,
Camaracum cepit & obtinuit, annis 20 regnavit (‘Clodio. de eerste. stak de Rijn over en versloeg de
Romeinen in het Kolenwoud. veroverde Kamerrijk en hield het in bezit. regeerde 20 jaar lang’; cit. in
Newton 2003, cf. ook Maury 1867: 53).
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belangrijke erosiefasen in de late Bronstijd (ca. 3000 jaar geleden) en opnieuw in de Gallo-Romeinse
tijd (ca. 2000 jaar geleden) (Vanwalleghem et al. 2003b). Het gebrek aan Merovingische of
middeleeuwse sites, laat vermoeden dat de periode van landbouw in het Meerdaalwoud is gestopt na
de invallen van de Franken omstreeks het jaar 275 (cf. Mertens 1972). De tweede groep insnijdingen
bevinden zich hoofdzakelijk langs rechte, noord-zuid-georiënteerde assen en betreffen vermoedelijk
oude holle wegen (Vanwalleghem et al. 2003a, 2003b).

5.2.2.2

Steentijden (ca. 250 000 tot 4 000 jaar geleden)

Voorlopig kunnen geen archeologische vondsten uit het Meerdaalwoud met zekerheid aan de vroege
of middensteentijd (Paleo- en Mesolithicum) worden toegewezen (De Bie 2003). Er zijn wel
verschillende vindplaatsen bekend die dateren uit de jonge steentijd (Neolithicum, ca. 6500 – 4000
jaar geleden). De belangrijkste situeren zich op de hoogste en meest strategische plaatsen: de
Tomberg, de Warande en het plateau van Sint-Nicasius. De vondsten zelf betreffen meestal
vuurstenen werktuigen (b.v. gepolijste silex-stenen). Talrijke bijlvondsten lijken er op te wijzen dat de
Neolithische mensen reeds actief in het bosbestand hebben ingegrepen via kappen en ringen (o.c.).

Figuur 5-2 ‘Ravinements artificiels’ in het Meerdaalwoud volgens Vincent & Vincent (1911), met
aanduiding van de perimeter van het bosreservaat
‘Artificial ravines’ in the Meerdaal Forest according to Vincent & Vincent (1911), with location of the
reserve perimeter
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5.2.2.3

Metaaltijden (ca. 4 000 tot 2 000 jaar geleden

De hoogteverdediging met aarden wal, die is opgetrokken op het plateau van Sint-Nicasius is volgens
De Bie (2003) een kenmerkend relict uit de Keltische periode (cf. IJzertijd: ca. 2 500 tot 2 000 jaar
geleden). In de dezelfde buurt bevinden zich ook zes vóór-Gallo-Romeinse grafheuvels met een
diameter tot 20 meter een hoogte van anderhalve tot bijna drie meter. Elders in het Meerdaalwoud
worden nog zes andere grafheuvels toegeschreven aan de metaaltijden (o.c.).

5.2.2.4

Gallo-Romeinse tijd (eerste tot de vierde eeuw)

De uitbouw van het Romeinse wegennet ligt aan de basis van het goed op gang komen van de GalloRomeinse samenleving vanaf het begin van onze tijdrekening. Vincent & Vincent (1909) stellen dat de
brede V-vormige greppel die het Meerdaalwoud drie kilometer lang van west naar oost doorkruist10,
het restant is van een Romeinse weg naar Tienen (cf. de benamingen ‘Oude Thiense weg’ of
‘Thiense Groebe’). Het is in elk geval opvallend dat de meeste van de negen Romeinse tumuli in het
Meerdaalwoud zich langs deze route situeren. Deze grafheuvels vormen tot dusver het duidelijkste
bewijs voor Gallo-Romeinse aanwezigheid in het Meerdaalwoud. Ze zijn herkenbaar als vrij steile
heuvels in de vorm van een afgeknotte kegel. Alhoewel het gaat om relatief kleine Romeinse tumuli,
onderscheiden ze zich duidelijk van de plattere, koepelvormige grafheuvels uit de metaaltijden (De
Bie 2003).
Of er ook Romeinse bewoning was binnen het areaal van het huidige Meerdaalwoud is onderwerp
van verder onderzoek. Volgens De Bie (2003) kwamen de zacht glooiende, naar het zuidoosten
gerichte hellingen het meest in aanmerking voor de bouw van Romeinse villae rusticae, i.e. grote
landbouwbedrijven die gemiddeld tussen 50 en 100 ha grond bewerkten. Verschillende vondsten van
Romeinse artefacten – en concentraties van Romeinse dakpannen (tegulae) in het bijzonder – lijken
te wijzen op de aanwezigheid van villae, of alleszins van Romeinse gebouwen (o.c.). Op de hellingen
langs de Warandevijvers suggereren oude erosiegeulen in de omgeving van Romeinse vondsten (b.v.
gebruiksceramiek), een actieve bewerking van het land (Franssens 2003).

10

deze vermoedelijke weg begint ongeveer 300 m ten noordoosten van de Kluis en loopt dood op de
Naamsesteenweg
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Figuur 5-3 Verspreiding van wegensystemen (blauwe en rode lijnen) en bekende archeologische sites
in het Meerdaalwoud, met aanduiding van de reservaatperimeter (Vanwalleghem et al. 2003,
bijgewerkt)
Distribution of road systems (blue and red lines) and known archeological sites in the Meerdaal
Forest, with location of the reserve perimeter (Vanwalleghem et al. 2003)

5.2.3 Middeleeuwen – ca. 1600
5.2.3.1

Het Vrijwoud

Meerdaal - in tegenstelling tot Heverleebos - is één van de vier Brabantse bosgebieden die reeds in
1367 worden aangeduid als Vrijwoud (Franches Forêts)11. In tegenstelling tot in de rest van Brabant is
de jacht in de erkende vrijwouden uitsluitend voorbehouden aan de vorst of aan de eigenaar(s)12. In
niet-domaniale vrijwouden, zoals Meerdaalwoud, werd bovendien de rechtspraak voorbehouden aan
het eigen woudgerecht van de adellijke eigenaars13. In de praktijk betekent dit statuut van Vrijwoud
een bescherming tegen veeteelt, akkerbouw en bewoning.
Als voormalig familiebezit van de Hertog van Croÿ (zie 5.2.6) en onderdeel van de Baronie van
Bierbeek, is het Meerdaalwoud terug te vinden in zogenaamde pre-kadastrale atlassen uit de periode
1596-1598. De vier niet-ingebonden atlassen die het hertogdom Aarschot bestrijken en waarvan één
de Baronie van Bierbeek behandelt, worden bewaard in de archieven van het Arenbergfonds in de

11

de drie andere zijn het Zoniënwoud (domaniaal), het ‘bos van Grooten-Heyst bij Nijvel’ en het Grotenhout te
Turnhout (Lust s.d.)
12
buiten de vrijwouden mocht iedere Brabander - binnen zekere perken – in principe overal gaan jagen, wat niet het
geval was in de omringende regio’s
13
elders werd de rechtspraak over woud- en jachtdelicten bijvoorbeeld uitgeoefend door de hogere Brabantse
gerechtsofficieren, de warantmeester, de woudmeester of het Woudgerecht van Zoniën
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Katholieke Universiteit van Leuven14. Op basis van deze atlassen liet Hertog Karel III van Croÿ
figuratieve plattegronden en tekeningen van al zijn heerlijkheden samenstellen, die hij bundelde in
‘albums’. Het zijn deze Albums de Croy die in 1985 worden heruitgegeven voor het grote publiek
(Berger et al. 1985). Op één titelloze kaart staat volgens Anonymus (o.c.: 106) het Meerdaalwoud en
het Mollendaalbos afgebeeld. De identificatie steunt op de titel van het originele kaartboek waarin een
kaart van het Meerdaalwoud vermeld wordt. De interpretatie van de onderste waterloop als de
Paddenpoel en de rechtse als een zijbeek van de Nethen die ontspringt nabij de Cayberg, lijkt
onzeker. Het is mogelijk dat hier slechts een deel van het Meerdaalwoud wordt afgebeeld. Midden in
het bos is een onbekend gebouw zichtbaar. Tussen het overige groen vallen enkele grote bomen op.
Het is niet duidelijk of dit opvallend grote eiken (cf. l.c.), dan wel overstaanders tussen het hakhout
betreft. De benaming Meerdael-bosch verschijnt voor het eerst op de kaart van Langren uit 1635
(Lust s.d.).
De Cartularia van de Abdij van Park (ca. 1665) geven slechts vage aanduidingen omtrent de
noordrand van het Meerdaalwoud (Sterckx 1973).

Figuur 5-4 Een deel van het Meerdaalwoud op een figuratieve kaart uit omstreeks 1600 (Berger et al.
1985)
14

hier wordt ook het grootste deel van de domeinarchieven van het hertogdom Aarschot bewaard (Van Ermen
1998)
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A part of the Meerdaal forest on a figurative map from about 1600 AD (Berger et al. 1985)
5.2.3.2

Gebruiksrechten

Gebruiksrechten spelen van de vroege Middeleeuwen tot op het einde van het Ancien Régime in vele
bossen een belangrijke rol. De eerste tekenen van een bewust ingrijpen van de overheid tegen het
toenemend aantal gebruikers dateren uit de zestiende eeuw. Alhoewel ons geen specifieke gegevens
aangaande het Meerdaalwoud bekend zijn, werd de toepassing gebruiksrechten in het Vrijwoud (i.c.
vanaf 1367) – inzonderheid beweiding - vermoedelijk sterk aan banden gelegd in vergelijking met
andere bossen in de regio.
Ten gevolge van diverse gebruiksrechten en houtroof wordt - zeker tot op het einde van de achttiende
eeuw -vrijwel alle hout, ook het kleine dode hout, systematisch uit het bos gehaald (cf. Baeté et al.
ste
2002). Deze praktijk wordt ook nog tot diep in de 20 eeuw toegepast : Geebelen (1963) vermeldt in
de bedrijfsregeling voor het Meerdaalwoud onder de rubriek ‘gebruiksrechten’ dat het nog steeds is
toegelaten, ‘overeenkomstig de traditie’ om droog hout te sprokkelen tussen 1 november en 1 maart.
Een middeleeuws gebruiksrecht met een vermoedelijk dramatische impact op de bossamenstelling, is
het zogenaamde ‘recht op week hout’: het recht op het wegkappen van 'alle boomsoorten van
ondergeschikt belang'. Alhoewel men dit recht naargelang de betrokken regio op uiteenlopende wijze
interpreteert, worden vruchtdragende, harde houtsoorten als Eik en Beuk steeds gespaard, terwijl
'secundaire boomsoorten' als Es, Els, Wilg, Esdoorn, Linde, Zoete kers en Trilpopulier sterk
achteruitgaan of zelfs helemaal uit het bos verdwijnen (Lust s.d.). Aangezien Eik en Beuk zich op
verzuringsgevoelige 'verarmend gedragen' in vergelijking met de genoemde secundaire soorten
(Hommel et al. 2002), heeft dit gebruik vermoedelijk een negatieve invloed op de
bodemvruchtbaarheid (cf. ook Muys 1993).
De varkensweide betreft een ander gebruiksrecht dat sterk op de aanwezigheid van Eik en Beuk is
afgestemd. De aanwezigheid in de herfst van grote varkenskudden in bossen voor de mast
(voornamelijk eikels en beukennootjes), duurt voort tot het einde van het Ancien Régime (Lindemans
1952) en zelfs nog wat langer in Zoniën (Pierron s.d., Baeté et al. 2002). Het vrij beweiden met vee
vindt zijn oorsprong in het weiderecht. De uitvoering van dit gebruiksrecht in bossen wordt in het
middeleeuwse Vlaanderen echter zelden door de landheer geregeld of vercijnsd (zoals dit wel
gebeurt voor de gemene weiden) en is in bossen dus illegaal. De voor beweiding betaalde cijns weegt
immers niet op tegen het verlies aan houtopbrengst dat door begrazing wordt veroorzaakt. Toch
proberen omliggende boeren tot op het einde van de achttiende eeuw hun vee zoveel mogelijk - en
vooral in de zomer - in het bos te drijven (cf. Lust s.d.). De bosbeheerders proberen een dergelijke
drift zoveel mogelijk te vercijnzen en in goede banen te leiden door het aantal stuks vee te beperken
en niet zomaar om het even waar te laten grazen (cf. Baeté et al. 2002). Ondanks deze maatregelen
resulteert beweiding veelal in het verhinderen van bosverjonging.
5.2.3.3

Grondwinningen

Alhoewel veel van onze bossen tijdens de middeleeuwen vaak eerder het aspect van een mijnsite
dan van een bos moeten hebben vertoond ten gevolge van talrijke grondwinningen (bouwmaterialen,
ersten), zijn ons geen concrete gegevens aangaande het Meerdaalwoud bekend.
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5.2.4 Ca. 1600 - nu
5.2.4.1

De Arenbergs

Vanaf het begin van de zeventiende eeuw valt het beheer in het Meerdaalwoud onder de
bevoegdheid van de hertog van Arenberg. Deze gebeurtenis gaat volgens Lust (s.d.) gepaard met het
stopzetten van bosplundering, het opzetten van een deskundig beheer en het vaststellen van een
aangepaste omlooptijd voor elke beplanting. In 1715 worden alle hertogelijke goederen in het
hertogdom Aarschot echter uit geldnood verpacht aan drie Brusselse poorters. De pachters zijn van
mening dat de pachtsom veel te hoog is in verhouding tot de profijten. De hertog meent dan weer dat
de pachters van zijn afwezigheid misbruik hebben gemaakt om de domeinen op een
onoordeelkundige wijze te beheren. Vooral de bossen zouden onder dit wanbeheer veel schade
hebben geleden. Geleidelijk begint de hertog het beheer van zijn goederen terug in eigen handen te
nemen. Het duurt echter tot 1734 vooraleer hieromtrent een definitieve overeenkomst met de
pachters tot stand komt (Van Ermen 1998).
Volgens Van Ermen (o.c.) luidt het einde van de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) een periode in van
toegenomen bekommernis om het beheer van de hertogelijke domeinen. Alhoewel zich onder hertog
Engelbert van Arenberg (1750-1820) een zekere spanning tussen bosbouw en jacht manifesteert (cf.
zie 5.2.4.4. en Scheelings 1994: 233-234), staat het grote belang van houtproduktie in het achttiende
eeuwse Meerdaalwoud buiten kijf. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de jaarlijkse inkomsten uit hout in de
heerlijkheid Bierbeek. Deze inkomsten zijn niet alleen omvangrijk. In het jaar 1790 vertegenwoordigen
ze maar liefst 96.8% van de totale inkomsten van deze heerlijkheid (o.c.: 236).
Het beheer van het Meerdaalwoud blijft in handen van de Arenbergs tot het na de Eerste
Wereldoorlog (1914-1918) wordt overgedragen aan de Belgische overheid.
5.2.4.2

Infrastructuur

De achttiende eeuw blijkt een cruciale periode op infrastructureel gebied. In 1754 wordt de steenweg
Leuven-Namen aangelegd, waardoor het Meerdaalwoud wordt doorsneden en onderverdeeld in het
Mollendaalbos en het Meerdaalbos. Tussen 1727 (kaart van Bonnevie) en 1770 (Joris- en
Ferrariskaart) wordt het gehele boscomplex Heverleebos-Meerdaalwoud ‘heraangelegd als annex bij
de kasteeltuinen van de hertog van Arenberg’ (Deneef & Wijnant 2003). In concreto resulteert dit in
een dambordpatroon met verschillende ‘salons’, ‘jachtsterren’ en kaarsrechte dreven. Het betrokken
terrein bezit op dat moment een oppervlakte van ongeveer 2 500 ha. Deneef & Wijnant (o.c.) vatten
deze onderneming dan ook treffend samen als ‘nut en sier op grote schaal’.
Een dergelijke hertracering van boswegen en bospercelen is in de Zuidelijke Nederlanden courant
verschijnsel vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw (zo ook in het Zoniënwoud, cf. Baeté et al.
2002). Het rechtlijnige drevenpatroon is voor het eerst terug te vinden op de kaarten van Joris (1759,
15
1760 en 1769) en de Ferraris (i.c. 1770). Op de kaart van Joris uit 1759 wordt enkel het
Heverleebos voorgesteld met een net van rechtlijnige dreven, terwijl dit voor het Meerdaalwoud pas
het geval is op de kaart uit 176016 (van Uytven 1975). Alhoewel de Joriskaart uit 176917 en de
Ferrariskaart bijna gelijktijdig werden voltooid (o.c.), bestaat er een opmerkelijk verschil in het traject
van de Kleine dreef. Dit traject is kaarsrecht op de Joriskaart en kronkelig en anders georiënteerd op
de Ferrariskaart. Merkwaardig is dat de oriëntatie van de Kleine dreef op de Ferrariskaart beter
overeenstemt met de actuele situatie in vergelijking met de Joriskaart (terwijl op de Joriskaart
overigens veel meer detail laat zien dan de Ferrariskaart)! Hield men bij de opmaak van de Joriskaart

15
Wandkaart van de Baronie van Heverlee, heruitgegeven door het Algemeen Rijksarchief Brussel (Van Ermen
1998)
16
Wandkaart van de Baronie van Bierbeek, heruitgegeven door het Algemeen Rijksarchief Brussel (Van Ermen
1998)
17
Carte Topographiques des Franches Forêts de Merdael, Mollendael et Heverlez Appartenantes à son Altesse
Monseigr. Le Duc D’Arenberg, Duc D’Arschot et de Croy, heruitgegeven door de Vrienden van Heveleebos en
Meerdaalwoud (van Uytven 1975)
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soms rekening met toekomstige plannen?18. De dreefaanplantingen staan uitdrukkelijk afgebeeld op
beide kaarten van Joris (1760, 1769). Deneef & Wijnant (2003) suggereren dat de oude linden (Tilia
sp.) op de Parnassusberg (met stamomtrekken van drie tot vier meter), een relict zouden kunnen zijn
van oorspronkelijke dreefbeplantingen, die zeker vanaf 1850-1860 worden vervangen door Beuk
(waaronder ook cv. Atropunicea), inlandse Eik en - in mindere mate - Amerikaanse eik (Quercus
rubra). Het uitbouwen van knoop- of scharnierpunten in het wegennet tot een soort van groene
rotondes (salon’) die omgeven zijn door één of meerdere rijen van gesnoeide bomen (palissades),
wijst echter eveneens op het esthetische en architecturale karakter van deze onderneming. Op de
kaart van Joris uit 1769, springt vooral het Herculessalon in het oog. Deze configuratie met drie
concentrische bomenrijen en een trechtervormig uitkijkpunt (vista), bevindt zich net ten zuidwesten
van het huidige bosreservaat, maar is vandaag niet meer dusdanig herkenbaar. In de twintigste eeuw
worden een aantal dreven verhard met kasseien of asfalt en gebruikt als openbare weg.
De vijvers aan de westelijke rand van het Meerdaalwoud betreffen kweekvijvers, die zijn ontstaan
door het afdammen van bronzones. Ze zijn niet meer te zien op de kaart uit 1893, maar twee ervan
werden in hun oorspronkelijke staat hersteld tussen 1978 (Paddepoel) en de jaren 1990 (Bosuil, op
een honderdtal meter van het bosreservaat). Volgens Deneef & Wijnant (o.c.) komen volgens de
kaart van Joris uit 1769 in het hele complex slechtwee ‘jachtsterren’ voor, allebei gesitueerd in het
Heverleebos. Dergelijke stervormige kruispunten (cf. ook Zevenster in Zoniën) werden aangelegd om
het opgejaagde wild op één centrale plaats te kunnen neerleggen zonder een stap te verzetten. Het is
niet geheel duidelijk of de zessprong aan de noordwestelijke punt van het bosreservaat (vijfsprong op
de Joriskaart uit 1760, zie Figuur 5-12) ook een jachtster is.
De inrichting van een 190 ha groot militair domein in het noordwestelijke deel van het Meerdaalwoud
dateert uit 1954. Deze ingreep omvat een grootschalige ontbossing met aanleg van een
munitieopslagplaats (bunkers, merloenen, betonwegen). Het resultaat is een grotendeels open tot
halfopen terrein. Een zone ten noordoosten van het bosreservaat werd aangewend voor de
vernietiging van springstoffen en munitie (‘springputten’).
5.2.4.3

5.2.4.3.1

Beheer van de bosbestanden

Algemene beschrijving en evolutie van de bossamenstelling

Volgens Geebelen (1959) bestaat het Meerdaalwoud tot omstreeks 1740 uitsluitend uit loofhout. Een
concrete bron hiervoor wordt echter niet vermeld. De Mémoires van de Ferraris bij het kaartblad
Hoegaarden19 - waarop zich bijna het gehele boscomplex bevindt - vermelden dat de bossen worden
gedomineerd door Beuk, Eik en Den (Sapin)20 (toestand ca. 1771, cit. in Anonymus 1965). Hierbij
dient opgemerkt dat vermoedelijk enkel de destijds economisch meest waardevolle boomsoorten
worden opgesomd (en soorten als Esdoorn en Es uit de boot vielen). Naaldhoutbestanden bevinden
zich volgens een origineel eksemplaar van de Ferrariskaart21 hoofdzakelijk in het oostelijk deel van
het Meerdaalwoud (Mollendaal) en geheel niet in de ruime omgeving van het bosreservaat.
Excursieverslagen van de Société Centrale Forestière de Belgique (SCFB) uit 1910, beschrijven de
toestand van het bos aan het begin van de twintigste eeuw, tijdens het beheerschap van de Leuvense
professor Lecart (Blondeau 1910, Bossu 1911a,b). De meest voedselrijke bodems dragen een
gemengd bos op basis van inlandse eik, dat wordt behandeld als een opperhoutrijk middelhout. Op
de iets voedselarmere bodems wordt het middelhout - wegens een geringere kwaliteit en
18
bij een interpretatie van kaartmateriaal dient men steeds de doelstellingen voor ogen te houden: de Ferrariskaart
(schaal ca. 1 : 11 520) werd opgemaakt vanuit militair oogpunt, de Joriskaart (schaal ca. 1 : 5 044) diende in eerste
instantie om de grondbezittingen van de Arenbergs aan te duiden; een andere belangrijke factor is de
tijdsinvestering (aantal mandagen): in het geval van de regionale Joriskaart uit 1769 was deze beduidend groter dan
bij de landelijke Ferrariskaart, temeer daar Joris dit gebied reeds in de periode 1757-1760 had verkend en getekend
(zie ook Van Ermen 1998, van Uytven 1975)
19
P1 = kaartblad 112/1-4
20
deze ‘notities’ van de Ferraris gelden telkens voor een volledig kaartblad en hun historisch-wetenschappelijke
waarde dient enigszins te worden gerelativeerd; er zijn vaak sterke overeenkomsten met de beschrijvingen van
andere kaartbladen
21
bewaard Koninklijke Bibliotheek van België (Albertina, afdeling kaarten en plannen)
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productiviteit – echter geleidelijk omgevormd naar homogene beukenbestanden. De tertiaire zandige
bodems zijn bezet met naaldhout, dat voornamelijk uit Den bestaat (Blondeau 1910).
Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt door de Duitse bezetter ruim 300 ha geheel kaalgekapt, zowel
naaldhout als loofhout. In het middelhout worden zelfs de overstaanders niet gespaard (Anonymus
1921). Een nieuwe regionale excursie van de SCFB in 1921 beschrijft de toestand net na de Eerste
Wereldoorlog. Op dat ogenblik is het bos reeds onder ‘sekwester’ geplaatst (Anonymus 1921) en
wordt het beheerd onder supervisie van de heer Reynaerts.
Tijdens het interbellum tracht men de zwaar gehavende bestanden te herstellen en de voorraad in de
loofhoutbestanden verder op te bouwen. Gedurende de Tweede Wereldoorlog wordt echter opnieuw
vrij zwaar gekapt in het bos, zowel door de Duitse bezetter als door de geallieerde troepen (aanleg
van noodbruggen). De eerste twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog staan dan ook in het teken van
herstelbeplantingen. Tussen 1952 en 1959 worden in de loofhoutbestanden van het Meerdaalwoud
alleen al 260 400 inlandse eikjes en 385 500 beukjes aangeplant (Geebelen 1959: 517). Daartoe
beschikt men over vier permanente kwekerijen, met een totale oppervlakte van 6.33 ha. Tegen het
begin van jaren 1960 valt deze aanplantingsactiviteit sterk terug. In 1963 wordt nog slechts ongeveer
2 ha verjongd. De bedrijfsregeling van 1963 voorziet vanaf dan voor de loofhoutbestanden een
jaarlijkse verjonging van theoretisch ca. twee ha Eik en evenveel Beuk (Geebelen 1963).
Houtvester Geebelen (ambtsperiode 1951-1975) streeft naar een gevarieerde leeftijdsopbouw met
groepsgewijze menging van boomsoorten, waarbij zowel in het loofhout als in het naaldhout zeer veel
aandacht wordt besteed aan een bodemverzorgende onderetage (b.v. Esdoorn, Boskers). Geebelen
introduceert deze via aanplant of inzaaiing (zie verder), zowel in de naaldhoutbestanden als in de
beukenbestanden. Voor de oude eikenbestanden voorziet hij ruime plantverbanden in de
verjongingsgroepen, zodat ook hier de hakhoutlaag niet verstikt wordt door al te dichte
verjongingsgroepen. Deze onderetages moeten zowel de productiviteit en kwaliteit van de
houtopstand verhogen, als voor een verbetering van de bodemstructuur zorgen (Geebelen 1959;
1963). Op armere bodems gaat daarbij bijzondere aandacht uit naar Amerikaanse eik (Quercus
rubra), die ‘de principes, welke aan de basis liggen van de nieuwe bedrijfsregeling, het best in
werkelijkheid kan omzetten' (Geebelen 1963: 14). Voor het gehele bos, zowel loof- als
naaldhoutbestanden, wordt de bedrijfsvorm een zogenaamd groepen-uitkapbos. Tabel 1 geeft een
overzicht van de evolutie van de boomsoortensamenstelling en het aandeel middelhout in het
Meerdaalwoud halverwege de twintigste eeuw.
Loofhooghout

Middelhout
Hakhout
Naaldhout

Samenstelling
dominantie inlandse Eik
dominantie Beuk
menging Eik en Beuk
totaal

Opp. 1937
250
430

Grove den
Corsicaanse en Koekelare den
Japanse lork
Fijnspar
ander naaldhout
Totaal

Dreven
Boomkwekerijen
Dienstterreinen
Huizen
Totaal

550

1355

opp. 1959 (ha)
397
279
96
772
8
0.2
345
80
5
11
4
484
41
8
5
0.4
1318

Tabel 1 Grondgebruik en bestandssamenstelling in het Meerdaalwoud in 1937 en 1959 (Geebelen 1959)
Land use and forest stand composition in the Meerdaal Forest in 1937 and 1959 (Geebelen 1959)
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5.2.4.3.2

Beheer van de eikenbestanden :

Tijdens het Ancien Régime worden de loofhoutbestanden in het Meerdaalwoud wellicht hoofdzakelijk
als middelhout (hakhout met overstaanders) beheerd, zoals dat op de meeste plaatsen in Vlaanderen
het geval was. De opmerking in een inspectieverslag uit 1677 aangaande een zware kapping, dat ‘het
22
bos na dertig tot veertig jaar opnieuw zal opbrengen’ (Scheelings 1994: 244 ), vormt echter een
mogelijke aanwijzing voor een zekere (lokale) aanwezigheid van hooghout. De vermelding [les
arbres] croissent aussi bien en basse qu’en haute futaye in de Mémoires van de Ferraris (Anonymus
1965), doelt volgens Bauwens (2001: 32) op het voorkomen van zowel laaghout (hakhout,
middelhout) als hooghout. Maar ze kan net zo goed betrekking hebben op twee aspecten van het
middelhout: overstaanders (haute) en hakhout (basse). De lage habitus en breed ontwikkelde kroon
van de actuele oude bomen in het woud vormen in elk geval een duidelijke aanwijzing voor
middelhoutbeheer23. Het niet duidelijk of in een omvangrijk bos als het Meerdaalwoud weinig
produktieve en dode stobben werden uitgegraven (rooien), zoals in Vlaamse en Brabantse
middelhoutbossen gebruikelijk was (Vlaanderen: Tack et al. 1993: 94, 100; Brabant: Scheelings 1994:
243)24.
Verschillende bronnen verstrekken informatie over het middelhoutbeheer onder de Arenbergs
omstreeks de tweede helft van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw (Blondeau 1910,
25
Bossu 1911, Déthioux 1955, Geebelen 1959; 1963) . De omlooptijd in het loofhout bedraagt over het
algemeen twaalf jaar. De middelhoutbestanden worden sterk gedomineerd door zware inlandse Eik,
met een beperkte bijmenging van Es, Grauwe abeel, Berk en Gewone esdoorn. In de droge valleitjes
wordt ook Fijnspar bijgemengd, die er blijkbaar vrij goed groeit (Bossu 1911b). Ook Esdoorn bereikt
vaak belangrijke afmetingen. Er is sprake van een 'schitterend exemplaar' met rechte takvrije stam
met een omtrek van 276 cm. Blijkbaar erkenden de Arenbergs reeds de interessante
bosbouwkundige mogelijkheden van deze soort. Volgens Bossu (1911b) bestond de hakhoutlaag
voordien bijna uitsluitend uit Hazelaar en Tamme kastanje, gebruikt voor de produktie van tonnen.
Wegens de terugval van deze afzetmarkt worden ook andere soorten in het hakhout opgenomen
zoals Eik, Es, Esdoorn en Witte els. Het hakhout blijkt op dat moment nog een zeer belangrijke
economische waarde te vertegenwoordigen wegens de grote vraag naar brandhout in de regio. Dit
belang is dermate groot dat men vasthoudt aan de omlooptijd van twaalf jaar, ook al is het wenselijk
deze te verlengen in functie van een natuurlijke stamreiniging van het hooghout.
Volgens Brichet (1938) en Geebelen (1959) verjongen de Arenbergs al hun bestanden door
aanplanting, waarbij het plantgoed ‘hier en daar, ter aanvulling van het houtreserve’ tussen het
hakhout wordt aangebracht. Natuurlijke verjonging verloopt op dat moment reeds zeer moeizaam en
dus wordt er gewerkt met tijdelijke kwekerijen in de bosbestanden (pépinières volantes). Bomen
worden pas uitgeplant wanneer ze een hoogte van drie tot vier meter hebben bereikt. Samenstelling
26
en herkomst van het plantmateriaal worden nergens expliciet vernoemd . Gezien de uitstekende
kwaliteit en reputatie van de eiken in het Meerdaalwoud en het ter plekke opgekweken van het
plantgoed in tijdelijke kwekerijen, mag men er van uit gaan dat de eikels ter plekke werden geoogst.
Na de overdracht van het Meerdaalwoud aan de Belgische Staat in de jaren 1920, wordt de voorraad
in de eikenbestanden verder opgedreven. Er is voor de eerste keer expliciet sprake van een
omvorming van middelhout naar hooghout. Daarom worden bij de omlopen in de
middelhoutbestanden enkel kwijnende en slecht gevormde bomen gekapt (Anonymus 1921). Eik is
22

KU Leuven, Arenbergarchief nr. 263, verslag van 28 maart 1677
Geebelen (1963: 17-18) merkt op dat de oude bomen bij de houtverwerking gebreken vertonen als gevolg van
het gebruik van klimsporen bij het sleunen (opsnoeien).

23

24

het uitgraven van de eersgaten komt volgens Tack et al. (o.c.) de produktie ten goede, omdat eventuele
verharde horizonten tot een zekere diepte worden gebroken en bodemvermenging plaatsvindt

25

Volgens Déthioux (o.c.) en Geebelen (1963) biedt een beheerplan uit 1906 de oudste informatie over het beheer
van de bestanden (i.c. de periode 1835-1891). Er is ons momenteel evenwel geen exemplaar van bekend. Sterckx
(1973: 41) vermeldt de aanwezigheid van een kaart uit 1906, getiteld Plan d’aménagement de la Forêt de Meerdael,
à l’échelle 1/7000 en bewaard ‘in het archief van het Koninkrijk te Brussel’ Geebelen (1963) stelt dat het document
zich bevindt in het Algemeen rijksarchief – Fonds d’Arenberg.
26
enkel van het naaldhout wordt vermeld dat het in het Heverleebos geoogst is
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nog steeds dominant, met bijmenging van Es, maar ook van Esdoorn27. Het middelhout blijkt nog
steeds zeer opperhoutrijk. De reserve in het middelhout omvat gemiddeld 196 bomen per hectare,
met een commercieel volume van ca 185 m³. Alhoewel Meuleman (1998) stelt dat femelslag
(groepsgewijze verjonging) reeds van in het begin van de twintigste eeuw veralgemeend wordt
toegepast in het Meerdaalwoud, is daar in de excursieverslagen van 1911 en 1921 nergens expliciet
sprake van. Wel heeft men het over het aanplanten van hoog plantsoen in openingen die ontstaan
zijn in het kronendak.
Het verslag van een excursie van de SCFB uit 1937 verstrekt een gedetailleerd beeld van structuur en
samenstelling van de middelhoutbestanden (Brichet 1938). Op dat moment bezitten er in het
Meerdaalwoud nog 430 ha een uitgesproken middelhoutkarakter (zie Tabel 1). Het hooghout bestaat
bijna uitsluitend uit Eik, aangevuld met wat Beuk, Es, Grauwe abeel en enkele andere soorten. De
hakhoutlaag bestaat voornamelijk uit Hazelaar, aangevuld met een beetje Haagbeuk, Esdoorn, Eik en
Tamme kastanje. Ondanks de dichtheid van het hooghout, verkeert het hakhout over het algemeen in
zeer vitale toestand. Op enkele plaatsen is het evenwel duidelijk aan het kwijnen en bepaald minder
productief dan enkele omlopen voordien. De omlooptijd - zowel voor het afzetten van het hakhout als
voor de hameringen in het hooghout - bedraagt nog steeds twaalf jaar. Brichet (1938) verstrekt, op basis
van een volinventaris, concrete cijfers over de gemiddelde samenstelling van het loofhout
(middelhoutbestanden én beukenhooghout) ten westen van de Naamsesteenweg (450 ha) en voor
enkele omheiningen afzonderlijk (Tabel 2).
Boomsoort
Eik
Es
Beuk
Diversen

Gemidd. samenstelling (450 ha)
N
V
71.4
80.5
6.5
8.4
64
104.4
12.3
11.6

Omheining
De Warande
N
V
109
112.8
8.9
10
22.8
33
6.5
7.4

Omheining
Haute-Feuille
N
V
62
91
4.4
8.5
49
109
4.4
5.6

Omheining
De Heide
N
V
123
110
12.5
12
4.5
8
7.5
9.2

Omheining
la Fosse
N
V
93.8
105
26
24.4
44.5
87.5
9
8.8

Totaal

154.2

147.2

119.8

146.4

173

204.9

163.2

214.1

139.2

225.7

Tabel 2 Stamtal (N) en volume per ha (V, in m³) in 1937 van de loofhoutbestanden ten wetsen van de
Naamsesteenweg (450 ha) en voor enkele omheiningen afzonderlijk
Stem number (N) and commercial volume (V, in m³) in 1937 of broad-leaved stands in the western part of the
Meerdaal Forest (450 ha), and, separately, for certain areas

Deze cijfers geven een goed idee van de toenmalige stamtallen, volumes en globale
soortensamenstelling, maar zijn niet direct bruikbaar om een beeld te krijgen van de specifieke
samenstelling van het middelhout, gezien ze ook het beukenhooghout omvatten. Voor de
omheiningen Pruikenmakers en Renissart zijn wél gedetailleerde cijfers aangaande het middelhout
beschikbaar (op basis van een steekproefopname van 1 ha in het middelhout, Tabel 3, Tabel 4). De
omheining van de Renissart blijkt in 1937 één van de rijkste van het Meerdaalwoud. Het aanwezige
volume is hier bijzonder hoog voor een middelhoutbos dankzij de aanwezigheid van een bijzonder
groot aantal zeer dikke bomen. 25 bomen, waaronder 21 eiken, bezitten een omtrek van meer dan
twee meter. Vier van deze bomen vertonen omtrekken van meer dan 250 cm en drie van meer dan
drie meter. Hierbij dient opgemerkt dat dit proefvlak ‘toevallig’ de dikste eik van het Meerdaalwoud
omvat, met een toenmalige omtrek van 4.70 m en een volume van 21 m³.
Uit het bovenstaande blijkt dat het Meerdaalse middelhout vlak voor de Tweede Wereldoorlog in zeer
opperhoutrijke toestand verkeert, in zoverre zelfs, dat men zich kan afvragen of hier nog wel van
'middelhout' sprake is. Niettemin blijkt het hakhout (onderetage) over het algemeen toch nog zeer
vitaal te zijn. Het feit dat dit hakhout vooral is samengesteld uit schaduwtolerante Hazelaar is daar
allesbehalve vreemd aan. Het excursieverslag heeft het in elk geval steeds over futaie sur taillis (=
opperhoutrijk middelhout, Brichet 1938).
27

in het artikel is sprake van een majestueuze esdoorn met een omtrek van 3 meter in de omheining
Pruikenmakers
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Gehamerd
Boomsoort
Eik
Es
Esdoorn
Grauwe
abeel
Totaal

N
13
13
5
1

V
18
24
5
1

32

48

Baliveaux
N
V
36
11
36

11

Modernes
N
V
38
41
14
15
3
3
2
2
57

61

Reserve
Anciens
N
V
18
61
5
11
23

72

Totaal
Totaal reserve
N
V
92
113
19
26
3
3
2
2
116

144

N
105
32
8
3

V
131
50
8
3

148

192

Tabel 3 Stamtal (N) en commercieel volume per ha (V, in m³) van de reserve (overstaanders) in het middelhout van
de omheining De Pruikenmakers in 1937
Stem number (N) and commercial volume per ha (V, in m³) of the reserved trees in the coppice with standards of the
area 'Pruikenmakers' in 1937

Boomsoort
Eik
Es
Beuk
Esdoorn
Olm
Grauwe abeel
Boskers
Totaal

N
84
29
11
10
9
1
1
145

V
185
48
40
19
9
2
1
304

Tabel 4 Stamtal (N) en volume (V, in m³) in de omheining Renissart in 1937
Stem number (N) and commercial volume per ha (V, in m³) of the reserved trees in the coppice with standards of
the area 'Renissart' in 1937

Ook de bedrijfsregeling uit 1934 (KB 26 oktober 1934 nr 15716/1470, cit. in Geebelen 1963) geeft
aanwijzingen over het beheer en de samenstelling van de toenmalige eikenbestanden. Voor de
bepaling van de aantallen te kappen bomen wordt oorspronkelijk uitgegaan van een theoretische
diameterverdeling volgens de Liaucourt-curve (de zogenaamde 'controlemethode'). Daartoe wordt
een volinventaris uitgevoerd in de loofhoutbestanden ten westen van de Naamsesteenweg. De
curven van al deze omheiningen vertonen hetzelfde uitzicht: te weinig jonge bomen, en teveel bomen
in de middenklassen. Er wordt echter gesteld dat deze verdeling in Meerdaal niet toepasbaar is,
omdat ze is gesteund is op natuurlijke verjonging in ongelijkjarig hooghout. Natuurlijke verjonging in
de eikenbestanden blijkt echter onmogelijk gezien de overvloedige ontwikkeling van bramen en
grassen na kapping van het schaarhout. Zelfs de ontwikkeling van de stoofloten blijkt te worden
geremd of belemmerd door de weelderige ontwikkeling van de kruidvegetatie. Het nastreven van de
theoretische diameterverdeling zou een al te sterke kapping van bomen met een gemiddelde
diameter vereisen. De curve wordt daarom enkel als ‘leidraad’ gebruikt. De grondregel voor de
behandeling luidt: eiken voortbrengen van zware afmetingen en bij iedere kapping de opstand
verjongen door groepsgewijze beplanting. Met dit doel worden openingen van minimum 10 are gekapt
in de reserve (naarmate de opstanden dit toelaten of, anderszins, door bestaande openingen te
vergroten). Deze worden opgeplant met halfstammen van Eik (eventueel aangevuld met Es) in ruim
plantverband: 2m x 2m tot 3m x 3m. Het excursieverslag uit 1938 vermeldt wat dat betreft licht
afwijkende cijfers. Er worden bij de hameringen openingen in het kronendak gecreëerd met een
minimum oppervlakte van 5 are. Samen nemen deze tussen 8 en 10% van de oppervlakte van het
bestand in. In deze openingen wordt hoog plantsoen ingebracht op ruime plantafstanden (3 x 3). Dit
28
plantsoen bestaat hoofdzakelijk uit Eik. Stamsgewijs worden ook Es, Beuk en Grauwe abeel
tussengeplant (Brichet 1938). Volgens Meuleman (1998) worden in de periode 1927-1950 (houtvester
28

die volgens de auteur ‘magnifieke resultaten' oplevert in het Meerdaalwoud
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Brichet) in opperhout-arme bestanden ook onderplantingen uitgevoerd met groepen van 5-6 are
inlandse Eik in een plantverband van 1.5 m x 1.5 m.
Begin jaren 1950 bestaan de loofhoutbestanden volgens Déthioux (1955) nog steeds voornamelijk uit
middelhout in omvorming naar hooghout (futaie sur taillis). De auteur merkt hierbij op dat het hakhout
omwille van zijn geringe marktwaarde volledig zal worden omgezet in zuiver hooghout (futaie pleine).
Volgens Geebelen (1959) wordt in 1959 in het gehele Meerdaalwoud nog slechts 8 ha als middelhout
beheerd (taillis sous futaie), voornamelijk onder Populier, tegenover 772 ha loof-hooghout en 484 ha
naald-hooghout.
De bedrijfsregeling van 1963 (Geebelen 1963) betitelt de eikenbestanden voor het eerst
ondubbelzinnig als ‘eikenhooghout’ en vermeldt dat deze in de oude bedrijfsregeling onder
middelhoutvorm behandeld werden. Dit hooghout is redelijk dicht en vertoont een goede groei. De
basisboomsoort is nog steeds inlandse Eik, met bijmenging van Es, Esdoorn, Abeel, Beuken Berk,
Lork en Fijnspar. De omlooptijd blijft behouden op twaalf jaar en het volledige bos wordt beheerd als
een ‘groepenuitkapbos’. Er is dus op dat moment voor de eerste keer expliciet sprake van 'femelslag'.
De bedrijfstijd bij de eiken wordt op 240 jaar gesteld en - op basis van Presslerboor-metingen gekoppeld aan een gemiddelde na te streven omtrek van 300 cm (Geebelen 1963: 56). Dit betekent
echter niet dat de bomen zullen worden geveld wanneer zij deze afmeting hebben bereikt. De zware
bomen wil men zo lang mogelijk op stam houden aangezien de zeer grote omtrekken een grote
economische waarde vertegenwoordigen. Ze worden dan ook enkel gekapt wanneer zij
aftakelingsverschijnselen beginnen te vertonen (b.v. verminderde groei, ijle kruin). Aangaande de
leeftijdsopbouw wordt opgemerkt dat er geen normale vertegenwoordiging van de leeftijdsklassen is
verwezenlijkt. Er is nog steeds een overmaat aan modernes (90-140 jaar), en een tekort aan
baliveaux (40-90 jaar) en anciens29 . In tegenstelling tot de jaren 1930 is er nu wel een overmaat aan
jonge aanplantingen. Tussen 1952 en 1962 werden immers 275 000 eikenhalfstammen aangeplant
(Geebelen 1963).
De hakhoutlaag is nog steeds vooral samengesteld uit Hazelaar, met bijmenging van Esdoorn, Es,
Eik, Haagbeuk en Tamme Kastanje. Niettegenstaande de betrekkelijk dichte bedekking van het
hooghout groeit het onderhout nog steeds goed. Enkel in de jonge aanplantingen, die zeer dicht
staan, is het onderhout ijl en houdt het nauwelijks stand. Buiten de verjongingsgroepen wordt het
hakhout in principe niet meer afgezet. Er bestaat immers geen afzetmarkt meer voor. Het bezit echter
nog steeds belangrijke 'verzorgende eigenschappen' (b.v. strooiselontwikkeling, stamreiniging).
De aflevering bij de hameringen in het hooghout gebeurt zoveel mogelijk geconcentreerd in functie
van de creatie van verjongingsgroepen. Deze bezitten een oppervlakte van 20 tot 30 are en worden in
ruim plantverband (optimaal 2 m x 2 m) opgeplant met halfstammen van Eik (o.c.). Behalve het feit
dat de verjongingsgroepen nu groter zijn (20-30 are tegenover 10 are) verandert er in globo weinig
ten opzichte van de vorige bedrijfsregeling uit 1934. Uitzonderlijk worden ook grotere openingen
gemaakt (30-50 are) waarin een deel van het schaarhout behouden blijft in functie van een gunstig
microklimaat voor de verjonging (i.c. ZO-NW-stroken om de 20 meter). Er wordt voorzien om tussen
de kunstmatige verjonging van Eik andere boomsoorten bij te mengen, door het vrijstellen van
spaartelgen of bijplanten van Es, Esdoorn, Berk, Boskers, Abeel, Amerikaanse notelaar en Lork.
Deze moeten vooral als zaadbomen fungeren om het schaarhout spontaan aan te vullen en voor een
goed strooisel te zorgen.
Onder houtvester Van Hoye (ambtsperiode 1976-1992) worden de verjongingsgroepen nog groter:
occasioneel worden oppervlakten tot 1 ha (100 are) verjongd (Meuleman 1998). Voor de rest worden
de principes van het 'femelslagbeheer sensu Geebelen' behouden (i.c. omlooptijd 12 jaar, nastreven
van zware diameters). In functie van groter plantmateriaal om reevraat tegen te gaan, wordt een
centrale kwekerij opgericht.
Door houtvester Meuleman (1992 – nu) wordt het klassieke femelslagbedrijf verdergezet in de
eikenbestanden die geen bosreservaat zijn. Dit leidt tot groepen die onderling in leeftijd en
soortensamenstelling verschillen, maar binnenin uniform zijn.

29

voor de loofhoutbestanden in het Meerdaalwoud is per boomsoort een stamomtrekklaseverdeling beschikbaar
(voor debomen met een minimale omtrek van 40 cm, Geebelen 1963: 10-11)
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5.2.4.3.3

Beheer van het beukenhooghout

Het aandeel beukenhooghout neemt reeds in de periode 1835-1891 toe als gevolg van het
aanplanten van beuken in een wijd plantverband (5-6 x 5-6) tussen het hakhout en zelfs onder het
scherm van Eik (Geebelen 1959: 513-513). Volgens Geebelen (1963) worden oorspronkelijk alle
beuken geplant om - net zoals de eiken - als overstaanders (reserve) boven het hakhout te
behouden. Dit wordt volgens hem treffend geïllustreerd door de typische middelhoutvorm (i.c. laag en
breed vertakt) en talrijke gebreken ten gevolge van het gebruik van klimhaken bij het opsleunen van
zeer oude beuken (verboden sinds eind jaren 1930).
Volgens Déthioux (1955: 266) worden door de Arenbergs in de beukenbestanden zowat overal elzen
tussen het hakhout aangeplant ‘om de humus van het beukenstrooisel te verbeteren’. De
hakhoutbestanden in omvorming naar beukenhooghout worden vanaf 1860 echter beduidend armer
en ijler30 (Geebelen 1963: 17). De schaduwtolerante beuken verdringen het middelhout en geven zo
aanleiding tot het lokaal ontstaan van éénsoortig beukenhooghout. In het begin van de twintigste
eeuw worden de slecht groeiende bestanden bij kaprijpheid kaalgekapt en beplant met naaldhout
(Bossu, 1911a).
Gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw neemt het aandeel door Beuk gedomineerd
hooghout nog verder toe. Waar er in 1937 sprake is van 250 ha (Brichet 1938), is deze oppervlakte in
1959 toegenomen tot 279 ha (Geebelen 1963, Tabel 1). Het betreft voornamelijk homogene
hooghoutbestanden van Beuk, maar ook verjongingsgroepen die in het eikenmiddelhout worden
ingebracht (Anonymus 1921). In de homogene beukenbestanden wordt een beheer gevoerd dat het
midden houdt tussen een plenter- en femelslagbedrijf (coupes progressives à caractère jardinatoire
par bouquets). De verjonging gebeurt hier vooral natuurlijk, zij het dat er plaatselijk wordt ingeboet
(i.e. bijplanten op te dun bezette plaatsen) (Anonymus 1921).
Volgens de bedrijfsregeling van 1934 (cit. in Geebelen 1963) wordt het beukenhooghout behandeld
onder femelslagvorm, waarbij gestreefd wordt naar natuurlijke verjonging. Wanneer deze
onvoldoende blijkt, wordt bijgeplant met Beuk en Lork.
De bedrijfsregeling van 1963 (Geebelen 1963) vermeldt voor het beukenhooghout een gebrek aan
40- tot 90-jarige en een teveel aan 90- tot 140-jarige en oudere bomen. Er wordt gekozen voor een
groepen-uitkapsysteem (femelslag), dat voorziet in groepsgewijze verjonging in de beukenbestanden
en waarbij openingen worden gecreëerd van 5 tot 15 are. Onder houtvester Geebelen (1950-1975)
wordt gestreefd om in de beukenbestanden zoveel mogelijk te werken met natuurlijke verjonging na
grondbewerking met de rotovator (tot op een diepte van 8 tot 10 cm). Deze werkwijze oogst weinig
succes, getuige de grote aantallen beukjes die in die periode worden geplant. Tussen 1952 en 1959
zijn er dat niet minder dan 385 500, in een plantverband van 1.75 x 1.75 (Geebelen 1959: 517). De
nagestreefde gemiddelde omtrek wordt Bij beuk op ca 240 cm gesteld, hetgeen overeenkomt met een
leeftijd van ca 150 jaar. Vanaf deze afmeting beginnen het merendeel van de beuken immers
roodverkleuring te vertonen en worden de bomen ook minder vitaal, al kunnen vitale beuken
voorkomen die gemakkelijk meer dan 300 cm halen. Er wordt gestreefd naar een gemengde
onderetage en groepsgewijze bijmenging in het hooghout. Deze menging is onmisbaar voor een
goede strooiselontwikkeling en gaat de vorming van roodverkeuring tegen. Bovendien zou ook de
natuurlijke verjonging vlotter verlopen in groepsgewijs gemengde bestanden (Geebelen 1963).
Concreet gebeurt deze menging voornamelijk door andere soorten in te brengen bij het inwerken van
de beukennootjes met behulp van rotovator en eg (b.v. Esdoorn, Linde, Amerikaanse eik,
Amerikaanse vogelkers). Na het inwerken van de zaden wordt het bewuste perceel steeds
uitgerasterd om wildschade te voorkomen.

30

uit houtverkopingen kan men afleiden dat de oppervlakte van de loten groter wordt
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5.2.4.3.4

Beheer van het naaldhout

Op de armste zandgronden worden vanaf de achttiende eeuw steeds vaker naaldhoutbestanden
aangelegd. De Mémoires van de Ferraris (ca. 1771 cit. in Anonymus 1965) vermelden reeds expliciet
dat de bossen worden gedomineerd door Beuk, Eik én Den (Sapin).
In 1910 worden nog steeds nieuwe naaldhoutbossen aangelegd ter vervanging van minder
produktieve loofhoutbestanden. Bij kaprijpheid van het loofhout wordt een kaalslag uitgevoerd en
wordt de kapvlakte onmiddellijk opgeplant met vierjarig naaldhoutplantsoen. Tegelijk echter, tracht
men door het opsnoeien van de jonge dennen, ook in deze nieuwe naaldhoutbestanden een
hakhoutlaag (loofhout) te behouden in functie van een goede bodem- en strooiselontwikkeling (Bossu
1911b). Na de kaalslag van de tweede en derde generaties naaldhout, wordt gedurende enkele
opeenvolgende jaren een tussenteelt uitgevoerd. Bossu (1911a) en Brichet (1938) beschrijven in
detail hoe zo'n tussenteelt eruit zag. De kapvlakte wordt na kaalkapping van het naaldhout tot op
ongeveer een halve meter diepte gespit (met verwijdering van stobben) en bemest met een ton
fosfaatmeststoffen per hectare. Daarop volgen één of twee seizoenen met groenbemesting (Lupine)
en daarna één of twee seizoenen Rogge of Haver, telkens voorafgegaan door een extra bemesting
met 600 kg fosfaat en 400 kg kaïniet. In sommige gevallen worden zelfs aardappelen geteeld
(Blondeau 1910, Geebelen 1959). Pas in het vijfde jaar wordt het dennenplantsoen ingebracht. De
tussenteelten gebeuren niet enkel ten behoeve van een (noodzakelijke) bodemaanrijking en een
(meegenomen) financiële opbrengst31, maar tevens omwille van fytosanitaire redenen (i.c. de
bestrijding Grote dennensnuitkever). Blondeau (1910) vermeldt dat de gronden na de tussenteelten
opnieuw worden bebost, ‘voor zoverre de terreinen niet worden verpacht aan landbouwers uit de
aangrenzende gemeenten die zeer gesteld zijn op deze gronden’. In tegenstelling tot de eerste
generatie, wordt bij de aanleg van een nieuwe generatie dennen vaak gewerkt met inzaaiing (4 tot 6
kg per ha, Bossu 1911a). Dat is blijkbaar ook al de gewoonte in het begin van de negentiende eeuw.
Bossu vermeldt aangaande de dennenbestanden die zijn ontstaan tussen 1820 en 1850 issue d’un
semis de. Wanneer er toch geplant wordt, gebeurt dit in een zeer dicht plantverband (1 x 0.80 tot zelfs
1 x 0.50). Zowel de zaden als het plantgoed zijn afkomstig van een eigen oogst in het Heverleebos.
Het plantgoed wordt opgekweekt in tijdelijke kwekerijen op het te bebossen perceel en het plantgoed
wordt met de kluit verplant.
De in 1910 bezochte dennenbestanden zijn tussen 50 en 90 jaar oud. De auteur wijst er op dat de
Arenbergs - naar toenmalige normen - hun naaldhoutbestanden zeer oud laten worden. De
belangrijkste afzetmarkt voor het dennenhout is eerder opmerkelijk. Slechts een beperkt deel is
bestemd voor mijnbouw of de produktie van telegrafiepalen; het overgrote deel van het dennenhout
gaat naar de ‘lattenklieverij’: het vervaardigen van latjes van ca 1m lang en 3 mm dik, die werden
gebruikt bij het bezetten van lemen binnenmuren (Bossu 1911b).
Na de Eerste Wereldoorlog wordt het systeem van de tussenteelten verlaten, en wordt het naaldhout
rechtstreeks aangeplant op de kapvlaktes in stroken (1m tussen de stroken, 60 cm tussen de
planten). De stobben mogen door de lokale bevolking gratis worden uitgegraven.
Een excursieverslag uit 1937 (Brichet 1938) bevat enkele concrete aanwijzingen omtrent het beheer
van de naaldhoutbestanden. Er wordt kunstmatig verjongd met behulp van tijdelijke, intensief
beheerde en bemeste kwekerijen in het bestand. Het plantgoed wordt op 3 tot 4-jarige leeftijd met de
kluit verplant, in een verband van 1 x 1.25. Bij het inboeten (bijplanten) op latere leeftijd (10-12 jaar)
wordt niet met Den maar met Japanse lork gewerkt. In de late jaren 1930 is de opbrengst uit de
dennenbossen reeds sterk teruggevallen ten opzichte van enkele tientallen jaren voordien. Vandaar
dat men op de rijkste standplaatsen terug omvormt naar loofhout, via het onderplanten van Beuk of
een menging van Eik en Beuk. Brichet (o.c.) vermeldt dat de dennenbestanden in Meerdaal over het
algemeen niet van hoge kwaliteit zijn. Op veel plaatsen wordt na een generatie Grove den nu
Corsicaanse den aangeplant. De bedrijfsregeling van 1934 (cit. In Geebelen 1963) stelt een
omlooptijd van 3 jaar voorop. De dennen worden dicht geplant, en vanaf het vijftiende jaar gedund. Er
wordt zeer voorzichtig gedund om de bestanden goed gesloten te houden. De dunning blijft immers
beperkt tot het wegnemen van kwijnende en dode bomen (laagdunning). De eindkap vindt nu plaats
wanneer de bomen de afmeting van dik mijnhout hebben bereikt.
31

die volgens Bossu 1911a de kosten voor de bewerking grotendeels compenseert
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) gebeuren zware kappingen in het naaldhout, die op de
armere zandbodems vermoedelijk aanleiding geven tot het ontstaan van heidevelden in de jaren 1950
(cf. vegetatiekaart Déthioux). Daarna worden al deze kapvlakten echter terug hoofdzakelijk met
naaldhout.bebost.
De leeftijdsverdeling van het naaldhout eind jaren 1950 wordt weergegeven in de beheersregeling uit
1963 (Geebelen 1963). Daaruit blijkt dat de meeste bestanden zeer jong zijn. Zowat 175 ha is jonger
dan 20 jaar; ca. 180 ha tussen 20 en 60 jaar; en ca. 60 ha tussen 60 en 80 jaar oud. Nauwelijks 2.5
ha is ouder dan 80 jaar. De bedrijfstijd wordt bij Gewone den op 96 jaar en bij Corsicaanse den op 72
jaar vastgelegd (omtrek 120 cm). Afgaande op een Ministerieel Besluit dat het plukken van
bosbessen regelt (toegelaten in het naaldhout, verboden in het loofhout, Geebelen 1963), moet
omstreeks 1960 nog vrij veel Bosbes in de naaldhoutbestanden hebben gestaan.
In de periode 1950-1975 (houtvester Geebelen) wordt in de naaldhoutbestanden nog steeds een
omlooptijd van drie jaar toegepast. Bedoeling is om alle naaldhoutbestanden om te vormen. Op de
rijkere bodems wordt een volledige omvorming naar loofhout voorzien via onderplanting. Op de
armere standplaatsen is het de bedoeling om minstens een rijke onderetage te creëren die moet
zorgen voor een verbetering van het strooisel. Met die bedoeling worden honderden kilo's zaad van
lijsterbes, vlier, vogelkers, Amerikaanse eik, esdoorn, linde en doorlevende lupine ingebracht. Elders
wordt ondergeplant met natuurlijke zaailingen van Amerikaanse eik, Esdoorn, Amerikaanse vogelkers
of Beuk. In de homogene bestanden worden ook groepen ingeplant van tien tot vijftien planten
Amerikaanse eik en Esdoorn, met als doel zaadbomen te bekomen voor een natuurlijke inzaaiing van
loofhout. Daarnaast is het de bedoeling om het kaalslagsysteem ook in het naaldhout te verlaten en zoals bij het loofhout - over te schakelen naar een groepenuitkapbos (Geebelen 1963). Er wordt ook
gewerkt aan het aanduiden en opsnoeien van 'elitebomen' (600-700 per ha).
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5.2.4.4

Wildbeheer

Van de zestiende tot de achttiende eeuw is de uitvoering van het jachtrecht door de heer een
belangrijk statussymbool en daardoor erg populair. Vooral de ‘blinde hertog’ Engelbert van Arenberg
(1750-1820) zich opmerken als een fervent jager. Zijn blindheid is trouwens het gevolg van een
jachtongeval. Hij houdt er een gewapende privé-militie op na ‘om zijn jacht en bossen te beschermen
32
en de landbouwers uit de omliggende gemeenten te imponeren’ (Scheelings 1994: 233 ). De
pogingen van deze hertog voor het op peil houden van het zwijnenbestand en de oprichting van een
konijnenkwekerij, doen Scheelings (o.c.) concluderen dat ‘de jacht voor de hertog kennelijk
belangrijker is dan de handelseconomische waarde van het hout’. Engelbert krijgt zelfs boetes omdat
hij zich niet houdt aan een keizerlijke ordonnantie uit 1781, die loslopende everzwijnen verbiedt in
heel de Oostenrijkse Nederlanden (Martens 1981, cf. ook Scheelings: 233-234). De hertogelijke
everzwijnen vinden een onderkomen in het kilometerslang ommuurde kloosterdomein van Savenel
33
aan de zuidrand van het Meerdaalwoud , op nauwelijks één kilometer van het bosreservaat (Martens
1981). Bossu (1911) vermeldt dat de hertog alle wild laat verwijderen na een dodelijk incident tussen
stropers en opzieners in 1828.
Het beheerplan van Geebelen (1963) vermeldt maatregelen om wildschade te voorkomen. Behalve in
perioden met een lage konijnenstand door ziekten (b.v. myxomatose), worden de jonge
aanplantingen afgesloten om konijnenvraat te voorkomen. Om beschadiging door reeën tegen te
gaan, wordt groot plantmateriaal gebruikt (een maatregel die tevens beschermt tevens tegen
overwoekering door bramen). Soms wordt ook gebruik gemaakt van het chemisch middel Arbinol
(o.c.). Om de natuurlijke verjonging in het beukenhooghout tegen reeën te beschermen, wordt in het
genoemde beheerplan voorgesteld om gedurende zes jaar een afrastering te plaatsen. Bij
experimenten met natuurlijke verjonging van Beuk worden de kiemplanten beschermd tegen
bosduiven en eekhoorns. In het geval van laatstgenoemde door het ‘plaatsen van
zilverpapiersnippels’ (sic, Geebelen 1963: 51).
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met verwijzing naar archiefstuk Algemeen Rijksarchief Brussel, Raad van Brabant, reg. 1080 f°89
op de kaart van Joris uit 1769 is dit domein – in tegenstelling tot vandaag - nog volledig omringd door
bosbestanden die aansluiten bij de rest van het Meerdaalwoud
33
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5.2.5 Oppervlakte-evolutie en bebossingsgeschiedenis
Afgaande op de eigendomsgeschiedenis bedraagt de oppervlakte van het Meerdaalwoud in 1302
ongeveer 1670 ha (5.2.6). In de loop van de zeventiende eeuw verdwijnt volgens Defraine (1963) één
vierde van het bosareaal ‘door ijzerwinning’. Er Het is echter niet duidelijk of deze oppervlaktedaling
betrekking heeft op het Meerdaalwoud, dan wel op het gehele boscomplex MeerdaalwoudHeverleebos (dat vanaf 1446 een administratieve eenheid gaat vormen, zie 5.2.6). Volgens een GISlaag van historische kaarten (B. Bossuyt pers. med.), bedraagt de oppervlakte van het Meerdaalwoud
ca. 1821 ha omstreeks 1771 (Ferrariskaart)34, ca. 1377 ha omstreeks 1872 en ca. 1611 ha in 2000
(Figuur 5-5). De huidige oppervlakte bedraagt dus slechts 60 ha minder dan de vermoedelijke
oppervlakte bij de erfenisregeling in 1302.
Belangrijke ontbossingen in de periode 1771-1872 vinden steeds plaats aan de rand van het woud
(netto-ontbossing ca. 385 ha = ca. 20 %). Ze gebeuren vermoedelijk pas vanaf de jaren 1820-1830,
nadat hout als voornaamste energieleverancier wordt vervangen door steenkool, waardoor
akkerbouw rendabeler wordt dan houtproduktie (cf. Baeté et al. 2002, Verboven 1988). Vanaf 1859
gebeuren reeds regelmatig (her)bebossingen (Bossuyt 2001). De belangrijkste bostoename wordt
evenwel voornamelijk gerealiseerd in de periode 1930-1970. Het aandeel bos dat permanent
aanwezig is sinds 1759 (Joriskaart) bedraagt ongeveer 80 % (Bossuyt et al. 1999) en omvat
Everzwijnbad.

Figuur 5-5 Beboste oppervlakte in het Meerdaalwoud in 1771, 1872 en 2000 volgens GIS-laag van
historische kaarten (B. Bossuyt pers. med.)
Forested area in the Meerdaal Forest in 1771, 1872 and 2000 according to GIS-layer of historical maps
(B. Bossuyt pers. comm.)

34

ook de Joriskaart uit 1760 werd gedigitaliseerd, maar deze data waren niet beschikbaar voor Mollendaal (deel ten
oosten van de Naamsesteenweg)
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Deleted: ¶

5.2.6 Eigendomsgeschiedenis
Tot in de dertiende eeuw is het Meerdaalwoud in het bezit van de hertogen van Brabant. In 1284
wordt het toegewezen aan Godfried van Brabant. Nadat deze samen met zijn enige zoon het leven
laat tijdens de Guldensporenslag (1302), wordt het Meerdaalwoud verdeeld over zijn vier dochters,
die respectievelijk 500, 365, 120 en 300 bunders toebedeeld krijgen (Van Ermen 1998), wat een
35
totale oppervlakte van 1285 bunders (ca. 1670 ha) zou impliceren .
Na 1338 komt het woud in bezit van het Normandische geslacht Harcourt, dat in 1432-1440
opgevolgd wordt door de Picardische familie van Croÿ.
In het begin van de 14de eeuw is ‘de heerlijkheid van Heverlee’ eigendom van de families Berlard van
den Bruggen-Godwaerts en uiteindelijk Raez de Grez. In 1446 verkoopt Raez de Grez het domein
aan Nicolas Rolin, kanselier van Bourgogne, die het domein doorverkoopt aan Antoine de Croÿ.
In 1446 verwerft Anton van Croÿ het Heverleebos36.
Door het huwelijk van Anne de Croÿ met Charles d’Arenberg in 1616 komt het boscomplex
Meerdaalwoud-Mollendaalbos-Heverleebos in handen van de familie van Arenberg. De
eigendommen van de hertog van Arenberg staan in het rood aangeduid op de kaart van Bonnevie uit
1727 (Van Ermen 1998)37, de oudst bekende, min of meer nauwkeurige kaart van het boscomplex. Bij
de verkoop van de Nationale Goederen tijdens de Franse Periode, wenst de hertog zoveel mogelijk
eigendommen van opgeheven abdijen, kloosters en colleges te verwerven. Deze eigendomsevolutie
kan worden nagegaan op de (niet door ons geraadpleegde) topografische kaart van Broux uit 180738
en de overzichtskaart van Wirix uit 181039. Na de eerste wereldoorlog (1914-1918) worden alle
familiebezittingen van de (Duitse) Arenbergs door de Belgische regering onder sekwester geplaatst,
overeenkomstig het besluit van 13 november 1918.
In uitvoering van de wet van 17 november 1921 en conform het artikel 297lit.B van het Verdrag van
Versailles van 28 juni 1919, werden de beboste gedeelten van de domeinen van de Arenbergs
(omvattende Egenhovenbos, Heverleebos en Meerdaalwoud) op 22 juni 1929 eigendom van de
Belgische Staat (Brichet 1938; Geebelen 1963).
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aangezien een Leuvense bunder (20 voeten per roede) ongeveer gelijk is aan 1,3 ha (Van Ermen 1997)
van dan af worden Meerdaalwoud, Mollendaalbos en Heverleebos steeds in één adem genoemd en gelden de
speciale rechtsbevoegdheden van de eigenaars in het gehele boscomplex
37
Carte de la forêt de Meerdaal appartenant aux Ducs d’Arenberg, avec indications de tous les chemins y sont
pratiqués , bewaard in het Algemeen Rijksarchief Brussel, Arenbergarchief, kaarten en plattegronden nr. 907
38
bewaard in het Algemeen Rijksarchief Brussel, AA, kaarten en plattegronden nrs. 12, 22 en 585
39
bewaard in het Algemeen Rijksarchief Brussel, AA, kaarten en plattegronden nr. 2487
36
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5.3

Bosreservaat

5.3.1 Prehistorie – ca. 1600
Everzwijnbad bevindt zich nabij verschillende archeologische sites uit de steentijden, de metaaltijden
en de Gallo-Romeinse periode (Figuur 5-3). De N-Z-georiënteerde holle weg in het oostelijk deel van
het reservaat is vermoedelijk een oude Romeinse weg. De WNW-OZO insnijding in het uiterste
noordoosten maakt deel uit van de zogenaamde Tiense Groef, eveneens een vermoedelijke oude
Romeinse weg, waarlangs zich het merendeel van de Gallo-Romeinse tumuli in het Meerdaalwoud
bevinden (Vanwalleghem et al. 2003). De erosiegeul in het reservaat wijst mogelijk op een ontginning
voor akkerbouw. Er zijn geen vondsten bekend die wijzen op dergelijke verstoringen ná de GalloRomeinse periode

Figuur 5-6 Vermoedelijke prehistorische en Gallo-Romeinse kenmerken in of nabij het reservaat: blauw:
wegsysteem met weggeulen; rood: wegsysteem met ‘antropogeen kenmerk’ (Tiense Groef); paars:
erosiegeul; oranje: gesloten depressie; geel : steentijdsite (T. Vanwalleghem pers. med., bijgewerkt)
Probable prehistoric and Gallo-Roman features in or near the reserve; blue: road system with road
gullies; red: road system with ‘antropogenic feature’; purple: erosion gully; orange: closed depression;
yellow: stone age site (T. Vanwalleghem pers. med.)
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5.3.2 1600 - nu
5.3.2.1

Infrastructuur

De huidige begrenzing van het reservaat door de Walendreef (Route des Vallons), de Nethense Baan
(Chemin de Nethen), en de Jamaicadreef (n.b. Route des 3 Chênes) en het verlengde van de Kleine
Dreef (La Petite Route), is reeds terug te vinden op de kaart van landmeter Joris uit 1769 (Figuur
5-12, zie 5.3.3). Op de Ferrariskaart, waarvan de opmaak nochtans uit dezelfde periode dateert –
ontbreekt echter de huidige Jamaicadreef en vertoont het verlengde van de Kleine dreef een ander
traject40. Zowel het N-Z-gerichte pad (= vermoedelijk oude Romeinse weg) als het O-W-gerichte pad
(= Rhode weg) doorheen het reservaat zijn reeds zichtbaar op de Joriskaart. Op de Ferriskaart
ontbreekt evenwel de Rhode weg. De omgeving van het kruispunt aan de noordelijke punt van het
reservaat wordt op de Joriskaart en de Vandermaelenkaart aangeduid met de benaming La Place aux
Renards41. Merkwaardig is dat het huidige traject van de Jamaicadreef –dat reeds te zien is op de
Joriskaart – niet is terug te vinden is op de Vandermaelenkaart42. Dit traject is wel te zien op de
topokaart uit 1893, waarop tevens voor het eerst de drie huidige paden doorheen het reservaat te
zien zijn.
Op de meest recente topokaart (NGI 2000) bevinden zich twee nieuwe ruimingswegen (zie Figuur
5-19). Voor de rest is er aan het drevenpatroon in Everzwijnbad sinds de negentiende eeuw
nauwelijks iets veranderd.
Een voorstel tot toekomstig beheer van de dreven in het Meerdaalwoud (Verhoeven & Meuleman 2003)
voorziet in het kappen van aan het reservaat grenzende dreefbomen en het in stand houden van een
zuidelijke open bosrand (Figuur 5-7). Omwille van de sterke impact van dergelijke ingrepen op het
bosreservaat, werd dit voorstel ondertussen bijgestuurd. Een definitieve versie was nog niet
beschikbaar bij het ter perse gaan van dit rapport.
Volgens Geebelen (1963) komen in de omheining Everzwijnbad ‘volgens oude kaarten’ vijvers voor,
die echter op dat moment reeds verdwenen zijn. Wel zijn er nog heel wat bronzones in de omheining
aanwezig
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opmerkelijk is evenwel dat het traject van de Kleine dreef ten oosten van het reservaat op de Ferrariskaart beter
overeenstemt met de huidige situatie dan dat op de Joriskaart!
41
opmerkelijk is dat deze plaats in de jaren 1950 bekend staat als een complex van dassen- en vossenburchten
42
mogelijk werd bij de opmaak van de Joriskaart rekening gehouden met geplande, maar nog niet gerealiseerde
werken
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Figuur 5-7 Voorstel toekomstig drevenbeheer (Verhoeven & Meuleman 2003)
Proposed future management of the forest lanes (Verhoeven & Meuleman 2003); yellow: cut and
managed as forest edge; red: cut and incorporated in forest stands; green: incorporated in forest
stands; light blue: conserved, no intervention between 2004 and 2025; dark blue: conserved,
rejuvenated between 204 and 2025 (Verhoeven & Meuleman 2003)
5.3.2.2

Beheer van de bosbestanden

Aangaande het bosreservaat Everzwijnbad is ons geen specifieke informatie bekend betreffende het
bosbeheer onder de Arenbergs en de eerste helft van de twintigste eeuw. Het reservaat bestaat
evenwel grotendeels uit eikenbestanden, waarvan we mogen aannemen dat het gevoerde
middelhoutbeheer vergelijkbaar is met dat in gelijkaardige bestanden in de rest van het
Meerdaalwoud (zie hoofdstuk 5.2.4.3).
In functie van het bosbeheer door de overheid maakt het reservaat van de jaren 1930 tot 1995 deel
uit van de ‘omheining Everzwijnbad’ (ca. 88.5 ha), die bestaat uit ca. 33.5 ha naaldhout en ca. 55 ha
loofhout.
Volgens Meuleman (1998) gebeurt de uitbating vanaf 1934 door middel van groepsgewijze kapping
(femelslagbedrijf). De omlooptijd (bedrijfstijd) bedraagt 12 jaar. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
gebeuren ten westen van Everzwijnbad zware kappingen (Meuleman 1998), die vermoedelijk
aanleiding geven tot het ontstaan van heide-achtige vegetaties. Feit is dat omstreeks 1955 ten
noorden en ten westen van het bosreservaat Everzwijnbad belangrijke oppervlakten heide worden
waargenomen (zie vegetatiekaart Déthioux 1959).
43

Uit een bestandskaart van houtvester Geebelen uit 1955, hameringsnota’s uit de dienstjaren 1958
en 196444 (Houtvesterij Leuven) en de ‘steekkaart van het perceel nr. 267’ (Geebelen 1963), blijkt dat
de omheining Everzwijnbad in dertien percelen is onderverdeeld. De percelen 3 tot en met 13
43
44

hamering op 17 mei 1957
hamering op 5 en 12 maart 1963
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betreffen in totaal ca. 33,5 ha aanplantingen van Grove den en Corsicaanse den, gerealiseerd tussen
1881 en 1946 in het westelijk deel van de omheining, buiten het huidige bosreservaat. Perceel 2 bezit
een oppervlakte van 16ha 83a 00 ca en betreft meer dan waarschijnlijk een loofhoutbestand (meer
specifieke gegevens zijn ons niet bekend).
De aangehaalde hameringsnota’s handelen enkel over perceel 1 (= perceel 267 op de steekkaart),
dat wordt omschreven als ‘plaatselijk ijlstaand eikenhooghout’. Dit gedeelte van de omheining is
ongeveer 39 ha groot45 en omvat veruit het grootste deel van het huidige bosreservaat. Het wordt
onderverdeeld in zes hakken (= coupons): I, II, III, IV, VI en VII. De ligging van de hakken binnen het
bosreservaat (Figuur 5-9), is terug te vinden op een kaart met de lokatie van groepjes eiken die
werden geplant in 1966 met plantsoen afkomstig van eikels uit het ‘Park van Arenberg’ (bron:
houtvesterij Leuven, de kaart is anoniem, ongedateerd en met de hand getekend). Hakken VI en VII
liggen in de loofhoutbestanden ten westen van het bosreservaat. Hun precieze ligging is onbekend,
maar de omschrijving in de genoemde steekkaart van hak VII als ‘een laagte die helt in westelijke
richting (...) vroegere tijden ingenomen door vijvers (hoogte 50 m)’, vormt wel een duidelijke
aanwijzing.
De hamering in perceel 1 beperkt zich in 1957 tot slechts wegnemen van bomen, tot het vergroten en
regulariseren van bestaande verjongingsgroepen’. Opmerkelijk is de vermelding dat het hakhout
behouden blijft over heel de oppervlakte, ‘met het oog op de eikenverjonging’. Men is er immers van
overtuigd dat het plantgoed van eik dat wordt aangeplant (halfwassen van 2 tot 3 m hoog) beter
aanslaan wanneer ze worden beschut door terug opschietend hakhout.
De hameringsnota uit 1964 heeft het over een ‘normale verjongingskapping’, ten einde de bestaande
verjongingsgroepen te vergroten tot 80 are, ofwel om nieuwe openingen te maken voor de inplanting
van inlandse Eik (vier groepen van 25 are en één groep van 15 are) en Beuk (drie groepen van 25
are, één groep van 15 are en één van 10 are). Het bestaande onderhout (hakhout) wordt enkel
‘weggekapt’ op de plantplaatsen. De eerder aangehaalde, ‘steekkaart’ van dit perceel uit het
Geebelen (1963), geeft een overzicht van de grondvlaksamenstelling van het hoofdbestand
(hooghout) omstreeks 1960: 63 % inlandse Eik, 26 % Beuk, 3 % Esdoorn (en verder een nietgespecifieerde hoeveelheid Amerikaanse eik, Es, Abeel, Lork en Gewone den). De onderetage
bestaat op dat moment vooral uit Hazelaar, met bijmenging van els, esdoorn en haagbeuk De
verjongingsgroepen nemen op dat moment 28 % van de oppervlakte in. De opgegeven beplantingen
tussen 1943 en 1964 zijn terug te vinden in tabel 5.
Voor de verschillende hakken in perceel 1 zijn bestandsinventarisaties uit 1975(-1976) en 1987
beschikbaar (bron: Houtvesterij Leuven). Op basis van deze lijsten kan per hak de
diameterklasseverdeling voor ‘inlandse Eik + Es’, Amerikaanse eik’, ‘Beuk’, ‘allerlei loofhout’ en
‘allerlei naaldhout’ worden bepaald.
Voor het loofhout in de omheining Everzwijnbad (= percelen 1 + 2 op de bestandskaart van Geebelen
uit 1955) is een exploitatietabel beschikbaar voor de periode 1968-1998, de laatste periode met
reguliere kappingen (Meuleman 1998). Het gekapt volume bedraagt 4354 m³ over een periode van
dertig jaar. De laatste reguliere kapping die betrekking kan hebben op het bosreservaat vindt plaats in
1994 en levert 975 m³ hout op (voor de hele omheining). De houtopbrengsten van het bosreservaat
kunnen voor genoemde periode niet worden gescheiden van deze van de volledige omheining. Ze
zijn echter wel beschikbaar voor de periode 1989-1998. In deze periode bedraagt de opbrengst 619
m³, met volgende verdeling: 74 m³ Beuk (12 %), 161 m³ inlandse Eik (26 %), 6 m³ Gewone es (1 %),
6 m³ Amerikaanse eik (1 %), 5 m³ Gewone esdoorn (1 %) en 367 m³ ‘diversen’ (59 %).
Laatstgenoemde categorie omvat ongeveer 40 % Beuk. (l.c.), wat het aandeel in de houtopbrengsten
voor deze boomsoort op ongeveer 35 % brengt.

45

in de nota uit 1958, alsook op de kaart uit 1955, bedraagt de oppervlakte 39ha 00a 42ca; in de nota uit 1964 is
dat 38ha 88a 42ca

49

Figuur 5-8 Percelen 1-13 in de omheining Everzwijnbad volgens de originele bestandskaart van
Geebelen uit 1955 (met oppervlakte-aanduiding; g.d. = Grove den en c.d. = Corsicaanse den)
Parcels 1-13 in the enclosure Everzwijnbad according to the original forest stand map of Geebelen from
1955 (with surface indication; 1 + 2 = broadleaved stands; g.d. = Pinus sylvestris stand; c.d. = Pinus
nigra, coniferous stands with planting dates)
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Figuur 5-9 Vroegere indeling van het bosreservaat in zogenaamde hakken (I, II, III en IV)
Former division of the reserve in so-called coupons (I, II, III and IV)

1943
1950
1958
1959

1960
1964 (enkel hak VII)

2 770 inlandse Eik (Quercus robur + petraea)
7 020 inlandse Eik (Quercus robur + petraea)
3 670 Beuk (Fagus sylvatica)
8 200 Beuk (Fagus sylvatica)
4 320 Beuk (Fagus sylvatica)
980 inlandse Eik (Quercus robur + petraea)
1 410 Amerikaanse eik (Quercus rubra)
1 200 Gewone es (Fraxinus excelsior)
3 800 inlandse Eik (Quercus robur + petraea)
1 100 Amerikaanse eik (Quercus rubra)

Tabel 5 beplantingen (individuën) in ‘perceel 1’ van de omheining Everzwijnbad
Plantings (individuals) in ‘parcel 1’ in the eclosement Everzwijnbad
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In de tweede helft van 1998 wordt het beheerplan goedgekeurd, waarin het bosreservaat als integraal
reservaat staat aangeduid. In de periode 1999-2002 wordt de verwijdering van Amerikaanse
vogelkers (Prunus serotina) en Amerikaanse eik (Quercus rubra) voorzien (i.e. exotenbeheer). In
principe wordt Amerikaanse eik in deze periode enkel geruimd in een randzone van ongeveer 30 m
breed (Figuur 5-10). Volgens H. Nackaerts (pers. med.) wordt evenwel geen enkele Amerikaanse eik
geveld, maar worden er enkel drie geringd (‘één zware en twee lichte’). Door het min of meer
beperkte karakter van het exotenbeheer, vindt in het reservaat dus een de facto nulbeheer plaats
sinds 1995. Veiligheidskappingen zijn vanaf 2003 enkel nog toegestaan in de genoemde randzone.
Dit houdt in dat bomen die een gevaar betekenen voor passanten mogen worden geveld, zónder
verwijdering van het hout. Alle paden doorheen het reservaat worden voor het publiek afgesloten, met
uitzondering van één centraal wandelpad dat vroeger deel uitmaakte van een (nu omgeleid) GroteRoute-pad (Figuur 5-10, i.e. Rhode weg). Dit zogenaamde geëxonereerde pad mag op eigen risico
door wandelaars worden gebruikt. Dit gebruik wordt evenwel ontmoedigd door het achterwege laten
van veiligheidskappingen.

Figuur 5-10 Inleidend beheer in het bosreservaat (Meuleman 1998)
Introductory management in the reserve (Meuleman 1998); yellow: location of border zone where
Quercus rubra is cut; green: central zone where Quercus rubra is bark-stripped; blue: ‘exonerated’ path
deprived from safety cuttings (‘own risk’); red stars: paths made inaccessible
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Figuur 5-11 Huidig beheer in het bosreservaat (Meuleman 1998)
Present management in the reserve: border zone where security fellings are allowed (red)
and non-intervention (yellow) (Meuleman 1998)

5.3.2.3

Wildbeheer

Sinds begin 1998 wordt in het bosreservaat niet meer gejaagd (verpachting tot 31 januari 1998). De
rest van de volledige omheining Everzwijnbad (westelijk deel) fungeert als bufferzone met het
scoutsdomein De Kluis en was daardoor reeds vrij van jacht sedert de jaren 1930.
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5.3.3 Bebossingsgeschiedenis volgens kaartmateriaal (1760 – nu)
Op alle onderzochte historische kaarten (figuren 4-6 tot en met 4-10), verkeert het bosreservaat in
beboste toestand. Het verkeert dus vermoedelijk sinds 1760 in permanent beboste toestand. Doordat
naaldhoutbestanden op de Ferrariskaart een andere kleur krijgen, weten we dat het bosreservaat in de
beschouwde periode steeds loofhout is geweest.
Alhoewel de Joriskaart op picturale wijze quasi overal middelhout suggereert, is het met onderstaande
kaarten niet mogelijk om een zeker onderscheid te maken tussen de verschillende bestandsvormen.
Onderzoek van het Primitieve kadaster en aanverwante kadastrale gegevens zoals de Statistique
territoriale en gemeentelijke expertiseverslagen (cf. Hannes 1994), kunnen wel uitsluitsel geven voor de
periode 1815-1830. De genoemde documenten leveren daarbij niet enkel gedetailleerde informatie over
de lokatie en oppervlakte van bosbestanden, maar gaan tevens in op de produktiekwaliteit (o.c.). Deze
informatie kon echter nog niet worden geraadpleegd.

Figuur 5-12 Benaderende ligging van het bosreservaat op een reproductie van de Joriskaart uit 1760
(Van Ermen 1998)
Approximate location of the forest reserve on the Joris map from 1760 (Van Ermen 1998)
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Figuur 5-13 Benaderende ligging van het bosreservaat op de Joriskaart uit 1769 (Vrienden van
Heverleebos en Meerdaalwoud vzw)
Approximate location of the forest reserve on the Joris map from 1769 (Vrienden van Heverleebos en
Meerdaalwoud vzw)
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Figuur 5-14 Benaderende ligging van het bosreservaat op de Ferrariskaart (opname: 1767-1769,
uitgave: 1770; kaartblad 112-4)
Approximate location of the forest reserve on the Ferraris map from 1770

Figuur 5-15 Benaderende ligging van het bosreservaat op de Vandermaelenkaart (ca. 1850)
Approximate location of the forest reserve on the Vandermaelen map from ca. 1850
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Figuur 5-16 Topografische kaart uit ca. 1893
Topographical map dating from ca. 1893

Figuur 5-17 Topografische kaart uit 1909 (MGI)
Topographical map dating from 1909 (MGI)
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Figuur 5-18 Topografische kaart uit ca. 1951 (NGI)
Topographical map dating from ca. 1951 (NGI)

Figuur 5-19 Recente topografische kaart (NGI 2000)
Recent topographical map (NGI 2000)
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5.3.4 Eigendomsgeschiedenis
Everzwijnbad heeft steeds deel uitgemaakt van het historische vrijwoud en bezit daarom dezelfde
eigendomsgeschiedenis als de rest van het Meerdaalwoud (zie punt 5.2.6).
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6 Onderzoek
6.1

Inleidende opmerking

Dit hoofdstuk tracht een overzicht te geven van wetenschappelijk onderzoek dat nog niet aan bod is
gekomen bij de rubriek standplaats, maar wel relevant is voor de interpretatie van de monitoring van
de kernvlakte en de steekproefcirkels. Het beheerplan uit 1998 (Meuleman 1998) vermeldt dat er (op
dat moment) geen wetenschappelijk onderzoek binnen de omheining Everzwijnbad plaatsvindt.

6.2

Pollenonderzoek

In 1958 wordt de pollensamenstelling van twee zandige podzols onderzocht (Munaut 1959): een
dennenbestand in de omheining ‘Oude Heide’ (Heverleebos) en een beukenbestand in de omheining
‘De Warande’ (Meerdaalwoud). Bij de interpretatie van de pollenmonsters wordt gesteund op de
bevindingen van Dimbleby (1957) dat de percolatie van pollen in dergelijke bodems evenredig is met
de tijd en onafhankelijk van de plantensoort. Bij gebrek aan 14C-dateringen, wordt de ouderdom van
de aangetroffen fasen geschat op basis van de ouderdom van de actuele bestanden46. De
resulterende tabellen en pollendiagrammen geven vermoedleijk een ruw idee van relatieve
veranderingen in de lokale vegetatiesamenstelling gedurende de jongste tweeduizend jaar47.
De waarnemingen in de eerste (onderste) fase van het profiel in de Warande (80-60 cm diepte)
worden door Munaut (o.c.) geïnterpreteerd als het resultaat van ontbossing en beweiding van een
zuur Eiken-Haagbeukenbos (Querceto-Carpinetum) met Struikheide (Calluna vulgaris) en ongeveer
evenveel Beuk (Fagus) als Eik (Quercus). De tweede fase (55-35 cm diepte) zou wijzen op de
uitbreiding van een open bostype met veel Eik en Struikheide. Wanneer we de afzonderlijke soorten
nader bekijken, valt op dat de evolutie van de eerste naar de tweede fase wordt gekenmerkt door een
opvallende toename van Eik en Berk (Betula), terwijl het pollenaandeel van Beuk, Els (Alnus) en
Hazelaar (Corylus) meer dan gehalveerd wordt en Linde (Tilia) bijna volledig verdwijnt. In de kruidlaag
valt de achteruitgang op van wilde grassen, Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) en Wijfjesvaren
(Athyrium filix-femina). Struikheide vertoont in beide fasen een belangrijke presentie. De derde fase
(35-5 cm diepte) wordt door Munaut (o.c.) geïnterpreteerd als een uitbreiding van Eiken-Berkenbos
(Querceto-Betuletum) ten koste van heide. De bovenste, meest recente fase (5-0 cm), wordt
gekenmerkt door aanplantingen van Beuk.
Wanneer het profiel van de Oude Heide (Heverleebos) met dat van de Warande (Meerdaalwoud)
wordt vergeleken, valt op dat in eerstgenoemde zeer hoge percentages graanpollen worden
aangetroffen. Dit vormt een aanwijzing voor akkerbouw en een mogelijk heterogene
ontginningsgeschiedenis in de onderzochte bosgebieden. Een andere bijzondere vaststelling is dat de
Den (Pinus) – zij het in soms geringe hoeveelheden - in alle fasen van beide profielen wordt
aangetroffen. Deze vermoedelijke continuïteit kan wijzen op het bestaan van autochtone populaties.
Samenvattend kan worden gesteld dat de pollenanalyse van Munaut in de Warande wijst op de
evolutie van een ‘rijker’ grazig, open bostype met veel Hazelaar (Gallo-Romeinse periode?), over
‘armer’, gemengd, halfopen Eikenbos met Struikheide (vroege Middeleeuwen tot aan statuut van
Vrijwoud in 1367?), naar een meer gesloten Eiken-Berkenbos (vijftiende tot negentiende eeuw?) en
tenslotte overgaand in een door Beuk en Eik gedomineerde aanplanting. Gezien het onzekere
karakter van de gebruikte methode, dienen deze conclusies en vermoedens enigszins te worden
gerelativeerd. Meer gefundeerde uitspraken over de vegetatie-evolutie van het Meerdaalwoud in
historische tijden, vergen in elk geval meerdere, over het gehele gebied verspreide en door
koolstofdateringen ondersteunde pollenanalysen.

46

de percolatiesnelheid van de pollen wordt door Munaut (1958) op 2-5 cm per eeuw geschat; in het geval van
analyse voor de Warande zal dit vermoedelijk dichter tegen de 5 cm liggen (b.v. op basis van de uitbreiding van
Beuk)
47
een eventueel gebruik van correctiefactoren voor over- en onderrepresentatie van bepaalde soorten in de
pollenmonsters werd niet vermeld
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Figuur 6-1 Pollenanalyse (pollenpercentages vs. diepte profiel) van een zandige podzol in het
Meerdaalwoud (Munaut 1959)
Pollen analysis (pollen percentages vs. profile depth) of a sandy podzol in the Meerdaal Forest
(Munaut 1959)
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6.3

Hydrologisch en bodemkundig onderzoek

6.3.1 Regionale variabiliteit van bosbodems
Op basis van historische en actuele puntwaarnemingen van verschillende bodemparameters, wordt
getracht om gebiedsdekkende kaarten van parameters voor bodemverzuring te produceren voor het
pilootgebied Meerdaalwoud. (Rampelberg et al. 1994: 18-80). Het toegepaste algoritme maakt daarbij
gebruik van waarnemingen aan 19 historische profielen, die uit de databank Aardewerk (= data
bodemkartering uit 1951) worden gehaald. Om de uit te voeren punt-vlak-conversie te valideren,
worden verspreid over het Meerdaalwoud stalen genomen in 85 validatiepunten. Ten einde rekening
te houden met in de tijd veranderlijke parameters als bodem-pH, koolstofgehalte en totale CEC,
worden
de
(vermoedelijke)
locaties
van
de
historische
profielen
herbemonsterd
(‘voorspellingspunten’). Er wordt geopteerd om – als gevalstudie - de validatie enkel voor de bodempH uit te voeren. Het onderzoek resulteert in gebiedsdekkende, gedigitaliseerde kaarten van het
‘historisch koolstofgehalte’, de ‘historische CEC’ en de ‘historische pH-water’ in het Meerdaalwoud
(situatie 1951, op 5 cm diepte). De onderzoeksdata worden bewaard in de databank Meerdael van
het Instituut voor Land- en Waterbeheer aan de Katholieke Universiteit Leuven.

6.3.2 Verspreiding en onstaan van ravijnachtige insnijdingen
In het Meerdaalwoud werden 252 ravijnachtige insnijdingen gekarteerd (Vanwalleghem et al. 2003a).
Deze kunnen op basis van hun verspreiding en karakteristieken in twee groepen worden opgesplitst,
die beiden verschillen van actuele, tijdelijke erosiegeulen in het aanpalende landbouwgebied.
De insnijdingen van de eerste groep zijn willekeurig verspreid in het studiegebied. Om na te gaan of
deze ravijnen ontstonden in periglaciale omstandigheden (cf. de dellen in het Zoniënwoud), dan wel
als het gevolg van akkerbouw (antropogene erosiegeulen, nadien geconserveerd onder bos), werd
een simulatie uitgevoerd waarbij het studiegebied als ontbost werd beschouwd (o.c.). Een vergelijking
van de voorspelde ravijnposities met de gekarteerde, maakt duidelijk dat de verspreiding van de
ravijnen van de eerste groep enkel door lokale menselijke ingrepen kan worden verklaard en niet door
grootschalige periglaciale verschijnselen (b.v. extreme regenval of het vrijkomen van grote
hoeveelheden smeltwater).
De tweede groep insnijdingen zijn waarschijnlijk ontstaan als wegen. Ten gevolge van aanhoudende
betreding werd de onderliggende bodem sterk gecompacteerd, zodat elke regenbui waterstagnatie en
een voortdurende uitschuring kon veroorzaken (en dat nog steeds doet). Dergelijke oude holle wegen
of wegravijnen bevinden zich hoofdzakelijk langs rechte, noord-zuid-georiënteerde assen
Waar holle wegen of ‘wegravijnen’ valleien kruisen, worden op sommige plaatsen in het
Meerdaalwoud rechtlijnige wallen aangetroffen, die de beide zijden van de valleien met elkaar
verbinden. Het gaat om een verhoging in het landschap van gemiddeld ongeveer één meter hoog en
enkele meter breed. Dit type wallen is mogelijk ontstaan door een verhoging met zandig materiaal en
het aanbrengen van een wegbedekking (‘bolle weg’, Vanwalleghem et al. 2003b).
De lokatie van antropogene insnijdingen en andere reliëfswijzigingen in het Meerdaalwoud en
Everzwijnbad wordt weergegeven in Figuur 5-3 (hoofdstuk historiek).

6.3.3 Autocorrelaties tussen bodemvariabelen
Vanaf 2004 zal door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (team Standplaatsonderzoek) een
onderzoek worden uitgevoerd naar ruimtelijke autocorrelaties tussen bodemvariabelen (b.v. pH) in het
Meerdaalwoud. De voorgestelde werkwijze verloopt in twee stappen:
1. een grondige analyse door middel van variogrammen in ‘onderzoekszones’
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2. het aanwenden van de bekomen variograminformatie om pH-analyses te verrichten op ‘historische
onderzoekslokaties’
Een ontwerp van vijf onderzoekszones (ca. 1 ha) en historische onderzoekslokaties wordt weergeven
in Figuur 6-2. Twee onderzoekszones bevinden zich binnen de perimeter van Everzwijnbad.

Voorgestelde lokaties voor onderzoek van autocorrelaties tussen bodemvariabelen
Figuur 6-2
(bruine vierkantjes); met aanduiding van historische onderzoekslokaties: 1. profielen van FORSITE
databank met analyses uit 1997-2001 (blauwe punten) en 2. de profielen van HIBBOD met analyses
uit 1952-1955 (rode punten) (B. De Vos pers. med.)
Proposed locations for research of autocorrelations between soil variables (brown squares); with
location of historical research profiles: 1. FORSITE database (blue dots) and 2. HIBBOD-project (red
dots) (B. De Vos pers. med.)
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6.4

Vegetatiekundig en bosbouwkundig onderzoek

6.4.1 Biologische Waarderingskaart
De opmaak van de Biologische Waarderingskaart (BWK) van België werd begin jaren 1980 opgestart
en wordt momenteel voor het Vlaamse landsdeel verdergezet door het Instituut voor Natuurbehoud.
De eerste versie van de BWK (periode 1978-1996) en is voor wat het Meerdaalwoud betreft duidelijk
minder nauwkeurig uitgevoerd dan de tweede versie (i.c. periode 1997-2000)48. Laatstgenoemde is
momenteel enkel digitaal beschikbaar, zonder de begeleidende tekst (Guelinckx et al 2002). Het
bosreservaat Everzwijnbad ligt volgens deze BWK-versie in biologisch zeer waardevol gebied dat
wordt gekarteerd als (figuur 6-3)49:
• qa + fa: een complex van Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) en Beukenbos met
voorjaarsflora, zonder Wilde hyacint (Milio-Fagetum)
• fs + qs: een complex van zuur beukenbos en zuur Eikenbos (Fago-Quercetum)
• fs: zuur Beukenbos (Fago-Quercetum)
• qs: zuur Eikenbos (Fago-Quercetum)
De onderverdeling van Everzwijnbad in een ‘rijker’ (qa + fa) en een ‘armer’ deel (qs + fs) komt goed
overeen met de situatie op de kaart van Roelandt uit 2001 (Figuur 4-1)50.

figuur 6-3 Biologische Waarderingskaart versie 2 (kaartblad 32, Guelinckx et al. 2002)

48

het verschil tussen beide versies weerspiegelt hier dus geen veranderingen in de vegetatie!
de digitale versie van de BWK vermeldt in principe elf kolommen met eenheden; in het geval van het
bosreservaat biedt enkel de tweede eenheid bijkomende informatie
50
mogelijk werden dezelfde basisgegevens gebruikt en is er dus geen sprake van twee onafhankelijke bronnen
49
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Biological Evaluation Map version 2 (map 32);qa = Stellario-Carpinetum; fa = Milio-Fagetum; qs and fs =
Fago-Quercetum (Guelinckx et al. 2002)

6.4.2 Basisinventarisatie uit 1996
Door Van Mechelen et al. (1997) wordt in 1996 een basisinventarisatie van het bosreservaat
uitgevoerd. Het bosreservaat wordt daartoe ingedeeld in negen min of meer homogene gedeelten.
Een bestandsbeschrijving resulteert in negen bestandsfiches (1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6a, 6b en 6c). In
dezelfde bestanden worden dendrologische metingen en fytosociologische opnamen uitgevoerd
langsheen negen transecten van 100 m lengte. Deze transecten zijn met D-GPS ingemeten en
manueel gelokaliseerd op kaart (figuur 6-4). Volgens Meuleman (1998) werden de kunstmatige
verjongingsgroepen hierbij onvoldoende bekeken.
De dendrometrie resulteert in gegevens over diameterverdeling, grondvlakverdeling en
soortensamenstelling-naar-stamtal in elk van de negen onderzochte bestanden (cf. Van Mechelen et
al. 1997). Het relatieve belang van de verschillende boomsoorten in elk bestand wordt weergegeven
in Figuur 6-5. Door kruidlaagopnamen te clusteren via multivariate statistiek (Twinspan) worden
verschillende kruidlaagtypen bekomen. Uit de verspreiding van deze typen, blijkt dat het
Bosgierstgras-Witte klaverzuring-type sterk overweegt in het reservaat. Dit kruidlaagtype wordt buiten
Everzwijnbad voornamelijk aangetroffen in Pruikenmakers en behoort tot het ‘rijkere’ type in het
Meerdaalwoud. In Everzwijnbad is het voorkomen van dit type volgens dit onderzoek duidelijk positief
gecorreleerd met een overwicht van inlandse Eik in de boomlaag, waarin verder ook Gewone esdoorn
een belangrijke positie inneemt. De ‘armere’ kruidlaagtypen Stekelvaren-Beuk, Lelietje-van-Dalen –
Beuk en Adelaarsvaren-Beuk komen enkel voor in de bestanden die worden gedomineerd door Beuk
(zie Figuur 6-5). Opmerkelijk is het voorkomen van Eenbes (Paris quadrifolia) in bestand 6c. Een
soortenlijst van vaatplanten die tijdens deze basisinventarisatie in het bosreservaat werden
waargenomen, maakt deel uit van een compilatielijst in bijlage 1 (kolom 1).

figuur 6-4 Ligging van de negen transecten (100 m) voor dendrologisch en fytosociologisch onderzoek
(Van Mechelen et al. 1997)
Location of the nine transects (100 m) for phytosociological and dendrometrological research (Van
Mechelen et al. 1997)
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Figuur 6-5 Relatieve boomsoortensamenstelling in 1996 volgens grondvlakverdeling (Van Mechelen et
al. 1997)
Relative tree species composition in 1996 according to basal area (Van Mechelen et al. 1997)
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figuur 6-6 Kruidlaagtypen in 1996 volgens Van Mechelen et al. (1997)
Herbal layer types in 1996 according to Van Mechelen et al. (1997)
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6.4.3 Boskartering van het Vlaamse Gewest
Dit betreft een algemene kartering van de bossamenstelling in het Vlaamse Gewest, i.c. gebaseerd
op een interpretatie van een luchtfoto uit 1990 (Eurosense, zie hoofdstuk 4: Figuur 4-2) en
geactualiseerd met veldgegevens uit 1997-1999 (Bos en Groen). Het grootste deel van het
bosreservaat wordt gekarakteriseerd als ongelijkjarig, gemengd loofhout (figuur 2.5). In het
zuidoostelijk deel van het reservaat komt meer uniform, jong en middeloud loofhout van Beuk of Eik
voor. De niet-beboste, grijze zones lijken - op basis de gebruikte luchtfoto (Figuur 4-1) - kapvlakten te
zijn.

Figuur 6-7 Boskartering van het Vlaamse Gewest (i.c. 1990-1999)
Flemish Forest Map (i.c. 1990-1999); the reserve mainly consists of mixed, uneven-aged, broadleaved
stands; other parts of the reserve also contain more uniform, young and middle-aged Beech or Oak
stands; the very small parts that are mapped unforested (gray) are most likely cutting areas

68

6.4.4 Stuurvariabelen voor vegetatiedynamiek in de periode 1954-2000
Deze ingenieursscriptie betreft in essentie de herbemonstering van semi-permanente
vegetatieproefvlakken uit 1954, waar destijds ook colorimetrische pH-metingen en globale
profielbeschrijvingen werden uitgevoerd (Déthioux 1955). Van de 70 oorspronkelijke opnamen die werden gebruikt bij de opmaak van de Vegetatiekaart van België (Déthioux 1959, zie 4.1.4) werden er uiteindelijk 25 voor heropname in 2000 geselecteerd. Volgens dit onderzoek is de
kruidlaag in het Meerdaalwoud tussen 1954 en 2000 geëvolueerd in de richting van een meer
zuurtolerante en schaduwtolerante soortensamenstelling. De gemiddelde pH-water in de
bovenste bodemhorizont (0-15 cm) is in 2000 ongeveer een halve pH-eenheid lager is dan in
1954. Er werden op basis van de kruidlaagsamenstelling geen aanwijzingen voor verdroging
genoteerd. De kruidlaagopnamen werden verwerkt in de vegetatiekaart van het Meerdaalwoud uit
2001, die werd opgemaakt onder leiding van B. Roelandt (zie 4.1.4).
Twee van de 70 proefvlakken van Déthioux zijn gelegen binnen de perimeter van Everzwijnbad
(beide in door inlandse Eik gedomineerde bestanden). Deze werden allebei herbemonsterd door
Bauwens, alsook een proefvlak vlakbij het reservaat (Figuur 6-8). De nummering is identiek aan
deze in Déthioux (1955). De drie betrokken opnamen behoren tot de groep van vijf opnamen
waarin de bedekking van Bosanemoon (Anemone nemorosa) is teruggevallen van ca. 50 % naar
minder dan 1 % (Bauwens 2001). De bedekking van Bosbraam (Rubus ‘fruticosus’) is er
eveneens duidelijk afgenomen, terwijl de soortenrijkdom min of meer gelijk gebleven is. Lelietjeder-dalen (Convallaria majalis) is uit alle opnamen verdwenen en Stekelvaren (Dryopteris
carthusiana + dilatata) is een opvallende nieuwkomer (in elk van de drie opnamen). De pH’s in de
bovenste horizont dalen respectievelijk van 4.60 (nr. 8531 in 1954) naar 4.05 (2000), van 4.90
(nr. 8534 in 1954) naar 3.90 (2000) en van 4.90 (nr. 8528 in 1954) naar 3.80 (2000). Dit geeft een
gemiddelde pH-daling van bijna 0.9, dus beduidend meer dan het gemiddelde voor het
Meerdaalwoud. De vaatplantensoorten uit de twee recente opnamen in het reservaat, werden
opgenomen in een compilatielijst in bijlage (9.1).

Figuur 6-8 Lokatie van herbemonsterde proefvlakken in of nabij bosreservaat Everzwijnbad, met
aanduiding van de proefvlaknummers (Bauwens 2001)
Location of the re-sampled plots in or near the forest reserve, with plot numbers (Bauwens 2001)
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6.5

Soorteninventarisaties

6.5.1 Vaatplanten
6.5.1.1

Florabank en eigen waarnemingen

Florabank is een geïnformatiseerde databank met plantenverspreidingsgegevens van Vlaanderen op
kilometerhokniveau (1 km2). Het tot hiertoe gebruikte raster is dat van het vroegere Instituut voor de
Floristiek van België en Luxemburg (IFBL). Het bosreservaat Everzwijnbad strekt zich uit over vier
kilometerhokken. Veruit het grootste deel ervan (inclusief de kernvlakte) beperkt zich evenwel tot
kilometerhok e5-43-12 (Figuur 6-9). Een soortenlijst voor de periode 1972-2000 is terug te vinden in
bijlage. Omdat ons op dat moment voor kilometerhok e5-43-14 geen waarnemingen uit Florabank
(1972-2000) bekend zijn, wordt dit hok in mei 2003 ‘gestreept’ door het bosreservatenteam (159
soorten). De overige hokken blijken volgens Florabank (1972-2000) ondermaats geïnventariseerd: in
totaal worden in Florabank hiervoor slechts 46 soorten opgesomd, terwijl tijdens de monitoring van
kernvlakte en steekproefcirkels alleen al zeventig soorten worden genoteerd (zie compilatielijst in
bijlage). Bijzondere soorten als Eenbes (Paris quadrifolia) en Eenbloemig parelgras (Melica uniflora),
die in het beheerplan uit 1998 (Meuleman 1998) staan vermeld, worden in 2002 ook door het IBWbosreservatenteam gestreept. Opmerkelijk is ook de waarneming van een kleine populatie Wilde
hyacint (Hyacinthoides non-scripta) in 2003, in het westelijk deel van het reservaat (H. Baeté). De
waarnemingen door het IBW, die betrekking hebben op het bosreservaat, worden opgenomen in een
compilatielijst (bijlage 1, kolom 2).

Figuur 6-9 Situering van het bosreservaat en de kernvlakte in het IFBL-raster (kilometerhokniveau)
Location of the reserve and core area in a national floristic monitoring grid (1 km²)
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6.5.2 Mossen
Inventarisaties van mossen in Everzwijnbad zijn ons niet bekend en werden niet uitgevoerd.

6.5.3 Autochtone bomen en struiken
Door Maes & Rövekamp (1998) worden voor Everzwijnbad volgende autochtone bomen en struiken
vermeld: Haagbeuk, Hazelaar, Hulst, Mispel en ‘autochtone bramen’. Momenteel worden aan het
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer de beschikbare inventarisatiegegevens van Wilde appel
verwerkt. Een aantal vindplaatsen van deze in Vlaanderen zeldzaam geachte soort bevinden zich net
ten noorden van het bosreservaat. Het reservaat zelf werd mogelijk niet geïnventariseerd.

Figuur 6-10 Locaties van Wilde appel (Malus sylvestris) nabij het bosreservaat
Locations of Crab apple (Malus sylvestris) near the forest reserve

6.5.4 Inburgerende plantensoorten
In 1994 wordt langs de Walendreef, ter hoogte van de Springputten - en dus op minder dan één
kilometer van de reservaatperimeter - voor het eerst een populatie van Geum macrophyllum
aangetroffen (Havrenne 1996). Deze ingeburgerde tuinplant (Verloove 2002) is afkomstig uit NoordAmerika en Noordoost-Azië en lijkt oppervlakkig op Geum urbanum (Gewoon nagelkruid). Doordat de
groeiplaats van G. macrophyllum in het Meerdaalwoud sterke overeenkomsten vertoont met deze van
G. urbanum (Meerts 1996) en deze exoot zich gemakkelijk lijkt te verspreiden via exozoöchorie
(Havrenne 1996), is een vestiging in het bosreservaat niet uitgesloten.
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6.5.5 Fungi
De oudste mycologische gegevens van de regio Leuven-Brussel dateren uit het begin van de
negentiende eeuw (Kickx 1835). Ze zijn echter vaak moeilijk taxonomisch te interpreteren, of blijven
zeer vaag wat de plaatsaanduiding betreft. Nadien, tot omstreeks 1980, zijn slechts enkele
sporadische gegevens uit het gebied bekend. Vanaf 1980 wordt de Leuvens regio - inclusief het
Meerdaalwoud - behoorlijk goed op paddestoelen geïnventariseerd, inzonderheid door de
Zelfstandige Werkgroep Amateurmycologen (ZWAM v.z.w.) (Langendries & Monnens 1999, Steeman
2003). Aangaande de site Everzwijnbad zijn ons evenwel geen historische gegevens bekend.
Tijdens twee kortstondige excursies in het najaar van 2002 werden in Everzwijnbad door het IBW
enkele losse waarnemingen verricht, waarbij de aandacht vooral uitging naar soorten op groot dood
hout. Eind oktober van het zeer slechte paddestoelenjaar 2003 werd een deel van het bosreservaat
meer systematisch geïnventariseerd. In het najaar werd ook gestart met de mycologische monitoring
van het centraal transect van de kernvlakte (verwerking in voorbereiding). Groot dood hout bestaat in
Everzwijnbad vooral uit Eik en Esdoorn. Eik verteert zeer traag en het daardoor veelal nog vrij harde
hout is in Vlaanderen gewoonlijk soortenarm, a fortiori bij relatief kleine bomen. Esdoorn (Acer
pseudoplatanus) geniet in Vlaanderen evenmin een grote reputatie bij mycologen. Centraal langs het
geëxonereerde pad doorheen het reservaat ligt evenwel een zeer groot, middelmatig verteerd
Esdoorn-boomlijk waarop een dertigtal grotere, opvallende soorten zijn waargenomen. Hieronder
dienen enkele minder algemene soorten als Pluishoedhertenzwam (Pluteus hispidulus) en
Geschubde stropharia (Stropharia squamosa) te worden aangestipt. Dergelijke vondsten wijzen erop
dat ook Esdoorn een interessant substraat voor houtzwammen kan vormen, tenminste wanneer deze
grote afmetingen bereikt. Groot dood beukenhout is in het reservaat voorlopig zeer schaars en
beperkt tot enkele takken en stobben. Op het pad met het Esdoorn-boomlijk groeit onder Eik
Roestvlekkencantharel (Cantharellus ferruginascens, 2-3 mycelia). Op het park van de Plantentuin te
Meise na, betreft dit momenteel de enige vindplaats in Vlaanderen. Alle andere meldingen van deze
soort betreffen immers Cantharellus subpruinosus (C. pallens ss. auct. plur.).
De mycofloristische diversiteit van het bosreservaat valt momenteel nog moeilijk in te schatten, ermee
rekening houdend dat het reservaat tot dusver enkel in ongunstige paddestoelenseizoenen werd
bezocht. Het soortenaantal - alsook het aantal ‘bijzondere soorten’ - is relatief laag in vergelijking met
de vindlijsten van de hele regio (Langendries & Monnens 1999, Steeman 2003). Dit geldt in het
bijzonder voor de mycorrhizapaddestoelen. Aanvullende inventarisaties in gunstiger jaren werpen
mogelijk een ander licht op dit gegeven. Normaliter zal ook een toename van het volume dood hout
het aantal soorten houtzwammen doen toenemen.

6.5.6 Ongewervelden
6.5.6.1

Inleidende opmerking

Aangaande Everzwijnbad is ons geen onderzoek naar ongewervelden bekend. Daarom kon voor
deze organismengroep geen compilatielijst worden opgemaakt. Wel wordt getracht een overzicht te
geven van het invertebratenonderzoek in het Meerdaalwoud, met nadruk op de bosreservaten.
6.5.6.2

6.5.6.2.1

Bodemfauna

Bosbodemklassificatie door middel van bodemfauna

In functie van een bodemclassificatie door middel van bodemfauna (De Bruyn et al. 1997), werden in
Vlaanderen 56 lokaties geselecteerd, waarvan drie in het Meerdaalwoud: twee in bosreservaten
(BF19 in Drie Eiken en BF20 in Grote Konijnepijp) en één ter hoogte van een meetnet voor intensieve
monitoring van bosecosystemen (EC - UN/ECE ICP Forests, BF13). De exacte coördinaten van de
plots zijn terug te vinden in De Vos (1998, 1999a, 1999b). Van Den Meersschaut et al. (1999)
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situeren de bodemfaunaplots op kaart. (Figuur 6-13).
Het onderzoek richt zich op volgende groepen: Sphaeroceridae, Lonchopteridae, Syrphidae,
Empididae, Collembola, Mollusca, Araneae, Carabidae en Nematoda. De aangetroffen soorten zijn
terug te vinden in De Bruyn et al. (1997). Voor de bemonstering werd een combinatie van
verschillende valtypes gebruikt (bodemvallen, kleurvallen en slakkenvallen). Een verwerking van
bosbouwkundige en vegetatiekundige opnamen in de plots, is terug te vinden in Van Den
Meersschaut et al. (1999). Bodemanalyses ter hoogte van de plots worden beschreven door De Vos
(1998, 1999a, 1999b).
6.5.6.2.2

Bioindicatie van standplaatsvariabelen

Een bij De Bruyn et al. (1997) aansluitende onderzoeksopdracht, omvat de determinatie van een
aantal belangrijke groepen ongewervelden uit de bodemfaunaplots en een detailanalyse in functie
van bio-indicatieonderzoek in Vlaamse bossen (De Bakker et al. 2000). Er wordt dieper ingegaan op
spinnen (Araneae), loopkevers (Carabidae), dansvliegen (Empididae) en slankpootvliegen
(Dolichopodidae). Het rapport vormt een eerste aanzet tot het opsporen van soorten die bruikbaar zijn
als indicator voor bepaalde bostypes.
Uit dit grootschalig onderzoek blijkt dat het zeer moeilijk is om een bruikbare bosbodemclassificatie te
verkrijgen aan de hand van ongewervelden. Bosbodemfauna’s vertonen sterke verschillen in
enerzijds bossen op zandige bodems (b.v. Kempen) en anderzijds bossen op zandlemige en lemige
bodems (b.v. Meerdaalwoud, Zoniënwoud). Op zandige bodem worden evenwel overwegend ‘jonge’
naaldbossen aangetroffen, tegenover ‘oude’ loofbossen op zandlemige en lemige bodems. De
voorgestelde indicatorsoorten worden weergegeven in een platenatlas (Desender et al. 2000).
In het Meerdaalwoud (BF13, BF19 en BF20) werden meerdere Rode lijst-soorten van loopkevers en
spinnen aangetroffen.
• loopkevers (Carabidae): Abax ovalis, Abax parallelus, Carabus coriaceus en Carabus
nemoralus (Desender et al. 1999).
•
spinnen (Araneae): Apostena fuscus, Centromerus leruthi, Centromerus pabulator, Coelotes
inermis, Coelotes terrestris,, Crustalina guttata, Dysdera erythrina, Euryopsis flavomaculata,
Hahnia helveola, Haplodrassus silvestris, Histopona torpida, Mioxena blanda, Ozyptila
atomaria, Pachygnatha listeri, Pardosa saltans, Philodromus albidus, Pholcomma gibbum,
Scotina elegans, Sintula comigera, Walckenaeria comiculans, Xysticus eraticus en Zelotes
pedestris
Het grootste aantal Rode lijst-soorten onder de spinnen (van alle 56 over Vlaanderen verspreide
plots) werd gevangen in het Meerdaalse bosreservaat Drie Eiken (BF19, Figuur 6-13).
6.5.6.2.3

Ecologische standplaatskarakterisatie van bossen

Aansluitend bij De Bakker et al. (2000), gebeurt een poging tot ecologische standplaatskarakterisatie
van bossen aan de hand van kevers (Coleoptera, Versteirt et al. 2000), i.e. de soortenrijkste groep
ongewervelden in West-Europese bosecosystemen. Concreet werden daartoe reeds verzamelde
stalen uit de 56 Vlaamse bodemfaunaplots (waaronder BF-plots Meerdaalwoud: zie Figuur 6-13) op
naam gebracht. Bij de determinatie werden 34 van de 93 bekende keverfamilies in aanmerking
genomen. Het rapport geeft per bosplot een overzicht van de gedetermineerde soorten, samen met
een indicatie van hun algemeenheid, habitatbreedte en bosspecificiteit.
Een classificatie met TWINSPAN groepeert bodemfaunaplots uit het Brabants plateau, inclusief de
plots in het Meerdaalwoud. Deze groep wordt gekenmerkt door de keversoorten Megasternum
boletophagum (Hydrophilidae), Athous vittatus (Elateridae) en Geotrupes stercorosus
(Scarabaeidae). Athous vittatus is een soort die vrij algemeen is in België, maar niet in Vlaanderen.
Deze kniptorsoort komt in Vlaanderen vermoedelijk alleen voor in grote en oude bossen zoals het
Zoniënwoud en het Meerdaalwoud. Ook de mestkever Geotrupes stercorosus is in Vlaanderen
vermoedelijk beperkt tot vrij grote en oude bossen (en wordt slechts in zes bossen aangetroffen).
Bodemfaunaplot 19 (Drie Eiken) wordt bij een verdere opsplitsing ingedeeld bij een groep van droge
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bestanden op leembodems. Kenmerkend voor deze groep zijn Agriotes pallidulus (Elateridae) en
Catops coracinus (Catopidae). Een indirecte gradiëntanalyse (DCA) van de data levert twee
kensoorten op voor drogere beukenbestanden: Athous vittatus (Elateridae) en Catops picipes
(Catopidae). Deze laatste is een eurytope bossoort die redelijk algemeen is in België en leeft van
kadavers, zwammen en schimmels. Een indirecte gradiëntanalyse (DCA) van de vondsten in de
kleurvallen levert volgende kensoorten op voor bosplots op leembodems: Athous vittatus (Elateridae),
Xylosandrus germanus (Scolytidae) en Denticollis linearis (Elateridae) (Versteirt et al. 2000).
In het kader van bovenstaand onderzoek gebeurden enkele licentiaatsverhandelingen waarin een
aantal bijkomende faunistische groepen werden onderzocht. Devaere (1999) beschrijft het voorkomen
en de ecologie van Pissebedden (Oniscidea, Crustacea) in Vlaamse Bossen. D’Hert (1999)
behandelt de spinnenfauna (Aranea) en Van Den Haute (1999) de faunistiek en ecologie van de
Diplopoda (Myrapoda). Al deze studies omvatten de bodemfaunaplots in het Meerdaalwoud.
6.5.6.2.4

Verkennend onderzoek naar de potentiële waarde van integrale bosreservaten voor het
behoud van xylobionte arthropoden

Onderzoek in Duitsland laat zien dat de flora en fauna van vrij recent (hoogstens twintig jaar geleden)
opgerichte integrale bosreservaten vaak weinig verschilt van deze van aangrenzende, natuurgetrouw
beheerde bossen (Schulz et al. 1998, Bücking 1996). Een belangrijke uitzondering hierop vormen
xylobionte (dood-hout-bewonende) arthropoden (insekten en spinnen), een organismengroep die
beduidend soortenrijker is in integrale bosreservaten in vergelijking met beheerde bossen. Dit hangt
uiteraard samen met een hogere beschikbaarheid van dood hout van verschillende boomsoorten,
dikten en degradatiestadia in eerstgenoemde. De soortenlijsten uit bosreservaten bevatten bovendien
veel Duitse Rode lijst-soorten, waaronder enkele zelfs als zeer bedreigd of uitgestorven (werden of)
worden aanzien (Köhler 1996, 1999, 2000). Essentieel voor xylobionte soorten is niet alleen een
voldoende aanbod van dood hout in verschillende dikten en degradatiestadia, maar ook een
duidelijke continuïteit van het aanbod, zowel in de tijd als in de ruimte (Speight 1989).
Ten einde de potenties van bosreservaten voor xylobionte kevers te achterhalen, werden op acht
lokaties in Vlaamse bosreservaten, waarvan één in het Meerdaalwoud (Grote Konijnepijp), een
volledige set vangstapparatuur rond een dode boom opgesteld (= xyloplot, Figuur 6-13). Het betreft
één vensterval, één lokval, één stameklektor en een set van drie bodemvallen en drie gele en drie
witte kleurvallen (Figuur 6-11). In totaal werden voor de lokatie in het Meerdaalwoud, 1882 individuele
kevers, behorend tot 106 soorten uit 30 families, gedetermineerd (Versteirt et al. 2000). Een aantal
soorten wordt op basis van buitenlandse lijsten (Köhler 1996, 1999, 2000, Hyman 1987) als
‘bijzonder’ gecategoriseerd: Anaglyptus mysticus (Cerambycidae), Mesosa nebulosa (Cerambycidae),
Prionus coriarius (Cerambycidae), Opilio mollis (Cleridae), Hylis olexai (Eucnemidae), Platycerus
caraboides (Blauw vliegend hert, Lucanidae), Rhizophagus nitidulus (Rhizophagidae), Taphorychus
bicolor (Scolytidae), Xyloborus dispar (Scolytidae), Xyloterus signatus (Scolytidae) en Boletophagus
reticularis (Tenebrionidae). Vele aangetroffen soorten ontbreken echter in het buitenlands onderzoek
en werden bij gebrek aan referentiemateriaal voorlopig niet geëvalueerd (Versteirt et al. 2000).
6.5.6.2.5

Belang van integrale bosreservaten voor arboricole en bodembewonende spinnen en
loopkevers

In het xyloplot in het Meerdaalwoud (Figuur 6-13, cf. 5.5.6.2.4) werden 1545 adulte spinnen
gedetermineerd, behorende tot 85 soorten (De Bakker et al. 2002). De meest gevangen soort is
Coelotes terrestris, de gewone bostrechterspin, een bij ons typische bossoort. Er werden negentien
Rode lijst-soorten aangetroffen (i.e. 22% van totaal aantal soorten). In vergelijking met de vroegere
staalname in het reservaat Grote Konijnepijp is het aantal zeldzame of kwetsbare soorten meer dan
verdubbeld. Hiervan werden vijf soorten verzameld in eklektorvallen, zes soorten met bodemvallen.
Van de loopkevers (Carabidae) werden 1093 adulten, behorend tot 15 soorten, gedetermineerd. De
meest gevangen soort was Abax ater (De Bakker et al. 2002). Van deze soorten staan er vier op de
Rode lijst. De meest opmerkelijke is Carabus coriaceus (Lederloopkever ), onze grootste
loopkeversoort en voor Vlaanderen slechts gekend van negen vindplaatsen na 1950. Andere
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aangetroffen Rode lijst-soorten zijn: Abax ovalis, Abax paralellus en Carabus problematicus. Abax
ovalis is in Vlaanderen enkel bekend van het Meerdaalwoud en het Zoniënwoud.
6.5.6.2.6

Genetisch-ecologisch onderzoek ten behoeve van het natuurbehoud

In het Meerdaalwoud (‘Blanden’) werden populaties van Bostrechterspin (Coelotes terrestris) en de
strooiselafbrekende miljoenpoot Glomeris marginata genetisch onderzocht in functie van
verwantschap, isolatie en verarming (Audenaert et al. 2000).
6.5.6.2.7

Historische en recente bosontwikkeling in Vlaanderen: habitatkarakterisatie en nietdestructief conservatiegenetisch onderzoek bij loopkevers

Desender et al. (2002) proberen historische en recente ‘habitatkarakterisaties’ te koppelen aan
zogenaamd conservatiegenetisch onderzoek bij loopkeversoorten (i.c. Carabus auronitens en
Carabus problematicus). Dit met als doel concrete beleidsadviezen te verstrekken inzake
habitatfragmentatie in Vlaamse bossen. Hiertoe werden 39 plaatsen bemonsterd (COPA-plots): 20
plots in het Zoniënwoud en 19 plots verspreid over Vlaanderen. Vlakbij Everzwijnbad ligt het COPAplot Meerdaal-Kluis (Figuur 6-13). Carabus auronitens komt niet voor in het Meerdaalwoud, maar wel
de (meer algemene) soort Carabus problematicus. In functie van de habitatkarakterisatie werd een
ruime set aan standplaatsvariabelen bepaald: positionele, abiotische (bodem, strooisel, licht) en
biotische (bosinventaris, vegetatie, fauna). Daarnaast werden ook landschapsecologische en
historische data verwerkt (De Vos, Rogiers en Vanhoutte cit. in Desender et al. 2002). De relatief
grote keversoorten werden genetisch onderzocht op basis van minieme weefsel- of haemolymfestalen, waarbij de dieren de staalname overleefden.

Figuur 6-11 Vangstopstelling voor het inventariseren van xylobionten in het bosreservaat
Kersselaerspleyn (Zoniënwoud)
Sampling technique for xylobionts in the forest reserve Kersselaerspleyn (Zoniën Forest)
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Platycerus caraboides
(foto F. Köhler)

Carabus coriaceus
(foto : Iserlohn)

Figuur 6-12 Bemonsterde beuk in het bosreservaat Grote Konijnepijp (xyloplot Meerdaalwoud)
Sampled beech in the forest reserve Grote Konijnepijp (xyloplot Meerdaal Forest)
6.5.6.3

Dagvlinders

Een overzicht van de dagvlinders in het Meerdaalwoud wordt gegeven in Verboven (1996). Deze lijst
vermeldt 31 soorten voor het Dijleland (Meerdaalwoud, Dijlevallei en omgeving). Als bijzondere
soorten worden Sleedoornpage, Kleine ijsvogelvlinder, Eikenpage en Grote weerschijnvlinder vermeld
(zie verder). Met uitzondering van Eikenpage (Neozephyrus quercus), zitten in de databank van het
Instituut voor Natuurbehoud geen bijzondere recente waarnemingen voor de kilometerhokken waarin
Everzwijnbad zich bevindt (i.c. FS1828 en FS1829).
Volgens Verboven (1996) wordt Kleine ijsvogelvlinder (Limenitis camilla) regelmatig in het
Meerdaalwoud waargenomen. Het ontbreken ervan in het uurhok van het bosreservaat, is wellicht het
gevolg van een onvolledige inventarisatie of toevalsfactoren. Het is een zeldzame soort van halfopen
vochtige eikenbossen (Rode Lijst : Kwetsbaar). De waardplant is Kamperfoelie (Lonicera
periclymenum), een halfschaduwsoort. Dergelijke omstandigheden zijn in het bosreservaat nu reeds
aanwezig; door spontane ontwikkeling (b.v. ontstaan van gaten in het kronendak, windworp, sterfte)
kunnen de condities voor deze soort in het reservaat nog verbeteren. Van Grote weerschijnvlinder
(Apatura iris) zou één populatie nog steeds aanwezig zijn in het Meerdaalwoud (K. Berwaerts pers.
med.). Het betreft een uiterst zeldzame soort van open plekken en bosranden in vochtige loofbossen
met de waardplanten Boswilg, Grauwe wilg of Geoorde wilg (Rode Lijst: Bedreigd). Sleedoornpage
(Thecla betulae) is een soort van bosranden en sleedoornheggen. Een populatie in het bosreservaat
is dus zeer onwaarschijnlijk.
Volgens Maes & Van Dyck (1999) komen tot vóór 1991 nog meerdere Rode lijstsoorten voor binnen
de 25 km²-hokken waarin de bosreservaten De Heide, Everzwijnbad, Pruikenmakers en de Veldkant
van de Renissart zich bevinden (i.c. FS12B en FS22A). Het zijn allen soorten die gebonden zijn aan
bosranden, open plekken in het bos, lichtrijke bospaden of kapvlakten: Boswitje, Bruine eikepage,
Keizersmantel, Adippevlinder en Grote vos. Een analyse van veranderingen in de dagvlinderfauna in
de twintigste eeuw komt aan bos in Gorissen et al. (accepted). Hieruit blijkt het belang van de
vroegere Meerdaalse heideterreinen, die wellicht ontstonden door zware kappingen tijdens WOII en
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die standhielden tot in de jaren 1950.
6.5.6.4

Zweefvliegen

Tijdens de inventarisaties van Zweefvliegen in het Meerdaalwoud door Norbert De Buck (periode
1963 – 1989) werden 157 soorten genoteerd. Dit betreft ongeveer de helft van de Belgische
zweefvliegenfauna. In de zomer van 1998 werd het bosreservaat Pruikenmakers op zweefvliegen
geïnventariseerd door Joris Menten. Gedurende dit beperkte onderzoek werden 66 soorten
waargenomen (Menten 1999).

6.5.6.5

Sprinkhanen

De sprinkhanendatabank van het Instituut voor Natuurbehoud vermeldt voor het 5 x 5 km²-hok
waarbinnen Everzwijnbad gelegen is (FS12B) volgende sprinkhanensoorten: Bramensprinkhaan,
Bruine sprinkhaan, Gewoon spitskopje, Grote groene sabelsprinkhaan, Krasser, Rosse sprinkhaan,
Veenmol en Veldkrekel (S. Vanroose 2003 pers. med.). De voor Vlaanderen zeer zeldzame Rosse
sprinkhaan (Gomphocerripus rufus) werd aangetroffen op het militair domein en wordt tevens vermeld
voor het kilometerhok FS1829, waarin zich een deel van Everzwijnbad bevindt. De soort werd
vermoedelijk aangetroffen in het bosreservaat Drie Eiken (cf. B. Vercoutere pers. med.). Ze is gekend
uit diverse warme habitats met een vrij dichte grasvegetatie (b.v. mesofiele kalkgraslanden), bij
voorkeur dicht bij de bosrand. Daarnaast komt deze sprinkhaan voor op open plekken in bossen en
langs boswegen. In Vlaanderen zijn populaties tot dusver enkel te vinden in de Voerstreek en in
Vlaams-Brabant (Oud-Heverlee/Aarschot), alhoewel de soort zich lijkt uit te breiden.

Figuur 6-13 Ligging van proefvlakken voor invertebratenonderzoek
Location of plots for invertebrate research (BF = soil fauna plot; COPA = plot for conservation-oriented
genetical research on Carabus auronitens and Carabus problematicus; Xyloplot = xylobiont plot)
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6.5.7 Gewervelden
6.5.7.1

Herpetofauna

Gegevens over de herpetofauna in het Meerdaalwoud zijn terug te vinden in Catthoor (1997a), Van
Beek (1992), Goddeeris & Bauwens (1996) en Bauwens & Claus (1996). Beheersmaatregelen voor
specifieke biotopen van amfibieën en reptielen in het Meerdaalwoud zijn uitgewerkt in Van Beek
(1992).
Volgens Meuleman (1998) komen momenteel in het Meerdaalwoud volgende soorten met zekerheid
voor: Gewone pad, Bruine kikker, Alpenwatersalamander, Kleine watersalamander,
Vinpootsalamander, Vuursalamander, Hazelworm en Levendbarende hagedis. De drie
laatstgenoemde zijn Rode Lijstsoorten. Catthoor (1997a) vermeldt verder nog Groene kikker en
Kamsalamander voor de Springputten. De laatste waarneming van Gladde slang in het
Meerdaalwoud dateert uit 1979 (Goddeeris & Bauwens 1996).
Vuursalamander bezit hier een zeer leefbare populatie, die reeds in 1932 werd waargenomen en zich
voortplant in koele bospoelen en ondergelopen exploitatiesporen (Catthoor 1997a en b). Hazelworm
is vrij goed vertegenwoordigd en komt algemeen voor in de buurt van het Godensalon (Catthoor
1997a). De soort vertoont een voorkeur voor beboste gebieden met rijke ondergroei, voldoende
vochtigheid en mogelijkheid tot zonnen op open plaatsen. Volgens Catthoor (o.c.) is Levenbarende
hagedis in het Meerdaalwoud te vinden op open plaatsen met struikheidevegetaties (b.v.
Godensalon, Springputten). Deze soort verkiest heiden, duinen en open plaatsen in bossen. In feite
komen allerlei biotopen voor deze soort in aanmerking, indien er maar voldoende afwisseling bestaat
tussen dichte vegetaties en open, zonnige plaatsen. Goddeeris & Bauwens (1996) vermelden de
Springputten als enige vindplaats van Kamsalamander. De laatste waarneming van Gladde slang in
het gebied dateert uit 1979 (o.c.).
Voor het Everzwijnbad zijn geen specifieke herpetologische gegevens beschikbaar. Gezien het
ontbreken van bronnen, poelen en vijvers is het weinig waarschijnlijk dat veel soorten in het reservaat
voorkomen. Toch kan de spontane evolutie van het bos op termijn aanleiding geven tot geschikte
biotopen voor bijzondere soorten. De aanwezigheid van een uitbundige vegetatie, een vochtig
microklimaat en een door windval ontstane afwisseling van open en gesloten vegetaties, kunnen
interessant zijn voor Levendbarende hagedis en Hazelworm. Kluit-kuilsystemen kunnen aanleiding
geven tot het ontstaan van permanente en tijdelijke poelen, met mogelijkheden voor de voortplanting
van Vuursalamander.

6.5.7.2

Vogels

Reeds tientallen jaren gebeuren vogelinventarisaties in het Meerdaalwoud en omgeving (Dijleland).
De resultaten van een aantal uitgebreide inventarisaties zijn terug te vinden in in Wortelaers (1946),
Herroelen (1952, 1953) en Herroelen & Defraine (1975). Een gedetailleerd overzicht van alle
historische vogelinventarisaties is opgenomen in Hens (2000). De jongste jaren wordt door
Natuurstudiegroep Dijleland in het Meerdaalwoud een systematische inventaris van broedvogels
uitgevoerd in het kader van een broedvogelatlas. Daarbij worden nauwgezet alle territoria in kaart
gebracht. Opmerkelijk hierbij zijn de zeer hoge dichtheden van Boomklever (i.c. 350 broedparen in
het Meerdaalwoud). Andere, minder algemene soorten die broedterritoria hebben in het
Meerdaalwoud zijn bijvoorbeeld Appelvink, Vuurgoudhaantje, Kleine bonte specht, Houtsnip,
Wespendief, Havik, Wielewaal, Goudvink en Fluiter.
Een verspreidingskaart van recente broedterritoria van enkele spechtensoorten wordt weergegeven in
figuur 6-14. Heel bijzonder is de belangrijke populatie van Middelste Bonte Specht (Dendrocopos
medius). Reeds in 1976 werd melding gemaakt van één territoriumgedrag vertonend mannetje.
Jaarlijkse waarnemingen gebeuren echter pas sinds 1998. Inventarisaties in het kader van het
Vlaamse Broedvogelproject tonen aan dat Middelste Bonte Specht momenteel een broedvogel is in
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het Meerdaalwoud, met geschatte populatie van 10 tot 15 broedparen. Een bespreking van deze
bijzondere ontwikkeling is terug te vinden in Schmitz et al (1999) en Menten (2003). De Middelste
bonte specht komt voor in grote, oude eikenbossen en zoekt zijn voedsel vooral op bemoste dikke
takken in brede kruinen van oude eiken. De soort profiteert mogelijk van het ouder worden van
eikenbossen (b.v. door langere omlooptijden). Ook ten zuiden van de taalgrens - van de Gaume tot
de grote Ardense boscomplexen - heeft deze specht langzaam maar zeker zijn areaal uitgebreid.
Sinds kort wordt hij ook in de Waals-Brabantse bossen gezien (J-P Jacob pers. med.), zodat
waarnemingen in het Meerdaalwoud eigenlijk geen totale verrassing zijn. De soort wordt – in
overeenstemming met zijn habitatvereisten - frequent waargenomen in bosreservaatgedeelten met
veel oude eiken (b.v. Pruikenmakers, De Heide en Everzwijnbad). Een verdere veroudering van deze
bestanden ten gevolge van een niets-doen beheer is vermoedelijk gunstig voor deze soort.
Voor Everzwijnbad zelf zijn geen broedvogellijsten beschikbaar. Niettemin vormt het reservaat een
geschikt biotoop voor alle hierboven genoemde, minder algemene soorten. Van Fluiter (Phylloscopus
sibilatrix) en Houtsnip (Scolopax rusticola) werden recent broedgevallen gesignaleerd (IBW
bosreservatenteam, Meuleman 1998).

figuur 6-14 Broedgevallen van spechten in het Meerdaalwoud in 2003 (Natuurpunt vzw)
Breeding cases of woodpeckers in the Meerdaal forest in 2003; green dots = Picus viridis, Red dots =
Dendrocopus minor; Purple dots = Dendrocopus medius; black dot = Dryocopus martius.

6.5.7.3

Zoogdieren

Specifieke gegevens omtrent de zoogdierenfauna in Everzwijnbad zijn – met uitzondering van enkele
vleermuizenwaarnemingen (zie verder) - nauwelijks voorhanden. Gezien de sterke mobiliteit van de
meeste soorten, vormen de beschikbare gegevens voor het gehele boscomplex echter wel
belangrijke indicaties voor de potenties van het bosreservaat. Bogaert (1996) vermeldt volgende
soorten voor de bossen in het Dijleland (met het Meerdaalwoud als belangrijkste bosgebied):
Egel
Bosspitsmuis
Veldspitsmuis
Mol
Dwergvleermuis
Laatvlieger
Haas

Konijn
Eekhoorn
Eikelmuis
Rosse woelmuis
Bosmuis
Vos
Das

Hermelijn
Wezel
Bunzing
Boommarter
Steenmarter
Ree

Boommarter (Martes martes) is een uiterst zeldzame soort van grote boscomplexen. Er zijn geen
materiële bewijzen (b.v. verkeersslachtoffers of haarsporen) bekend voor het optreden van deze soort
in het Meerdaalwoud, enkel zichtwaarnemingen (K. Van Den Berge pers. med.). Volgens Bogaert
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(1996) moet Boommarter hier nochtans voorkomen. Meuleman (1998) vermeldt zelfs dat deze soort
tot in 1990 meermaals wordt gezien in Everzwijnbad. Wat de andere marterachtigen betreft, zijn er
aanwijzingen dat Bunzing in het Meerdaalwoud meer en meer wordt verdrongen door Steenmarter (B.
Meuleman pers. med., H. Nackaert pers. med).
Dassen (Meles meles) zijn tot voor de jaren 1950 een algemene verschijning ten zuiden van de as
Brussel-Leuven. Net ten noorden van het reservaat bevindt zich een complex van vossenburchten
waar ‘tot 1950 meer dassen dan vossen leefden’ (H. Nackaerts pers. med.). Tijdens een grote
vossenvergassingscampagne in 1953-1954, wordt de dassenpopulatie in deze regio bijna volledig
mee uitgeroeid. De uitgraving van het laatste koppel dateert vermoedelijk uit 1972. In 1981 worden in
het Meerdaalwoud acht individuën uitgezet. Met weinig succes, want in 1983 is nog slechts één
burcht bewoont (Bogaerts 1996). Waarnemingen na 1986 zijn niet bekend (Meuleman 1998). Criel
(1996) argumenteert dat in het Meerdaalwoud nog steeds gunstige leefomstandigheden aanwezig
zijn voor dassen. Momenteel richt men de hoop vooral op een spontane herkolonisatie vanuit WaalsBrabant, waar de populatie momenteel toeneemt.
Door Gallant (1983) en Van Look (1983) gebeurde een uitgebreid onderzoek naar de
populatiedynamica en voedingsaspecten van Vos (Vulpes vulpes) in het Meerdaalwoud.
Bogaert (1996) stelt dat Hazelmuis (Muscardinus avellanarius) met grote waarschijnlijkheid in de
bossen van het Dijleland voorkomt, alhoewel daarvoor tot dusver geen harde bewijzen worden
geleverd (‘er zou in de Dijlevallei, net over de taalgrens, een nestje gevonden zijn’, o.c.). Dezelfde
auteur stelt ook dat Eikelmuis (Eliomys quercinus) verspreid in het Dijleland voorkomt.
Aan het IBW gebeurt onderzoek naar Rode eekhoorn en Ree (Capreolus capreolus, i.c. tweejaarlijkse
tellingen, parcourstellingen en genetisch onderzoek) in het Meerdaalwoud. Dit onderzoek is in
uitvoering en resultaten zijn nog niet beschikbaar. De reeënpopulatie in het Meerdaalwoud wordt
geschat op 100 tot 200 individuën (Meuleman 1998). De laatste everzwijnen in het boscomplex
werden afgeschoten in 1957. De dichtste populatie bevindt zich momenteel in de buurt van Wavre (B.
Meuleman pers. med.). Tijdens strenge winters kunnen volgens Meuleman (1998) occasioneel
solitaire individuën worden waargenomen.
Het Meerdaalwoud is uitzonderlijk rijk aan vleermuizen en vormt een belangrijk aandachtsgebied voor
de bescherming ervan. De Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt vzw verrichtte in de periode 20012003 in opdracht van Bos & Groen een uitgebreide vleermuizeninventarisatie in het Meerdaalwoud.
Tijdens dit project werd de aanwezigheid van elf soorten vleermuizen in en rond het boscomplex
vastgesteld. Dit is meer dan de helft van de in Vlaanderen voorkomende soorten (i.e. twintig). Als
mogelijke twaalfde soort, werd met vrij grote zekerheid Kleine dwergvleermuis aangetroffen. Bijna alle
aangetroffen vleermuissoorten zijn in zekere mate gebonden aan bossen of holle bomen.
Van de aangetroffen soorten zijn er volgens de Rode Lijst (Criel 1994) twee ernstig bedreigd (i.c.
Bosvleermuis en Ingekorven vleermuis) en één bedreigd (Meervleermuis) Twee van deze drie soorten
zijn tevens opgenomen in bijlage I van de habitatrichtlijn. De Ingekorven vleermuis werd in de zomer
nog niet aangetroffen in het Meerdaalwoud. Van de Bosvleermuis zijn drie zekere waarnemingen
bekend (Zoet Water, Kluisvijver en ‘noordelijke bosrand te Haasrode’). Sinds de eerste Belgische
waarneming in 1873 (Vlaams-Brabant), werd deze soort in Vlaanderen enkel waargenomen in Voeren
(2001) en in het Zoniënwoud (sinds 1997). De Meervleermuis is één van de weinige vleermuissoorten
die niet afhankelijk is van bomen en bossen. Deze soort werd éénmaal jagend waargenomen langs
het Zoet Water.
Specifieke informatie over Everzwijnbad is eerder beperkt. Voor de Watervleermuis werd er een
vermoedelijke aanvliegroute gevonden vanuit het bosreservaat naar de Kluisvijver. Mogelijk bevindt
de kolonie zich dus in het bosreservaat. Twee van de 17 waarnemingen van Ruige dwergvleermuis
hebben betrekking op Everzwijnbad. De zomerkolonies van deze soort zijn afkomstig uit Oost-Europa.
De dieren komen hier in holle bomen overwinteren en in de zomer blijven een deel van de mannetjes
achter. Naar potenties toe, is Everzwijnbad zeer interessant voor vleermuizenkolonies wegens een
hoge concentratie aan geschikte holle bomen in de bestanden. In de rest van het Meerdaalwoud
bevinden de meeste holle bomen zich langs de dreven (Figuur 6-15).
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soort

Rode Lijst

HRL

Bw

Ingekorven vleermuis
Bosvleermuis
Meervleermuis
Baard/Brandts’ vleermuis

Ernstig bedreigd
Ernstig bedreigd
Bedreigd
Vermoedelijk
bedreigd

I, IV
IV
I, IV
IV

Franjestaart

Vermoedelijk
bedreigd
Ruige dwergvleermuis
Vermoedelijk
bedreigd
Gewone grootoorvleermuis Vermoedelijk
bedreigd
Laatvlieger
Momenteel niet
bedreigd
Watervleermuis
Momenteel niet
bedreigd
Rosse vleermuis
Momenteel niet
bedreigd
Gewone dwergvleermuis
Momenteel niet
bedreigd
Kleine dwergvleermuis
Niet opgenomen

wintertellingen
type
waarneming
G
+

+
+
+

zomerkolonies
type
waarneming
B
B
W
W, B

IV

+

B

G

IV

+

B

B

IV

+

W, B

IV

+

W

W

IV

+

(W), B

G

IV

+

B

B

IV

+

W

Nt

+

W, B

3

1 (?)

B
G, W
G

+

G, W, B +

W
W, B

Tabel 5 Vleermuissoorten in en rond het Meerdaalwoud (Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt vzw)
HRL = Habitatrichtlijn-soort (met vermelding bijlage); Bw = batdetector-waarnemingen
type B: boomholten en losse schors, W: woningen en grote zolders, G: Grotachtige constructies

Figuur 6-15 Geschiktheid van bestanden en dreven in het Meerdaalwoud voor het herbergen van
kolonies van boombewonende vleermuizen (Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt vzw)
Suitability of stands and lanes in the Meerdaal Forest for bat colonies (darker color = higher potential)
(Bats working group Natuurpunt vzw)

81

6.6

Economische waardering van bossen - een case-study

Moons et al. (2000) beschrijven de methodologie en resultaten van een eerste economische
waarderingsstudie van natuur- en bosgebieden in Vlaanderen. De economische waarde of baat van
een goed wordt daarbij gedefinieerd als de totale betalingsbereidheid voor dat goed. Natuur- en
bosgebieden leveren verschillende economische baten. Algemeen worden gebruiks- (recreatie,
houtproductie, ecosysteemfuncties), niet-gebruikswaarden en optiewaarden onderscheiden.
Economische waardering maakt het mogelijk om de moeilijk te bepalen baten van een natuurgebied
in geld uit te drukken, zodat ze kunnen worden vergeleken met de relatief gemakkelijk te bepalen de
kosten van natuurbeleid (b.v. aankoop terreinen). Beslissingen in het Vlaamse natuur- en bosbeleid
worden tot nu toe genomen op meer principiële gronden zoals ‘zeldzaamheid’ of ‘vervangbaarheid’.
Dergelijke principes zijn volgens Moons et al. (2000). niet haalbaar op lange termijn. De bijdrage van
economische waardering in het debat betreft volgens deze auteurs een meer nauwkeurige meting en
vergelijking van verschillende waarden bij verschillende groepen van betrokkenen. De studie van de
niet-gebruikswaarden toont aan dat een bos- of natuurgebied een waarde heeft op zichzelf, los van
het gebruik dat mensen van het gebied maken. Hieruit blijkt dat investeringen in natuur- en
bosreservaten zinvol zijn ondanks een hoge opportuniteitskost, i.e. de opbrengst van hetzelfde terrein
als landbouwgrond, woonzone of industriezone.
Voor het bepalen van de recreatieve waarde van Heverleebos-Meerdaalwoud wordt de zogenaamde
reiskostenmethode gebruikt. Hiervoor werden ongeveer 1100 bezoekers ondervraagd. De
reiskostenmethode legt het verband tussen de bezoekfrequentie en de reiskosten verbonden aan een
trip naar het recreatiegebied. Deze vraagfunctie bevat ook andere factoren die het aantal bezoeken
aan het boscomplex bepalen en wordt geschat voor verschillende groepen van recreanten. Een
gemiddelde bezoeker is bereid 13,4 EUR te betalen voor een bezoek aan het boscomplex. Gelet op
het jaarlijks geschatte bezoekersaantal van 750 000 per jaar, worden de jaarlijkse recreatiebaten
geschat op meer dan 10 miljoen EUR. De niet-gebruikswaarden van Heverleebos-Meerdaalwoud
worden ingeschat aan de hand van de contingente waarderingsmethode. Deze methode maakt
gebruik van enquêtes bij ongeveer 800 Vlaamse gezinnen om de betalingsbereidheid van de
Vlaamse bevolking voor het boscomplex te achterhalen. Aan de hand van de betalingsbereidheid
voor drie hypothetische projecten. De drie projecten zijn: de omvorming van het Militair Domein in een
recreatiezone, de omvorming van ditzelfde Militair Domein in een bosreservaat (zonder recreatie) en
de aanleg van een ecoduct over een drukke verkeersweg die het boscomplex doormidden snijdt. De
totale betalingsbereidheid - of niet-gebruikswaarde van het bos varieerde tussen 124 en 223 miljoen
EUR. Uit de resultaten blijkt dat de afstand tot en de bekendheid met het bos een invloed hebben op
de betalingsbereidheid voor bijkomende recreatiemogelijkheden, maar niet voor de echte nietgebruiks- of natuurfuncties van het bos. Ook iets jongere mensen, mensen met een hogere opleiding
en mensen met een hoger inkomen hebben een hogere betalingsbereidheid. Voor de inschatting van
de ecosysteembaten van het boscomplex wordt voornamelijk gebruik gemaakt van monetaire
waarden die in de literatuur worden teruggevonden.
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9 Bijlagen
9.1

Gecompileerde soortenlijst van vaatplanten in Everzwijnbad

Vanmechelen 1996 uit Vanmechelen et al. (1997)
IBW 2002-2003: eigen waarnemingen IBW-bosreservatenteam
Déthioux 1954 (2 kruidlaagopnamen) uit Bauwens (2001)
Bauwens 2000 (2 kruidlaagopnamen) uit Bauwens (2001)
Vanmechelen 1996 IBW 2002-2003 Déthioux 1954 Bauwens 2000
Acer pseudoplatanus
Adoxa moschatellina
Aesculus hippocastanum
Ajuga reptans
Alnus glutinosa
Anemone nemorosa
Athyrium filix-femina
Betula pendula + pubescens
Blechnum spicant
Cardamine flexuosa
Carex pallescens
Carex pilulifera
Carex remota
Carex sylvatica
Carpinus betulus
Castanea sativa
Circaea lutetiana
Convallaria majalis
Corylus avellana
Deschampsia cespitosa
Dryopteris carthusiana
Dryopteris dilatata
Dryopteris filix-mas
Epilobium angustifolium
Epilobium sp.
Fagus sylvatica
Festuca gigantea
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Galeopsis 'tetrahit' groep
Geum rivale
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Hedera helix
Holcus lanatus
Holcus mollis
Hyacinthoides non-scripta
Hypericum perforatum
Ilex aquifolium
Juncus effusus
Lamiastrum galeobdolon
51

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

51

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

foutieve waarneming, betreft Geum urbanum
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X

X

X

X

X

X

Larix sp.
Lonicera periclymenum
Luzula pilosa
Lysimachia nemorum
Maianthemum bifolium
Melica uniflora
Milium effusum
Moehringia trinervia
Oxalis acetosella
Paris quadrifolia
Pinus sylvestris
Poa nemoralis
Poa trivialis
Polygonatum multiflorum
Polygonum hydropiper
Populus alba
Populus canescens
Potentilla sterilis
Prunus avium
Prunus serotina
Pteridium aquilinum
Quercus petraea
Quercus robur
Quercus robur + petraea
Quercus rubra
Ranunculus acris
Ranunculus ficaria
Rubus caesius
Rubus 'fruticosus' groep
Rubus idaeus
Rubus sp.
Rumex acetosa
Scrophularia nodosa
Sorbus aucuparia
Stachys sylvatica
Stellaria graminea
Stellaria holostea
Taraxacums. Taraxacum
Teucrium scorodonia
Urtica dioica
Vaccinium myrtillus
Veronica montana
Viburnum opulus
Viola 'riviniana' groep

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
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X

X

X

X

X

9.2

Vaatplanten in Everzwijnbad en omgeving (hokgegevens Florabank)

gebaseerd op de gegevens van Florabank* (periode 1972-2000) en eigen streeplijst voor het hok e5-43-14 (géén
waarnemingen in Florabank) dd. 09/05/2003
soort
Acer pseudoplatanus
Adoxa moschatellina
Agrostis stolonifera
Ajuga reptans
Alliaria petiolata
Anemone nemorosa
Angelica sylvestris
Anthriscus sylvestris
Arabidopsis thaliana
Arenaria serpyllifolia
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Arum maculatum
Asplenium ruta-muraria
Athyrium filix-femina
Berula erecta
Betula pendula
Betula pubescens
Blechnum spicant
Brachypodium sylvaticum
Brassica nigra
Bromus sterilis
Calluna vulgaris
Caltha palustris var. palustris
Calystegia sepium
Cardamine flexuosa
Cardamine hirsuta
Cardamine pratensis
Carex acutiformis
Carex pallescens
Carex paniculata
Carex pilulifera
Carex remota
Carex sylvatica
Carpinus betulus
Castanea sativa
Cerastium glomeratum
Chaerophyllum temulum
Circaea lutetiana
Cirsium arvense
Cirsium oleraceum
Cirsium palustre
Cirsium vulgare
Convallaria majalis
Cornus mas
Corylus avellana

e5-43-21 e5-43-14
florabank streeplijst
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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e5-43-12 e5-43-23
florabank florabank
x
x

x

x

x

x

x
x

x

Crataegus monogyna
Cruciata laevipes
Daucus carota
Deschampsia cespitosa
Deschampsia flexuosa
Dryopteris carthusiana
Dryopteris dilatata
Dryopteris filix-mas
Epilobium angustifolium
Epilobium hirsutum
Epilobium montanum
Equisetum palustre
Equisetum telmateia
Erodium cicutarium
Eupatorium cannabinum
Evonymus europaeus
Fagus sylvatica
Festuca 'rubra' groep
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Galeopsis 'tetrahit' groep
Galium aparine
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Glyceria fluitans
Hedera helix
Heracleum sphondylium
Holcus lanatus
Holcus mollis
Humulus lupulus
Hypericum 'maculatum' groep
Hypericum perforatum
Hypericum pulchrum
Ilex aquifolium
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Lamium album
Lamium galeobdolon ssp. montanum
Lapsana communis ssp. communis
Lemna minor
Leucanthemum vulgare
Linaria repens
Listera ovata
Lonicera periclymenum
Luzula multiflora
Luzula pilosa
Luzula sylvatica
Lysimachia nemorum
Lysimachia vulgaris
Maianthemum bifolium

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
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Malus sylvestris
Matricaria recutita
Melandrium album
Melandrium dioicum
Melica uniflora
Mespilus germanica
Milium effusum
Moehringia trinervia
Molinia caerulea
Myosotis arvensis
Myosotis 'cespitosa' groep
Myosotis ramosissima
Oxalis acetosella
Oxalis fontana
Phalaris arundinacea
Phragmites australis
Pinus sylvestris
Plantago major
Poa annua
Poa nemoralis
Poa pratensis
Polygonatum multiflorum
Polygonum amphibium
Polygonum aviculare
Polygonum hydropiper
Populus canescens
Potentilla sterilis
Primula elatior
Prunus avium
Prunus serotina
Prunus spinosa
Pteridium aquilinum
Quercus petraea
Quercus robur
Quercus rubra
Ranunculus ficaria
Ranunculus repens
Ribes rubrum
Ribes uva-crispa
Robinia pseudoacacia
Rubus caesius
Rubus 'fruticosus' groep
Rubus idaeus
Rumex acetosella
Rumex conglomeratus
Salix 'caprea' groep
Sambucus nigra
Sanicula europaea
Sarothamnus scoparius
Saxifraga tridactylites
Scirpus sylvaticus
Scrophularia nodosa
Solanum dulcamara

x

x
x
x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
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Sorbus aucuparia
Stachys sylvatica
Stellaria holostea
Stellaria media
Symphytum officinale
Taraxacum s. Erythrosperma
Teucrium scorodonia
Trifolium repens
Urtica dioica
Vaccinium myrtillus
Verbascum thapsus
Veronica chamaedrys
Veronica montana
Viburnum opulus
Vicia cracca
Vicia sepium
Vinca minor
Viola 'riviniana' groep

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

*Florabank (toelating 2001-wvl-17). Florabank is een geïnformatiseerde databank met plantenverspreidingsgegevens van
2
Vlaanderen op niveau 1km . Aan Florabank wordt meegewerkt door Flo.Wer vzw, de Nationale Plantentuin van België, het
Instituut voor Natuurbehoud, de Universiteit Gent, de KU Leuven en AMINAL afd. Natuur (VLINA/96/02, VLINA/00/01).
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9.3
•
•
•
•

Voorlopige inventaris van fungi in BR Everzwijnbad
gebaseerd op waarnemingen van Ruben Walleyn tijdens twee korte excursies (18/9/2002 en 15/10/2002) en
één excursie op 30/10/2003; een deel van de waarnemingen werd verricht tijdens de monitoring van het
centraal transect in de kernvlakte
de meeste waarnemingen gebeurden in het IFBL-hok E5.43.12, enkele in E5.43.14 (zuidelijke rand van het
reservaat)
de meest interessante soorten werden onderlijnd
indien van toepassing werd de Rode lijst-categorie volgens Walleyn & Verbeken 2000 aangeduid (slechts
voor beperkt aantal groepen voorhanden).

ectomycorrhiza-paddestoelen
Amanita citrina (Schaeff.->) Pers.
Alnicola bohemica
Cantharellus ferruginascens P.D.Orton
Cortinarius anomalus (Fr.: Fr.) Fr.
Hydnum repandum L.: Fr.
Hymenogaster tener Berk. & Broome s.l.
Inocybe lanuginosa var. lanuginosa (Bull.: Fr.) P.Kumm.
Laccaria amethystina (Huds.->) Cooke
Laccaria laccata var. pallidifolia
Lactarius camphoratus (Bull.: Fr.) Fr.
Lactarius quietus (Fr.: Fr.) Fr.
Lactarius subdulcis (Bull.: Fr.) Gray
Paxillus involutus (Batsch: Fr.) Fr.
Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.
Russula densifolia Gillet
Russula fellea (Fr.: Fr.) Fr.
Russula mairei Singer
Russula nigricans (Bull.->) Fr.
Russula ochroleuca Pers.
Russula parazurea
Russula puellaris Fr.
Russula undulata Velen.
Scleroderma areolatum Ehrenb.
Scleroderma citrinum Pers.: Pers.
Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quél.
Xerocomus porosporus Imler
Xerocomus pruinatus (Fr.) Quél.
Paxillus involutus (Batsch: Fr.) Fr.

Gele knolamaniet
Zilversteelzompzwam
Roestvlekkencantharel (RL 2)
Vaaggegordelde gordijnzwam
Gele stekelzwam (RL 3)
Witte zijdetruffel
Valse wolvezelkop
Rodekoolzwam
Gewone fopzwam
Kruidige melkzwam
Kaneelkleurige melkzwam
Bitterzoete melkzwam
Gewone krulzoom
Regenboogrussula
Fijnplaatrussula
Beukenrussula
Stevige braakrussula
Grofplaatrussula
Geelwitte russula
Berijpte russula
Vergelende russula
Zwartpurperen russula
Kleine aardappelbovist
Gele aardappelbovist
Roodstelige fluweelboleet
Sombere fluweelboleet
Purperbruine fluweelboleet
Gewone krulzoom

houtzwammen
Armillaria lutea Gillet
Armillaria mellea (Vahl: Fr.) P.Kumm. s.s.
Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf
Ascocoryne sarcoides (Jacq.: Fr.) J.W.Groves & Wilson
Basidioradulum radula (Fr.: Fr.) Nobles
Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P.Karst.
Bolbitius reticulatus (Pers.: Fr.) Ricken
Botryobasidium subcoronatum (Höhn. & Litsch.) Donk
Bulgaria inquinans (Pers.: Fr.) Fr.
Calocera cornea (Batsch: Fr.) Fr.
Cerocorticium confluens (Fr.: Fr.) Jülich & Stalpers
Cerocorticium molare (Chaill.: Fr.) Jülich & Stalpers
Collybia fusipes (Bull.: Fr.) Quél.
Coniophora puteana (Schumach.: Fr.) P.Karst.
Conocybe subpubescens P.D.Orton
Coprinus domesticus (Bolton: Fr.) Gray
Coprinus micaceus (Bull.: Fr.) Fr. s.s.
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Knolhoningzwam
Echte honingzwam (Ac)
Sombere honingzwam
Grootsporige paarse knoopzwam(Ac)
Paarse knoopzwam (Ac)
Foptandzwam (Pr)
Grijze buisjeszwam (Ac, Fa)
Violetgrijs kleefhoedje (Fa)
Gespentrosvlies (Qu)
Zwarte knoopzwam (Qu, Ca)
Geel hoorntje (Ac)
Ziekenhuisboomkorst (Qu)
Getande boomkorst (Qu)
Spoelvoetcollybia (Qu)
Dikke kelderzwam
Moerasbreeksteeltje (Ac, Qu)
Grote viltinktzwam (Ac)
Gewone glimmerinktzwam (Ac)

Crepidotus variablis (Pers.: Fr.) P. Kumm.
Cudoniella acicularis (Bull.: Fr.) J.Schröt.
Cylindrobasidium laeve (Pers.: Fr.) Chamaris
Dacrymyces stillatus Nees: Fr.
Daedalea quercina (L.: Fr.) Fr.
Daedaleopsis confragosa (Bolton: Fr.) J.Schröt.
Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk
Diatrype stigma (Hoffm.: Fr.) Fr.
Exidia plana (Wigg.) Donk
Eutypa maura (Fr.) Sacc.
Eutypa spinosa (Pers.: Fr.) Tul. & C.Tul.
Fomes fomentarius (L.: Fr.) Kickx
Ganoderma lipsiense (Batsch) Atk.
Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) Gray
Hapalopilus rutilans (Pers.: Fr.) P.Karst.
Hirneola auricula-judae (Bull.: Fr.) Berk.
Hymenochaete rubiginosa (Dicks.: Fr.) Lév.
Hyphodontia barba-jovis (Bull.: Fr.) J.Erikss.
Hyphodontia subalutacea (P.Karst.) J.Erikss.
Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) P.Kumm.
Hypholoma fasciculare var. pusilla J.E.Lange
Hypholoma sublateritium (Fr.) Quél.
Hypoxylon fragiforme (Scop.: Fr.) Kickx
Hypoxylon fuscum (Pers.: Fr.) Fr.
Hypoxylon multiforme (Fr.: Fr.) Fr.
Hypoxylon rubiginosum (Pers.: Fr.) Fr.
Inonotus radiatus (Sow.: Fr.) P. Karst.
Kretzschmaria deusta (Hoffm. Fr.) P.M.D. Martin
Lycoperdon pyriforme Schaeff.: Pers.
Megacollybia platyphylla (Pers.:Fr.) Kotlaba & Pouzar
Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P.Karst.
Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr.
Mycena galericulata (Scop.: Fr.) Gray
Mycena inclinata (Fr.) Quél.
Mycena speirea (Fr.: Fr.) Gillet
Mycena vitilis (Fr.) Quél.
Myxarium nucleatum Wallr.
Nectria cinnabarina (Tode: Fr.) Fr.
Nectria coccinea (Pers.: Fr.) Fr.
Nemania serpens (Pers.: Fr.) Gray
Oligoporus tephroleucus (Fr.: Fr.) Gilb. & Ryvarden
Oudemansiella mucida (Schrad.: Fr.) Höhn.
Panellus serotinus (Pers.: Fr.) Kühner
Phallus impudicus L.: Pers.
Phanerochaete laevis (Pers.: Fr.) J.Erikss. & Ryvarden
Phanerochaete sordida (P.Karst.) J.Erikss. & Ryvarden
Phellinus ferreus (Pers.) Bourdot & Galzin
Phellinus ferruginosus (Schrad.: Fr.) Pat.
Phlebia radiata Fr.
Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone & Burds.
Pholiota mutabilis (Scop.: Fr.) P.Kumm.
Physisporinus vitreus (Pers.: Fr.) P.Karst.
Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P.Kumm.
Plicaturopsis crispa (Pers.: Fr.) Reid
Pluteus cervinus (Schaeff.) P.Kumm.
Pluteus hispidulus var. cephalocystis Schreurs
Pluteus phlebophorus (Ditmar: Fr.) P.Kumm.
Pluteus salicinus (Pers.: Fr.) P. Kumm.
Psathyrella piluliformis (Bull.: Fr.) P.D.Orton
Poculum firmum (Pers.: Fr.) Dumont
Resupinatus trichotis (Pers.) Singer
Schizopora flavipora (Cooke) Ryvarden
Schizopora radula (Pers.: Fr.) Hallenb.
Simocybe sumptuosa (P.D.Orton) Singer
Sistotrema coroniferum (Höhn. & Litsch.) Donk
Sistotrema sernanderi (Litsch.) Donk
Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Pers.
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Wit oorzwammetje (Rubus)
Houtknoopje (Qu)
Donzige korstzwam (Ca)
Oranje druppelzwam
Doolhofzwam (Qu)
Roodporiehoutzwam (Fa)
Wijdporiekurkzwam (Fa)
Korstvormig schorsschijfje (Fa)
Zwarte trilzwam (Co)
Kraterkorstkogelzwam (Ac)
Stekelige korstkogelzwam (Fa)
Echte tonderzwam (Po)
Platte tonderzwam (Ac)
Eikhaas (Qu)
Kussenvormige houtzwam (Pr)
Echt judasoor (Ac)
Roestkleurige borstelzwam (Fa)
Franjetandjeszwam
Wimpertandjeszwam
Gewone zwavelkop (Ac, Qu)
Dwergzwavelkop (Qu)
Rode zwavelkop
Roestbruine kogelzwam (Fa)
Gladde kogelzwam (Co)
Vergroeide kogelzwam (Ac)
Rode korstkogelzwam (Ac)
Elzenweerschijnzwam (Co)
Korsthoutskoolzwam (Fa)
Peervormige stuifzwam (Ac)
Breedplaatstreephoed
Reuzenzwam (Fa)
Kleine stinkzwam
Helmmycena (Qu)
Fraaisteelmycena (Qu)
Kleine breedplaatmycena (Ac)
Papilmycena
Klontjestrilzwam (Ac)
Gewoon meniezwammetje
Bloedrood meniezwammetje
Grijze kostkogelzwam
Asgrauwe kaaszwam (Ac)
Porseleinzwam (Ac, Fa)
Groene schelpzwam (Qu)
Grote stinkzwam
Gebarsten huidje
Groezelig huidje (Fa)
Langsporige korstvuurzwam (Qu)
Gewone korstvuurzwam (Fa)
Oranje aderzwam (Ac)
Spekzwoerdzwam (Qu)
Stobbenzwammetje (Ac)
Glazige buisjeszwam (Fa)
Gewone oesterzwam (Ac)
Plooivlieswaaiertje (Pr, Co)
Gewone hertezwam (Ac)
Pluishoedhertenzwam (Ac, Qu)
Geaderde hertezwam (Ac)
Grauwgroene hertenzwam (Co)
Witsteelfranjehoed
Eiketakstromakelkje (Qu)
Harig dwergoortje (Qu)
Abrikozenbuisjeszwam (Fa)
Splijtende tandzwam
Groot matkopje (Fa)
Sneeuwwitte urnkorstzwam (Qu)
Gele korstzwam (Ac, Qu)

Stereum ochraceoflavum (Schwein.) Ellis
Stereum rugosum (Pers.: Fr.) Fr.
Stereum subtomentosum Pouzar
Trametes versicolor (L.: Fr.) Pilát
Trechispora farinacea (Pers.: Fr.) Liberta
Tremella mesenterica Retz.: Fr.
Tubaria confragosa (Fr.) Harmaja
Xylaria hypoxylon (L.: Fr.) Grev.
Xylaria longipes Nitschke

Twijgkorstzwam
Gerimpelde korstzwam (Co)
Waaierkorstzwam (Fa)
Gewoon elfenbankje
Melig dwergkorstje
Gele trilzwam
Geringd donsvoetje
Geweizwam (Fa)
Esdoornhoutknotszwam (Ac, Qu)

strooiselsaprofyten
Agaricus arvensis Schaeff.: Fr.
Agaricus silvicola (Vittad.) Sacc.
Ciboria batschiana (Zopf) N.F.Buchw.
Clitocybe candicans
Clitocybe clavipes (Pers.: Fr.) P.Kumm.
Clitocybe costata
Clitocybe gibba (Pers.: Fr.) P.Kumm.
Clitocybe metachroa
Clitocybe nebularis (Batsch: Fr.) P.Kumm.
Clitocybe phyllophila (Pers.: Fr.) P.Kumm.
Clitocybe vibecina
Collybia acervata (Fr.) P.Kumm.
Collybia butyracea (Bull.: Fr.) Quél.
Collybia confluens (Pers.: Fr.) P.Kumm.
Collybia dryophila (Bull.: Fr.) P.Kumm.
Collybia peronata (Bolton: Fr.) P.Kumm.
Entoloma percandidum
Entoloma rhodopolium (Fr.: Fr.) P.Kumm.
Galerina hypnorum
Helvella lacunosa Afzel.: Fr.
Lepista flaccida (Sowerby: Fr.) Pat.
Lepista nuda (Fr.: Fr.) Cooke
Lycoperdon foetidum Bonord.
Lyophylum confusum
Macrolepiota fuliginosa
Macrolepiota rachodes (Vittad.) Singer
Macrotyphula juncea (Alb. & Schwein.: Fr.) Berthier
Marasmius quercophilus
Marasmius setosus (Sowerby) Noordel.
Mycena amicta
Mycena diosma Krieglst. & Schwöbel
Mycena galopus
Mycena longiseta
Mycena pterygena
Mycena pura (Pers.: Fr) P.Kumm.
Mycena rorida
Mycena rosea (Bull.->) Gramberg
Mycena pura (Pers.: Fr) P.Kumm.
Mycena sanguinolenta
Pholiota lenta (Pers.: Fr.) Singer
Psathryella artemisiae

Gewone anijschampignon
Slanke anijschampignon
Eikelbekertje
Kleine bostrechterzwam
Knotsvoettrechterzwam
Geribbelde trechterzwam
Slanke trechterzwam
Tweekleurige trechterzwam
Nevelzwam
Grote bostrechterzwam
Gestreepte trechterzwam
Roodsteelcollybia
Botercollybia
Bundelcollybia
Gewoon eikenbladzwammetje
Scherpe collybia
Kleine sneeuwvloksatijnzwam
Grauwe bossatijnzwam
Geelbruin mosklokje
Zwarte kluifzwam
Roodbruine schijnridderzwam
Paarse schijnridderzwam
Zwartwordende stuifzwam
Bruine grauwkop
Tepelparasolzwam (s.l.)
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Knolparasolzwam s.l.
Draadknotszwam
Witte paardehaartaailing (RL A)
Tengere beukentaailing
Donzige mycena
Donker elfenschermpje
Melksteelmycena
Langhaarmycena
Varenmycena
Gewoon elfenschermpje
Slijmsteelmycena (Rubus)
Heksenschermpje
Gewoon elfenschermpje
Kleine bloedsteelmycena
Slijmige blekerik
Wollige franjehoed

Psathryella fulvescens (Romagn.) A.H. Sm.

Bruinwordende franjehoed

Psilocybe phyllogena
Psilocybe squamosa (Pers.: Fr.) P.D.Orton
Rickenella fibula (Bull.: Fr.) Raitelh.
Rickenella swartzii
Ripartites tricholoma (Alb. & Schwein.: Fr.) P.Karst.
Rhytisma acerinum (Pers.: Fr.) Fr.
Trochila ilicina

Ruitsporig kaalkopje
Geschubde stropharia
Oranjegeel trechtertje
Paarsharttrechterje
Gewoon vilthoedje
Inktvlekkenziekte van de esdoorn
Hulstdekselbekertje
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(wschl. betreft het hier Chlorophyllum olivieri)
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10 Samenvatting
Het bosreservaatgedeelte Everzwijnbad (27.5 ha) vormt een onderdeel van het bosreservaat
Meerdaalwoud (187.5 ha), dat bestaat uit zeven afzonderlijke gebieden in het boscomplex
Meerdaalwoud (ca. 1 611 ha). Dit laatste bestaat overwegend uit openbaar bos (ca. 1 255 ha) en is,
na het Zoniënwoud, het grootste openbare bosgebied in Vlaanderen. Everzwijnbad maakt deel uit van
een licht heuvelend loessplateau en situeert zich ongeveer tussen 60 en 90 m boven de zeespiegel.
Het substraat bestaat uit een kwartaire (niveo-eolische), goed gedraineerde, uitgeloogde
loessleembodem, waarin zich een zure mull tot moder-humus heeft ontwikkeld onder een gematigd
klimaat met neerslagoverschot en een eeuwenlange loofhoutbedekking (FAO: albeluvisol en luvisol;
Bodemkaart: Abc0 en Aba-b). De pH-water van de bovenste 15 cm bedraagt om en bij de 4.0. In de
jaren 1950 is dit tussen een halve en een hele pH-eenheid meer. De vegetatie wordt vandaag
gedomineerd door hooghout van inlandse Eik (met individuën tot meer dan 200 jaar oud), dat is
ontstaan uit middelhout. In de boomlaag treden verder Beuk en Gewone esdoorn op. In de
onderetage groeit veel Gewone esdoorn en lokaal ook Hazelaar, Haagbeuk en Hulst. Er is weinig
doorgeschoten natuurlijke verjonging aanwezig. In jongere bestanden met overwegend Beuk of Eik,
komen de ‘armere’ kruidlaagtypen voor, die aanleunen bij het Fago-Quercetum (b.v. Adelaarsvaren).
In de oudere gemengde bestanden (b.v. met Esdoorn erbij) groeien meer soorten van het ‘rijkere’
Stellario-Carpinetum (b.v. met Grote muur). Een vergelijking met opnamen uit de jaren 1950, wijst op
een vermoedelijk sterke achteruitgang van Bosanemoon in Everzwijnbad.
Het Meerdaalwoud wordt reeds in de vroege middeleeuwen vermeld in geschreven bronnen.
Archeologische vondsten wijzen evenwel op ontginningen tijdens de prehistorie en de GalloRomeinse periode (eerste – vierde eeuw). Vlakbij het bosreservaat Everzwijnbad bevindt zich een
steentijdsite. In het reservaat zelf is een ersosiegeul aanwezig, die mogelijk het gevolg is van
ontginning tijdens de prehistorie of de Gallo-Romeinse periode. Everzwijnbad ligt vermoedelijk aan
een kruispunt van twee Gallo-Romeinse wegsystemen. Een pollenanalyse in een ander deel van het
Meerdaalwoud, wijst mogelijk op het bestaan van open bos met heide (door beweiding?) in de
periode voordat het bos wordt uitgeroepen tot Vrijwoud in 1367. In de praktijk resulteert deze status
vermoedelijk in een bescherming tegen gebruiksrechten, beweiding, akkerbouw en bewoning, wat
mogelijk aanleiding geeft tot een dichter bos. Het Meerdaalwoud bezit op dat moment een
oppervlakte die niet zoveel verschilt van de huidige. Als onderdeel van het Vrijwoud, verkeert
Everzwijnbad vermoedelijk sinds 1367 in permanent beboste toestand. Op alle beschikbare
historische kaarten (sinds 1760) staat het reservaat ingetekend als loofbos. Van 1616 tot 1918 is het
woud in eigendom van één familie, die zowel affiniteiten met bosbouw (en aanplanten) als jacht
vertoont. Deze familie d’Arenberg laat in de eerste helft van de achttiende eeuw een drevennetwerk
laanleggen, dat tot vandaag de basisinfrastructuur van het Meerdaalwoud vormt. De bestanden
worden van de zestiende tot het begin van de twintigste eeuw vermoedelijk overwegend als
middelhout beheerd (met inlandse Eik, maar ook Beuk als overstaanders). Hoofzakelijk op de armere
gronden, neemt het aandeel beukenhooghout reeds in de periode 1835-1891 gestadig toe als gevolg
van aanplantingen tussen het hakhout en zelfs onder het scherm van eiken. Ook eiken worden tussen
het hakhout aangeplant in functie van een omvorming naar hooghout. Vanaf 1950 worden de meeste
bestanden in het Meerdaalwoud beheerd als hooghout met groepsgewijze kappingen van doorgaans
0.3 tot 1 ha (femelslag). De laatste reguliere kapping in het reservaat vindt plaats in 1994. Traditioneel
wordt alle dood hout verwijderd buiten de bosreservaten, die worden opgericht vanaf 1995 en
ongeveer 15 % van het openbaar bos beslaan. Met uitzondering van de verwijdering van enkele
individuën Amerikaanse eik in de periode 1999-2002, vindt in het reseraat vanaf 1995 een nulbeheer
plaats.
In het Meerdaalwoud gebeurde reeds onderzoek naar vleermuizen, broedvogels, vegetatie,
antropogene geulen en (historische versus actuele) bodemparameters. Binnen de
reservaatsperimeter bevinden zich twee vegetatieproefvlakken uit 1954, die in 2000 werden
herbemonsterd. Specifiek onderzoek van het reservaat beperkt zich tot een basisinventarisatie van
vegetatiestructuur en –samenstelling in 1996. Er bestaan eigen soortenlijsten van vaatplanten en
fungi, niet van mossen en fauna. In tegenstelling tot in andere bosreservaten van het Meerdaalwoud,
vond in Everzwijnbad nog geen gerichte inventarisatie van xylobionten of bodemfauna plaats. Een
rijkdom aan archiefmateriaal werd nog niet onderzocht in functie van historische ecologie.
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11 Summary
The forest reserve ‘Everzwijnbad’ (27.5 ha) is actually a part of the forest reserve ‘Meerdaal Forest’
(187.5 ha), that consists of seven separate areas within the Meerdaal Forest, the second largest
public forest in Flanders (ca. 1255 ha). The latter forms the largest part of the forest complex
Meerdaal Forest (about 1611 ha).
Everzwijnbad is located on a typical hilly plateau in the Belgian Loess Belt, between 60 and 90 m
a.s.l. Its substrate consists of a quarternary (niveo-eolic), well-drained, loamy lessivated topsoil,
wherein a moder or acidic mull humus has developped under a leaching temperate climate and
centuries of deciduous forest cover (FAO: albeluvisol and luvisol; Belgian Soil Map: soil series Abc0
and Aba-b). The pH-water of the upper 0.15 m is about 4.0. This is between 0.5 and 1 unit less (more
acidic) compared to colorimetric measurements from the 1950’s. The vegetation is currently
dominated by high forest of indigenous Oak (Quercus robur + petraea; individuals up to more than
200 years old), that originated from coppice-with-standards. The canopy layer further contains Fagus
sylvatica and Acer pseudoplatanus. The latter is abundant in the subcanopy and shrub layers, that
also contain Corylus avellana, Carpinus betulus and Ilex aquifolium. Consolidated natural
regeneration is poor. The older, mixed stands (e.g. with Acer pseudoplatanus) contain species
reminding of the Stellario-Carpinetum (e.g. Stellaria holostea), while in the younger stands dominated
by Fagus or Quercus, the herbal layer is more akin to the Fago-Quercetum (e.g. with Pteridium
aquilinum). Vegetation plots from the 1950’s suggests a strong decline of Anemone nemorosa in and
near the reserve during the last 50 years.
The Meerdaal Forest is already mentioned in early medieval writings. Archeological studies suggest
local agriculture, burials and road construction dating back to prehistoric and Gallo-Roman times (firstfourth century AD). A Stone Age site is located close to Everzwijnbad. The reserve contains an
erosion gully that possibly results from prehistoric or Gallo-Roman cultivation. Two Gallo-Roman road
systems border the reserve in the north and the east, respectively. Pollen analysis in another part of
the Meerdaal Forest possibly indicates the presence of a more open forest with heath (and cattle?)
before the forest is declared Free Wood (Vrijwoud) in 1367 AD. A status which probably implicates its
protection against common rights, livestock grazing, farming and settling, and, probably results in a
denser forest. At that time, the surface of the forest complex is close to the present surface. As a part
of the Free Wood, the reserve is probably continuously forested since 1367. On all available historical
maps (since 1760), the reserve is mapped as broad-leaved forest. Between 1616 AD and the end of
the first world war (1914-1918), the entire forest complex is owned by one family. This family
d’Arenberg displays affinities with forestry (and planting) as well as hunting and realizes a lane system
that characterises the forest up to the present day. From the sixteenth up to the beginning of the
twentieth century, the Meerdaal forest is probably mainly treated as coppice-with-standards (with
Quercus robur + petraea, but also Fagus sylvatica as standards). Mainly on the poorer soils, the
planting of Fagus sylvatica in between the coppice stools and even under Quercus, gradually results
in high wood stands from 1835-1891 onwards. In order to achieve a complete conversion to high
wood, also Quercus is planted in the coppice stands. From 1950 onwards, most stands in the
Meerdaal Forest – including the reserve - are treated as high wood with group cuttings of mainly 0.3
up to 1 ha. The last regular cutting in the reserve takes place in 1994. Traditionally, all dead wood is
removed outside the forest reserves, that are created since 1995 and make up about 15 % of the
public forest. With the exception of removal of some Quercus rubra individuals in 1999-2002, the
reserve is left unmanaged since 1995.
The Meerdaal Forest as a whole, was already the subject of research on bats, breeding birds,
vegetation, antropogenic gullies and (historical versus actual) soil parameters (i.c. pH, CEC and
carbon content). Two vegetation plots from 1954 that were resampled in 2000, are located within the
reserve perimeter. Specific rerearch of the reserve is limited to a ‘basic inventarisation’ of vegetation
composition and structure in 1996. The monitoring team compiled species lists of vascular plants and
fungi, but not of mosses and fauna. Unlike some other forest reserves in the Meerdaal Forest,
Everzwijnbad has not been the subject of invertebrate research (i.c. xylobionts and soil fauna).
Abundant historical archives still need to be studied in the context of historical ecology.
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