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1 Algemene inleiding
Dit rapport is bedoeld als referentiewerk bij de resultaten van de tienjaarlijkse monitoring van een
onbeheerd stuk bosreservaat in het Hallerbos (zie eerste monitoringrapport: De Keersmaeker et al. in
voorbereiding). De geschiedenis van het bodemgebruik, het bosbeheer en vroegere
onderzoeksresultaten (waaronder soortenlijsten) staan hierbij centraal.
Het onderwerp van dit rapport heet tegenwoordig Jansheideberg (26.5 ha) en maakt deel uit van het
‘bosreservaat Hallerbos’ (64 ha) in het boscomplex Hallerbos (559 ha). Bosreservaat Hallerbos vormt
geen aaneensluitend geheel. De overige delen ervan staan bekend als Kluisberg, Vroenenbos en
Vallei van de Hallebeek (Figuur 1-1). Verder in dit rapport wordt met ‘bosreservaat’ of 'reservaat'
evenwel enkel Jansheideberg bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Figuur 1-1 De gedeelten van het bosreservaat ‘Hallerbos’
Four dispersed areas make up the forest reserve ‘Haller Forest’; the part that is discussed in this report is
indicated in red; further in this report it is called Jansheideberg, forest reserve or simply reserve
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2 Situering
2.1

Landschappelijk-geografische situering

Jansheideberg situeert zich op bijna 5 km ten zuiden van het stadscentrum van Halle en op ongeveer
15 km ten zuidwesten van Brusselse vijfhoek (Figuur 2-1). Het ligt even ten noordoosten van de
snelweg tussen Brussel en Parijs (E19) en behoort tot het zuidwestelijk deel van het Hallerbos, een
openbaar boscomplex van 559 ha. Het grootste deel ervan (511 ha1) ligt in Vlaams-Brabant
(gemeente Halle), 48 ha in Waals-Brabant (gemeente Woutersbrakel).

Figuur 2-1 Situering in Vlaanderen
Location in Flanders

Landschappelijk situeert het Hallerbos zich in Midden-België, in een door smalle en steile
beekvalleitjes ingesneden landschap tussen de Zenne en het Brabants loessplateau. Het kan
grotendeels worden getypeerd als een Brabants plateaubos, dat in historische tijden overwegend als
middelhout werd beheerd. Het is vandaag hoofdzakelijk omringd door bebouwing (‘de Brusselse
agglomeratie’), landbouwgronden en enkele kleine privé-bossen. Het meest zuidwestelijke deel van
het Hallerbos is afgesneden van de rest door de snelweg E19 (Figuur 2-2).
De oppervlakte van Jansheideberg bedraagt 26.5 ha (eigen GIS-analyse, toestand eind 2004). Het
bosreservaat wordt in het noordwesten begrensd door de Steenputbeek, in het noordoosten door de
Rode Amerikaanse eikendreef (Buurtweg 19), in het oosten door de Lindendreef (eveneens Buurtweg
19) en in het zuiden door de Zwarte notelaarsdreef (Figuur 2-2). Aan de zuidwestelijke begrenzing
kan geen toponiem worden toegekend, tenzij het weinig lyrische ‘bufferzone E19’. Doorheen het
bosreservaat loopt een zogenaamd geëxonereerd2 wandelpad, dat een verlengde vormt van de
Beukendreef. De Lambertcoördinaten (X, Y) van het centrum van het bosreservaat zijn: x = 143 491 en y =
155 058.

1
2

waarvan ongeveer 500 ha in beboste toestand verkeert (Saey 1988)
langs een geëxonereerd pad gebeuren geen veiligheidskappingen meer
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Figuur 2-2 Reservaatperimeter, kernvlakte en bosdreven, aangeduid op recente topokaart (NGI 2001, blad 39-2)
Reserve perimeter (green), core area (blue) and forest lanes (other colours), indicated on a recent topographical
map

2.2

Hydrografische situering

Het Hallerbos wordt van noord naar zuid ingesneden door vier smalle beekvalleien: de Steenputbeek,
de Kapittelbeek, de Hallebeek en de Zoniënbosbeek (Figuur 2-3). Door hun steil karakter en vanwege
de aanwezigheid van primair gesteente in hun bedding, verlenen ze de streek in zekere zin een
Ardens uitzicht.
De Steenputbeek vormt de westelijke grens van bosreservaat Jansheideberg en is tevens een
historische bosgrens. Ze is een zijbeek van de Molenbeek (ook Meerbeek genoemd) en behoort
daarmee tot het Zennebekken. De Steenputbeek wordt aangeduid als een waterloop van derde
categorie en vertoont een vrij hoog verval (42.5 m over een afstand van 3.2 km). Haar brongebied
wordt gedwarst door de snelweg E19, die op opgehoogd terrein werd aangelegd.
In de bedding van de Steenputbeek werd recent nog een bijzonder waardevolle visfauna
waargenomen (zie hoofdstuk onderzoek). De hiervoor vereiste waterkwaliteit wordt echter
gehypothekeerd door het snelwegverkeer en door lozingen van huishoudelijk afvalwater. Tijdens
vorstperioden treden in het stroomopwaarts gedeelte bovendien zeer hoge zoutconcentraties op.
Deze zijn het gevolg van het met zout bestrooien van de snelweg, waarbij het smeltwater via een
afvoergoot in de Steenputbeek terechtkomt. Een voorstudie voor sanering van het stelsel van de
Steenputbeek-Kapittelbeek werd uitgevoerd door de NV Technum (Anonymus 2000).
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Figuur 2-3 Waterlopen in het Hallerbos
Watercourses in the Haller Forest

2.3

Administratieve situering

Bosreservaat Jansheideberg bevindt zich in de provincie Vlaams-Brabant op het grondgebied van de
stad Halle3. Het is eigendom van het Vlaamse Gewest en wordt beheerd door het Ministerie van
Leefmilieu, Natuur en Energie, Agentschap voor Natuur en Bos. Samen met de rest van het Hallerbos
valt Jansheideberg onder de bevoegdheid van de Houtvesterij Groenendaal (situatie 2006: houtvester
Patrick Huvenne en boswachter Jean-Pierre Lanis).

3

kadaster Halle 2de afdeling, sectie L
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2.4

Wettelijke bestemmingen

2.4.1 Gewestplan
Jansheideberg staat op het Gewestplan grotendeels ingetekend als Bosgebied4. De vallei van de
Steenputbeek is Natuurgebied. De aangrenzende bestanden bestaan overwegend uit Bosgebied Net
ten zuidwesten van het reservaat loopt de Europese snelweg E19 (Brussel-Parijs, aangeduid met een
witte lijn, Figuur 2-4).

Figuur 2-4 Gewestplan
Zoning plan; light green = reserve area (R) or nature area (N); dark green = forest area; yellow = agricultural area;
red = living area; white = Wallonian region (not mapped); white line bordered by nature area = highway BrusselsParis (E19)

2.4.2 Aanwijzing als bosreservaat
Bij Ministerieel Besluit van 16 februari 1996 wordt Jansheideberg samen met twee andere delen van
het Hallerbos als bosreservaat aangewezen5. Het gedeelte Jansheideberg bezit een oppervlakte van
19.1 ha. In 2003 wordt dit uitgebreid tot ongeveer 26.5 ha. In het beheerplan worden Jansheideberg
en de anderfe reservaatsdelen als integraal reservaat aangeduid (Opstaele 2000)6. Dit beheerplan
geldt in principe voor een periode van twintig jaar. In het geval van integrale reservaten is het evenwel
de bedoeling dat hun statuut niet meer gewijzigd wordt.

4

Bij Koninklijk Besluit van 28 december 1972
Op 3 februari 1997 wordt een vierde deel van het Hallerbos als bosreservaat aangeduid.
6
Dit beheerplan behandelt echter nog niet wat er moet gebeuren met de uitbreiding van Jansheideberg in 2003
5
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2.4.3 Europese beschermingszones
De Europese Habitatrichtlijn7 heeft de bedoeling biodiversiteit te behouden en streeft 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 Natura 2000 netwerk. Het bosreservaat
Jansheideberg behoort tot de beschermingszone ‘Hallerbos met brongebieden en heiden’8 (figuur
3.4). De aanwezige habitats en soorten die deze beschermingszone ‘rechtvaardigen’ worden
opgesomd door Sterckx & Paelinckx (2004):
Habitats
Natura 2000 code
7220
9120
9130
91E0

Soorten
Lampetra planeri
Cottus gobio

kalktufbronnen
met
tufsteenformatie
(travertijnvorming, 
Cratoneurion)
beukenbossen met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (IliciFagetum)
beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum
overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion-glutinoso- 
incanae)

Beekprik
Rivierdonderpad

In Jansheideberg zijn elementen van al deze habitats en soorten aanwezig. Beekprik en
Rivierdonderpad zijn bekend van de Steenputbeek. Travertijnvorming treedt op in het noordwestelijke
deel van Jansheideberg.

figuur 2-5 Deel van de Speciale Beschermingszone BE24000091 (Habitatrichtlijn 92/43/EEG)
Part of the Special Protection Area BE2400009 (Habitat Directive 92/43/EEG)
7
8

Richtlijn 92/43/EEG
Besluit Vlaamse regering 24 mei 2002 (B. S. 17/08/2002: 35237); deelgebied BE2400009-1
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2.5

Erfdienstbaarheden

Bosreservaat Jansheideberg is vrij van erfdienstbaarheden.

10

3 Standplaats
3.1

Klimaat

Het Hallerbos 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, meer bepaald van april-mei
tot oktober.

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

Figuur 3-2 Gemiddelde maandelijkse maximumtemperatuur in Ukkel (periode 1961-1990, Koninklijk Meteorologisch
Instituut)
Mean monthly maximum temperature in 1961-1990 in Ukkel (Royal Meteorological Institute)
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Relevante waarnemingen zijn afkomstig van het weerstation Ukkel, gelegen op ca. 13 km ten NN0
van het bosreservaat, op een gelijkaardige hoogte boven zeeniveau (ca. 100 m). De klimatologische
normalen voor de periode 1961-1990 geven een jaargemiddelde temperatuur van 9.7 °C en een
jaargemiddelde neerslag van 821 mm (www.kmi.be, figuren 3-1 tot 3-4). Poncelet & Martin (1947)
geven als respectievelijke jaargemiddelden 9,4 °C en 835 mm. Terwijl de temperatuur een duidelijk
optimum vertoont tijdens de zomermaanden (juni-augustus), is de neerslag is gelijkmatig verdeeld
over heel het jaar (figuur 4.4). 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’, met
uitspoeling van calcium en andere mineralen, 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. In de valleien bestaat wel een verhoogd risico op vorstschade (Saey 1988).

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

Figuur 3-4 Gemiddelde maandelijkse neerslag in Ukkel (Koninklijk Meteorologisch Instituut)
Mean monthly precipitation in 1961-1990 in Ukkel (Royal Meteorological Institute)
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3.2

Geologie en topografie

Het Hallerbos situeert zich aan de oostelijke rand van de Zennevallei, op een sterk ingesneden
plateauterras dat zich op 100 tot 128 m hoogte bevindt. Het laagste punt van het Hallerbos ligt op 60
m boven de zeespiegel. Het centrale plateau is licht hellend naar de noordoosten en het oosten. Het
bezit de vorm van een parallellogram, ongeveer 2.5 km lang van oost naar west en 1.8 km van noord
naar zuid. In het oosten en het westen wordt dit plateau begrensd door twee scherpe valleien. Aan de
westkant betreft dit de vallei van de Steenputbeek (Figuur 3-5).

Figuur 3-5 Digitaal hoogtemodel
Digital height model
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Het plateau zelf is ingesneden door twee valleien met zijtakken. Verder zitten er vier sterk
geaccidenteerde landtongen aan vast: één in westelijke richting, twee noordelijke en een vierde in
zuidelijke richting.Op Figuur 3-5 is ook te zien dat de snelweg E19 op een verhoogde berm werd
aangelegd. Algemeen kan men echter stellen dat het uitgesproken reliëf van het Hallerbos goed
bewaard is dankzij een eeuwenlange bebossing.
De bovenste grondlagen bestaan voornamelijk uit zanden van de Formatie van Brussel (=
Brusseliaan), die miljoenen jaren geleden zijn afgezet (Midden-Eoceen, Tertiair)9. Naargelang het
gehalte aan ijzeroxiden bezit dit Brusseliaanzand een witte, gele of rode kleur. Terwijl de
oppervlakkige lagen door neerslag zijn uitgeloogd, zijn de diepere meestal kalkhoudend. Het
Brusseliaans zand dagzoomt op talrijke plaatsen in het bos en is zeer geschikt voor de
bouwnijverheid (Vandegucht et al. 1985). Dat gaf in het verleden zo vaak aanleiding tot zandwinning,
dat de inwoners van de aanpalende parochie Essenbeek vermoedelijk niet zomaar Zavelkoppen
werden genoemd (Van Schepdael et al. 2003). Het zand bevat daarenboven ook ijzerhoudende
mineralen die werden benut bij de ijzerwinning (b.v. limoniet). Daarnaast komen in deze tertiaire
afzetting ook kalkzandsteenbanken voor. Waar erosie weinig vat kreeg, is het Brusseliaan nog steeds
bedekt met een laagje kwartaire eolische leem (loess).
Jansheideberg ligt op de oostelijk zijde van de Steenputbeekvallei en bestaat uit een plateau-, een
helling- en een valleigedeelte. Het diepste punt in de vallei is ongeveer 75 m. De vallei loopt steil op
naar het plateau, met 115 m als hoogste punt (Figuur 3-5). Op het plateau zijn de dikke Brusseliaanse
zandlagen meestal afgedekt met een dunne laag kwartaire loessleem (Figuur 3-6). Tussen beide
lagen bevindt zich op vele plaatsen een kwartaire grindlaag (b.v. silexkeien)10. Op de helling kan de
dikte van het leemdek sterk variëren door accumulatie en erosie. Op bepaalde plaatsen heeft een
oppervlakkige vermenging met Brusseliaanzand (door solifluctie) geleid tot zandlemige bodems.

Figuur 3-6 Geologie en reliëf van de Zennevallei (Vandegucht et al. 1985 naar Walschot 1963)
Geology and relief of the Zenne valley

9
Het Brusseliaan is een afzetting die alleen ten oosten van de Zenne voorkomt; ten westen van deze rivier vindt
men als tegenhanger het Paniseliaan
10
Deze grindlaag zou tijdens de jongste ijstijden voor een reliëfinversie hebben gezorgd, doordat ze de
depressies (waarin dit grint accumuleerde) beschermde tegen erosie.
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In het valleigedeelte komen ondiepe of dagzomende tertiaire lagen voor, die in de bovenste etage
bestaan uit fijn kleiig zand (Boven-Ieperiaan), met daaronder een plastische grijsgroene kleilaag
(Onder-Ieperiaan = Formatie van Kortrijk, Lid van Moen, Figuur 3-9). Door deze kleilaag wordt water
opgehouden en is het Boven-Ieperiaan watervoerend (Vandegucht et al. 1985). Op plaatsen waar het
reliëf deze laag doorsnijdt, komen bronnen voor. In het noordwesten van het reservaat is een vallei
aanwezig waar het bronwater een zijtak vormt van de Steenputbeek. Dit bronwater is zodanig kalkrijk
als gevolg van een doorsijpeling van het Brusseliaan, dat op bepaalde plekken een karakteristieke
neerslag van calciumcarbonaat optreedt. Dit verschijnsel noemt men travertijnvorming en geeft
aanleiding tot het ontstaan van zeer specifieke habitats (verouderde termen hiervoor zijn:
tufsteenvorming en kalktufbronnen).

Figuur 3-7 Travertijnvorming in het noordwestelijk deel van Jansheideberg (foto Hans Baeté)
Calcium carbonate deposits (travertine) in the northwestern part of the forest reserve

Figuur 3-8 Geologische doorsnede ter hoogte van de Steenputbeek (Gulinck 1954 cit. in Opstaele 2000)
Geological cross-section of the Haller Forest and de Steenputbeek Valley
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Figuur 3-9 Bovenste tertiaire afzettingen in het bosreservaat
Upper tertiary deposits in the forest reserve

De Steenputbeek zelf snijdt primaire kwartsieten aan van het Massief van Brabant, ook ter hoogte
van Jansheideberg (Figuur 3-8, Figuur 3-10). Doordat het Hallerbos zich net ten zuiden van de
Brabantse anticlinale bevindt, dagzomen hier zeer oude Cambrische gesteenten van het ‘Devilliaan 1’
(Van Schepdael 1964), die vermoedelijk ruwweg 590 miljoen jaar geleden afgezet. Deze afzettingen
staan bekend als de Kwartsieten van Buizingen en Dworp (Figuur 3-11). Ze werden sinds
mensenheugnis11 gewonnen in een noordwestelijke uitloper van het Hallerbos, op een plek die nog
steeds bekend staat als de Steenput (waaraan de beek dus haar naam dankt).

Figuur 3-10 Primair gesteente in Jansheideberg, langs de Steenputbeek (foto Hans Baeté)
Primary rock in the forest reserve, along the Steenputbeek

11

vermoedelijk al sinds het neolithicum (cf. Van Schepdael 1932)

16

Figuur 3-11 Devilliaan-ontsluitingen (cijfertjes op de kaart) in de omgeving van het Hallerbos (3: Steenputgroeve;
naar Van Schepdael 1964)
Primary rock exclosures (Devillian) in and near the Haller Forest

3.3

Hydrologie

Het ‘natuurlijk’12 geohydrologisch systeem van het Hallerbos is vergelijkbaar met sommige delen van het
Zoniënwoud en wordt treffend geïllustreerd door Figuur 3-12. Op het plateau en de helling bevindt de
permanente grondwatertafel zich dus buiten het bereik van de vegetatie. Het valleigedeelte – in
Jansheideberg vertegenwoordigd door de oostwand van Steenputbeekvallei - bezit wel een ondiepe
permanente grondwatertafel. De aanwezigheid van ondiepe kleilagen speelt hierbij een cruciale rol
(Onder-Ieperiaan, Lid van Moen). Het in de bodem dringende water verzamelt zich immers in de
bovenliggende watervoerende zandlagen (zie bespreking geologie).
In het noordwestelijk deel van Jansheideberg ontspringt onderaan de helling een zijtak van de
Steenputbeek. Dit brongebied betreft het meest natte bestand van het bosreservaat. Het is tevens het
enige dat een duidelijke rabattenstructuur vertoont. Er manifesteert zich een sterke kweldruk met
travertijnvorming (= kalktuf). De kalkrijkdom van het kwelwater is te voornamelijk wijten aan de
aanwezigheid van Brusseliaanse kalkzandsteen in de ondergrond.
De beekvalleitjes in het Hallerbos vertonen de geomorfologische merkwaardigheid van boven hun
brongebied voortgezet te worden door droge, fossiele valleitjes (lokaal ‘dellen’ genoemd, Longin &
Vanoverberge 1981). Deze laatste ontstonden voornamelijk tijdens vochtige interglacialen van het
Pleistoceen. Ze staan momenteel droog in de delen die zich destijds in het Brusseliaans zand hebben
ingesneden. Waar ze echter watervoerend Ieperiaan aansnijden, zijn er bronnen en beginnen beekjes
(Vandegucht et al. 1985). In het bosreservaat manifesteert dit verschijnsel zich op het hellinggedeelte,
waar een strook zandleem en leem zonder profielontwikkeling voorkomt (zie bespreking bodems).

12

weliswaar rekening houdend met boomsoortenkeuze door de mens
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Figuur 3-12 Natuurlijk’ geohydrologisch systeem in het Zoniënwoud en het Hallerbos (Sanders et al. 1985)
‘Natural’ geohydrological system in Zoniën and Haller Forest (Sanders et al. 1985)

3.4

Bodem

3.4.1 Hallerbos
Door de variatie aan moedermateriaal en de verschillen in waterhuishouding komt er in het Hallerbos
een waaier aan bodemtypes voor (Saey 1988). Het overgrote deel van het centraal plateau wordt
volgens de Belgische bodemkaart ingenomen door relatief rijke, goed gedraineerde
loessleemgronden met een gevlekte textuur-B-horizont (Aba-profiel) en meer bepaald door de variant
met een meer dan 40 cm dikke A-horizont.
Waar het Brusseliaan dagzoomt – wat vaak op de hellingen het geval is - komen vleksgewijs arme,
droge zandgronden met een humus-B-horizont en podsolontwikkeling voor (Zag-profiel). In het
contactgebied tussen Zag en Aba-profielen, bevinden zich een aantal overgangsbodemtypes, met in
hoofdzaak een S- of L-textuur. De uitgestrektheid ervan is echter eerder beperkt (cf. ook Louis 1959).
In de beekvalleien vindt men recente bodems zonder profielontwikkeling, gevormd op lemig tot
zandlemig colluviaal en alluviaal materiaal (A en L-texturen). Door het ondiep voorkomen van
Ieperiaanse klei zijn deze bodems zeer nat (sterk gleyig tot gereduceerd, drainageklassen h tot g).
Langsheen beken en in brongebieden komen ook dikwijls veenbodems voor (met minstens dertig
procent organisch materiaal over meer dan 30 cm diepte).
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3.4.2 Jansheideberg
Volgens de Belgische bodemkaart (kaartblad Ittre 115E) komen in het plateaugedeelte enkel Aba0(b)bodems voor (Figuur 3-13). Ze kunnen globaal worden omschreven als goed gedraineerde
loessleembodems, die zijn uitgeloogd ten gevolge van een neerslagoverschot (zie bespreking
klimaat). 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). Ze
kunnen ook worden omschreven als sols lessivés, die in principe een moder-humus bezitten (Dudal
1953, Déthioux 1955, Baeyens 1959). Langohr (pers. med.) beschouwt Aba(b)-bodems als
degradatiestadia tussen respectievelijk sterker en minder sterk door uitloging en podsolisatie
gedegradeerde Abc0- en Aba-bodems13. Op verzuringsgevoelige substraten als de Brabantse
loessleem, blijkt de boomsoortenkeuze vaak bepalend voor de richting en de snelheid van dergelijke
bodemontwikkelingen (Hommel et al. 2002).
Op de helling worden naast Aba(b)-bodems ook zandlemige texturen van het goed gedraineerde type
Lba en sLba aangetroffen. Natte zandleembodems zonder profielontwikkeling (Lfp en Lgp) beperken
zich tot een fossiele vallei op de helling. In het hogergelegen verlengde van deze vallei ligt een droge
leembodem zonder profielontwikkeling.

Figuur 3-13 Bodemkaart van België, kaartblad Ittre 115E (Centrum voor Bodemkartering)
Belgian Soil Map, map Ittre 115E (Center for Soil mapping)
13

Roger Langohr (pers. med.) merkt in deze context 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, terwijl deze in het
Meerdaalwoud het minder diep zitten van de kalkrijke loess indiceerde (ten opzichte van het type Abc0). In elk geval
dient de nationale bodemkaart op de schaal van het bosreservaat omzichtig te worden gebruikt en dient ze bij
voorkeur te worden aangevuld met nieuw onderzoek.
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Het lagergelegen deel – dat in feite een zijtak van de Steenputbeek kan worden gezien – bestaat uit
een natte, venige zone (zie ook bespreking hydrologie). De Steenputbeekvallei zelf, werd gekarteerd
als een vochtige, profielloze leembodem van het type Adp, die iets hoger op de helling overgaat in het
type Ada0. Volgens de bodemkaart beperken zandige podsols van het type Zag- (zie hoger) zich in
het bosreservaat tot een vlek onderaan de helling. Het is mogelijk dat bepaalde zandige bodems (met
zeer ondiep of dagzomend Brusseliaan) door de bodemkarteerders over het hoofd werden gezien
(b.v. ter hoogte van een voormalige dennenaanplanting op de helling).

3.5

Vegetatie

In functie van de potentiële vegetatie, kan in en nabij het Hallerbos een onderscheid worden gemaakt
tussen:
1. een goed gedraineerde, mineralenrijke, lemige zone van eolische afzettingen (op het plateau
en de hellingen)
2. een droge, mineralenarme, zandige zone waar het Brusseliaan dagzoomt (voornamelijk op
hellingen)
3. een tussenvorm tussen 1. en 2., waarbij leem is gemengd met ondiep Brusseliaanzand
(voornamelijk op de hellingen)
4. een natte, mineralenrijke, kleiig-lemige zone met alluviale afzettingen (in de valleitjes)
Lokaal kan bovendien zeer kalkrijke kwel, laagveen of een verhoogde vrijstelling van stikstof optreden.
Dit laatste bijvoorbeeld door stikstofinwaaiing vanuit een druk bereden weg of ten gevolge van een door
verhoogde lichtinval (boomsoortenkeuze!) gewijzigde bodemflora (Longin & Van Overberge 1981).
Vanuit bosbouwperspectief vertonen vooral de hellingen een grote en somtijds bruuske variatie in
bodemgeschiktheid. De armste, zeer droge, wit- of grijsgekleurd zandgronden bevinden zich volgens
Colleaux (1952) op de zuidoost-hellingen, de top van oost-hellingen en het noordelijke uiteinde van
heuvelkammen. Bij de aanvang van de herstelbeplantingen omstreeks 1930 waren deze plekken
overwoekerd door een overwegend hoge, dichte heide met Pijpestrootje en soms ook Adelaarsvaren
en Brem (o.c.: 75) Op andere delen van de helling - op plekken waar het geelgekleurd zand in
bepaalde mate vermengd is met leem of klei - bleek de bodem dan weer beduidend rijker voor de
vegetatie, zij het in sterk verschillende mate (o.c.: 76).
Verkennend onderzoek in en nabij Jansheideberg wijst vermoedelijk op een sterkere beïnvloeding
door mensen en vee in vergelijking met het Zoniënwoud (Baeté 2003, 2004). Een belangrijk argument
hierbij is het ontbreken van een gecompacteerde laag in de bovenste 80 cm, terwijl deze zich in het
‘bodemkundig ongerepte’ Zoniënwoud doorgaans op 30 cm diepte bevindt14. Plantenwortels voelen
zich daarom wellicht gelukkiger in het Hallerbos. Het lokaal ontbreken van microreliëf (ook bekend als
‘biljartlaken-fenomeen’) zou kunnen wijzen op het gebruik van bosploegen bij aanplantingen, terwijl
de ondergrondse aanwezigheid van stukjes gebakken aarde in het Hallerbos een indicatie vormt voor
lokale akkerbouw tussen het middelhout (Roger Langohr pers. med.). Het is echter onduidelijk aan
welke historische perioden al deze terreinkenmerken refereren. Voorbeelden van een belangrijke
twintigste-eeuwse impact op de bodemgesteldheid en vegetatie in het Hallerbos zijn de aanwezigheid
van 120 ha Robinia-hakhout15 en de grootschalige omvorming naar (sterker beschaduwend)
hooghout.
In het Hallerbos domineert momenteel hooghout van Beuk, inlandse Eik en Den. Op het plateau en de
hellingen komt onder deze boomsoorten overwegend een korrelhumus of laaghumus (moder of mor)
voor. In het valleigedeelte kunnen overvloedig aanwezige calciumionen dan weer aanleiding geven tot
een rijke kruimelhumus (mull). Waar het leempakket minder dik is, is het mineralenrijkere Brusseliaan

14

vermoedelijk is dit verschil een gevolg van de repsectievelijke aan- of afwezigheid van diepgravende (anekische)
regenwormen in het verleden; al dient te worden opgemerkt dat ook windval de bodem kan losmaken tot op een
diepte van 80 cm en meer (cf. Baeté 2003)
15
een stikstoffixeerder, die de C/N-verhouding kan verlagen
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beter bereikbaar voor plantenwortels, wat dan weer kan resulteren in de recyclage van uitgeloogd
materiaal.
Bosreservaat Jansheideberg bestaat overwegend uit relatief jong hooghout van Beuk en inlandse Eik.
De onderetage bestaat voornamelijk uit Gewone esdoorn, Hazelaar, Tamme kastanje, Wilde lijsterbes
en Haagbeuk. Deze onderetage is duidelijk het sterkst ontwikkeld onder inlandse Eik in vergelijking
met (de sterk beschaduwende) Beuk.
De kruidlaag kan grotendeels als een Atlantisch eikenmengbos met Wilde hyacint (EndymioCarpinetum) worden getypeerd. Op de meer zandige hellinggedeelten wijzen Lelietje-der-Dalen en
Adelaarsvaren op de lokale aanwezigheid van Beuken-Eikenbos (Fago-Quercetum). In het natte
valleigedeelte komen dan weer elementen van het Essenbronbos (Carici remotae-Fraxinetum) voor16.
Voor de globale samenstelling en typering van de vegetatie in het bosreservaat kan worden verwezen
naar de basisinventarisatie door Geudens et al. (1997) in het hoofdstuk onderzoek. Een nog meer
uitgebreide vegetatie-beschrijving is opgenomen in het monitoringrapport (De Keersmaeker et al. in
voorbereiding).

16

Afgezien van inherente gebreken van syntaxonomische classificatie, blijken bosvegetaties op Brabantse
loessleemplateaus echter moeilijk eenduidig te typeren. Naast een relatieve soortenarmoede, berust een
mogelijke oorzaak bij de aard van de betrokken standplaatsen, die zich kenmerken door een uitgesproken
optreden van: 1. (micro-)gradiëntsituaties tussen mineralenrijke en mineralenarme bodemtypen, 2. variaties in
vocht- en mineralenhuishouding ten gevolge van bodemcompactie en 3. boomsoorteneffecten (b.v. Beuk versus
Esdoorn op verzuringsgevoelige substraten). Hogervermelde syntaxa als Endymio-Carpinetum en FagoQuercetum dienen dus met enige omzichtigheid te worden benaderd.

21

22

4 Historiek
4.1

Inleiding en bronnen

Het bosreservaat Jansheideberg behoort tot het Hallerbos, een boscomplex in Midden-Brabant dat
reeds wordt vermeld in een tekst uit 1229 (Saey 1988). Vooraleer het Hallerbos als afzonderlijke
entiteit bekend raakte, was het – net als het Zoniënwoud - een deel van het Kolenwoud (Sylva
carbonaria of Carbonaria sylva17), dat wordt beschouwd als het belangrijkste historische bosgebied in
Midden-België (cf. Maury 1867). De naam Kolenwoud is vermoedelijk afgeleid van de produktie van
houtskool als brandstof voor huishoudelijk gebruik of ten behoeve van ijzerwinning uit
limonietconcreties. Door gebrek aan een foreest-status (Verhulst 2002: 13) raakte het Kolenwoud
versnipperd, wat zeker vanaf de Karolingische periode (achtste - negende eeuw) resulteerde in een
splitsing tussen de boscomplexen Zoniënwoud-Hallerbos en Meerdaalwoud-Heverleebos (Lust s.d.).
De scheiding tussen het Zoniënwoud en het Hallerbos dateert pas uit de eerste helft van de
negentiende eeuw en was het gevolg van ontbossingen onder impuls van de Société Générale, zie
verder).
Ondanks de langdurige geografische verbondenheid kennen het Zoniënwoud en het Hallerbos een
verschillende eigendomsgeschiedenis, alsook een andere administratieve indeling. Het Hallerbos
behoort immers van de dertiende tot de achttiende eeuw tot de Proostdij van Bergen (Henegouwen)
en niet tot Brabant! De betrokken grens is duidelijk te zien op de Ferrariskaart. De oudste schriftelijke
bron die iets vertelt over de gang van zaken in het bos, betreft een akte uit 1239 (deels geciteerd in
Saey 1988). Met behulp van historisch kaartmateriaal kan een en ander worden gezegd over de
bebossingsgeschiedenis vanaf de zestiende eeuw.
Van 1650 tot 1918 werd minstens twee derde van het Hallerbos beheerd door het Huis van Arenberg
(tot 1797 was er ook nog een inbreng van het Kapittel van Sint-Waltrudis). In het centrale archief van
de familie Arenberg te Edingen bevinden zich verschillende reeksen archiefmateriaal in verband met
het Hallerbos. Van het gehele Edingse archief is een richtinggevende structuurstudie en
deelinventaris beschikbaar (Mertens 1999). Andere domeinarchieven van de Arenbergs worden
bewaard in het Arenbergfonds van de Katholieke Universiteit Leuven. Dit archief bevat originele
oorkonden en afschriften die teruggaan tot de dertiende eeuw (van Ermen 1998). Een derde fonds,
dat teruggaat tot de veertiende eeuw en vooral domaniale en feodale documenten bevat, berust in het
Algemeen Rijksarchief te Brussel. Dit archiefmateriaal werd geïnventariseerd door de Moreau de
Gerbehaye (2001). In het Brusselse Rijksarchief bevindt zich ook een grote collectie kaarten en plans,
die recent werd geïnventariseerd door Vanrie (2005). Een vijfde fonds bevindt zich in Louvain-LaNeuve (UCL). In het kader van dit basisrapport kon slechts een klein deel van het even rijke als
uiteengerukte archiefmateriaal worden bestudeerd.
De archieven van het Kapittel van Sint-Waltrudis – dat vanaf het einde van de zevende eeuw tot in
1797 verbonden was met het Hallerbos – worden grotendeels bewaard in het Rijksarchief te Bergen.
Dit materiaal werd nog niet onderzocht. Gegevens over het beheer van het Hallerbos door de
overheid (vanaf ca. 1930) werden geraadpleegd in de Houtvesterij Groenendaal.

17

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
Maury 1867: 53, vertaling H. Baeté).
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4.2

Achtergrond: prehistorische landschapsevolutie in Midden-België

Omdat van het Hallerbos geen pollengegevens bekend zijn, beperken we ons tot een algemene
bespreking van de postglaciale bos- en landschapsevolutie op de leemplateaus in Midden-Brabant
(Figuur 4-1). Deze laatste verkrijgen hun huidige vorm tijdens het Laatglaciaal (ca. 14 000 – 10 000
jaar geleden), een periode waarvan de aanvang wordt gekenmerkt door een snelle, opvallende
klimaatsopwarming en neerslagtoename (Verbruggen et al. 1991: 361-370). 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,
Gewone es, Hulst, Taxus, Esdoorn18, 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).
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:
x het opmerkelijk zeldzaam worden van Iep
18
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 Noord-Duitsland en de Baltische staten. Deze entomogame soort is bovendien sterk
ondervertegenwoordigd in pollendiagrammen (cf. Bastin 1964).
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x een geleidelijke afname van Linde
x het oprukken van Hazelaar en Eik
x de intrede van Beuk.

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.

Figuur 4-1 Laat-Kwartaire landschappen in Laag- en Midden-België (Verbruggen et al. 1991)
Late Quarternary landscapes in Low and Central Belgium (Verbruggen et al. 1991)

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
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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 Linde uit de bossen. Het aandeel van 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. 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).

4.3

Eigendomsgeschiedenis

De eigendomsgeschiedenis van het Hallerbos is meermaals een bijzondere en heikele zaak
gebleken.Volgens de laat-twaalfde-eeuwse Kroniek van Hegegouwen, kwam het Hallerbos - als
onderdeel van het Land van Halle - in het jaar 686 in bezit van de Abdij van Sint-Waltrudis in Bergen
(Napran 2005)19. Doordat deze abdij kort voor 1200 werd omgevormd tot een adellijk kapittel voor
vrouwen, gingen Halle en het Hallerbos deel uitmaken van de Proosdij van Bergen, het gebied van de
proost van het Kapittel van Sint-Waltrudis (verder kortweg ‘het Kapittel’ genoemd). De genoemde
proosdij situeerde zich in een bijzonder grillige uitloper van het Graafschap Henegouwen, wat onder
meer aanleiding zou geven tot betwistingen over de rechtspraak betreffende het Hallerbos20 (Figuur
4-2). Een andere belangrijke factor in de eigendomsgeschiedenis, is de relatief grote afstand tussen
het Hallerbos en Bergen (Mons), de thuishaven van het vrouwelijke Kapittel.
De oudste documenten die betrekking hebben op het Hallerbos zelf, dateren uit 1229 en betreffen
onder meer een verdeling van de opbrengsten van het bos (in ruil voor de bescherming ervan) tussen
het Kapittel en Liones, kastelein of burggraaf van Brussel21. Op 19 augustus 1239 kwamen het
Kapittel, Liones en de Graaf van Henegouwen overeen dat zij alle drie gelijke rechten kregen in het
Hallerbos (met inbegrip van heiden en wastines!). Hierdoor zouden ze elk een derde deel ontvangen
van zowel de opbrengsten als de boeten die er geheven werden. Daarnaast mocht het bos, of delen
ervan, niet worden verdeeld of in andere handen overgaan door verkoop, erfenis, gift of leen22.
Alhoewel het volledige Hallerbos tot in 1652 in bezit23 zou blijven van het Kapittel, werden de
genoemde trois parceniers dus in feite alle drie Heer van het Hallerbos24 (Renson 1982). Een
belangrijk gegeven bij dit alles is dat het Kapittel nu kon rekenen op een zekere bescherming van het
Hallerbos. Opmerkelijk is wel dat de Brusselaars nog in dezelfde maand afstand deden van hun

19

Dit door een schenking van de heilig verklaarde Waltrudis, die deze abdij in 661 had gesticht

20
Na de verdeling van de Frankische ‘pagus Brabant’ (min of meer het gebied tussen Schelde, Dijle en Hene), bleef
de streek rond Halle een soort niemandsland, waar na een eeuwenlange machtsstrijd een uitzonderlijk grillige
grensafbakening tussen het Graafschap Henegouwen en het Hertogdom Brabant ontstond (Franssens s.d.).
21
Roegiers et al. (2002: 197) hebben het niet over Liones, maar wel over ‘de Heren van Marbais, opvolgers van de
burggraven van Brussel’

22

…que tous li bos de hal, wastines, raspailles, bruieres et toutes li fattes chosses, qui pertienent al bos sunt et
demeurent comunement a nos trois en tel maniere que li treffons ne le bos ne puet estre partis, et chacuns a la
terce part en tous les preus. aucun des trois, ni cil qui apres eux iert ne poons metre en altre main ne par fief, ne
par heritage, ne par don, ne par vendage, ce que nos avons el devant dit bos (fragment van de overeenkomst uit
1239, bewaard in het Rijksarchief te Bergen ; transcriptie: Anonymus 1935).

23

Strikt genomen was tijdens het Oud Regime zelfs geen sprake van private eigendom zoals we die vandaag
kennen, maar wel van verschillende rechten op grond (b.v. recht op het heffen van belasting, recht op beweiding). In
het Hallerbos bezat de grondheer veruit de meeste rechten. Het ‘ongeschreven weiderecht’ van de omwonenden,
bleef echter lange tijd een bron van conflicten (zie beheersgeschiedenis, gebruiksrechten)
24
Er werd zelfs gespecifieerd dat indien er ooit een stad zou worden gesticht in het Hallerbos, iedere partij het recht
had om hoge ambtenaren en officieren aan te stellen en dat de rechten, tienden en kosten gelijk zouden worden
verdeeld.
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rechten ten voordele van Graaf Thomas van Henegouwen. Vanaf dan ontstond dus een 1/3-2/3verdeling, die tot in 1778 zou gehandhaafd blijven (Vanvolsem 2001).
In 1384 kwam de titel Graaf van Henegouwen en de daaraan gekoppelde rechten door erfenis in bezit
van de Bourgondische Hertogen. Na het huwelijk van Maria van Bourgondië met Maximiliaan van
Oostenrijk (1477) gaan ze over in handen van de Habsburgers (Roegiers et al. 2002), zodat ook
Albrecht en Isabella in 1608 een leenverheffing van twee derden van de opbrengsten kunnen doen
(Renson 1982). Een document uit 1649 aangaande de Habsburgse bezittingen in het Land van Halle,
omschrijft het Hallerbos als een hakhout of middelhout (bois de raspe) van ongeveer 900 bunders
groot, dat voor twee derde aan Zijne Majesteit ‘toebehoort’ (dont les deux tiers compétent a Sa
Ma[jes]te) en waarin elk jaar gekapt wordt (Figuur 4-3, cf. ook Everaert & Boucherij 1874). Deze
oppervlakte stemt in de regio overeen met ongeveer 1125 ha, een cijfer dat – vermoedelijk op basis
van dezelfde bron - ook door Saey (1988) wordt aangehaald voor deze periode25.
Op dat moment fungeerde het Land van Halle evenwel als borg voor een schadeloosstelling van de
Hertog van Arenberg. De Spaanse koning Filips IV (tevens Graaf van Henegouwen) had Arenberg
immers compensaties beloofd voor het verlies van het domein Zevenbergen (ten NW van Breda) aan
de Nederlanders na het verdrag van Munster in 1648. Het feit dat de hertog zijn vergoeding na twee
jaar nog steeds niet had ontvangen, resulteerde in een openbare verkoop van de door Filips
verpande domeinen op 14 november 1652. Hierdoor kreeg de Hertog van Arenberg via een
tussenpersoon onder meer Halle en twee derde van het Hallerbos – tot op dat ogenblik dus eigendom
van het Kapittel - in bezit. Het duurt evenwel tot 1655 tot de akte van verheffing wordt verleden en
Hertog Filips-Frans Arenberg zich dus officieel eigenaar kan noemen van twee derde van het
Hallerbos (Roegiers et al. 2002: 197). Deze akte van verheffing vermeldt dat het bos nog steeds 900
bunder groot is (Everaert & Boucherij 1874). Een derde bleef echter nog steeds eigendom van het
Kapittel, waardoor het Hallerbos zijn ‘onverdeeld karakter’ bleef behouden. Er ontstonden evenwel
veel conflicten tussen Arenberg en het Kapittel betreffende de rechtspraak.
Zo is bekend dat het Kapittel op 13 mei 1775 protest aantekende tegen het feit dat de hertog de
rechtspraak in het Hallerbos als een cavalier seul uitoefende. Het Kapittel wees er op dat het
Hallerbos een zelfstandige heerlijkheid was, met gedeelte kosten en opbrengsten26. Kortom, de
dames uit Bergen voerden aan dat de hoge rechtstpraak hen voor een derde toebehoorde, met
inbegrip van een derde deel van alle boeten. Ze demonstreerden in deze context ook dat er in het bos
een boswachter rondliep die door hen was benoemd en die tevens het livrei van het Kapittel droeg
(Renson 1982).
Op 1 september 1778 werd een akte van verdeling opgemaakt, geruggesteund door een
verdelingsplan van de landmeters Pourbaix en Demoustier. De totale oppervlakte van het bos bij
deze verdeling bedroeg 531 bunder 364 roeden (Renson 1982). Opstaele (2000) vermeldt een
bosoppervlakte van ongeveer 690 ha. De eigendom van het Kapittel werd op een verdelingsplan uit
177927 afgebakend met een dikke streep, beginnend met de letter G, vervolgens via F en E
voortlopend tot B en vandaar een rechte hoek makend tot C. Langs deze streep zijn op het plan ook
de grenspalen aangeduid. Een fragment van dit grote document (125.5 x 97.5 cm²) is afgebeeld in
Figuur 4-4.
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Anonymus (2000b) spreekt van 1700 ha; mogelijk gaat deze auteur ervan uit dat de geciteerde 900 bunder enkel
op het grafelijk of hertogelijk deel betrekking heeft, wat dus niet het geval is.
26
27

Arenbergarchief Edingen, Hal C 22
het wedervaren van het eerste plan uit 18 april 1777 is ons niet bekend (cf. Ook Vanvolsem 2001)
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Figuur 4-2 Situering van het Hallerbos in de Proosdij van Bergen tijdens het Oud Regime op basis van de
Ferrariskaart (Franssens s.d., bijgewerkt)
Jurisdictional location of the Haller Forest (Hallerbos, green) during the ‘Old Regime’

Figuur 4-3 Passage betreffende het Hallerbos in een document over de samenstelling van het Land van Halle in
1649 (Arenbergarchief Edingen, karton Hal B 18, foto Hans Baeté)28:
Document describing the Haller Forest in 1649 as a ca. 1125 ha coppice ‘wherein each year a cutting takes
place’’

Om eventuele geschillen te vermijden, werden in 1779 ook 24 grenspalen geplaatst met de
opschriften SW (Sint-Waltrudis) en AR (Arenberg). Dit gebeurde volgens Vanvolsem (2001) over een
afstand van 497.5 roeden of 2646.7 m, in een haakvorm doorheen het Hallerbos. Van de
oorspronkelijke 24 zware natuurstenen (ca. 825 kg per stuk!) zijn er nog steeds 20 te zien, waarvan
één in de Lorkendreef, even ten noordoosten van bosreservaat Jansheideberg (Figuur 4-5).
28

Item un bois de raspe situé proche [duist?] Halle contenant en tout environ noeuf cents bonniers dont les deux
tiers competent au Seigneur et l’autre au chapitre de Sainte Waudru duquel bois se faits touts les ans une coupe
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Een poging tot weergave van de opdeling van het gehele bos op basis van de grenspalen, is terug te
vinden in Vanvolsem (2001) (Figuur 4-6). Doordat hierbij enkel het tweede deel van het gereduceerd
kadaster van Halle als achtergrond werd gebruikt, ontbreekt evenwel de opdeling van het
bosgedeelte ten westen van de Steenputbeek. Dat de vroegere eigendomsgrens - inclusief de
grenspalen - hier verder loopt in noordwestelijke richting, bewijst het verdelingsplan uit 1779. De
kronkelende rode lijn op Figuur 4-4 stelt immers de Steenputbeek voor. Nochtans heeft Vanvolsem
zijn poging tot reconstructie gebaseerd op een professionele heropmeting van de 20 teruggevonden
grenspalen (waaronder – naar eigen zeggen - deze in het beginpunt, het hoekpunt en het eindpunt).
Vanvolsem (2001: 19) komt trouwens tot de vaststelling dat het verschil met historische opmeting
minder dan 3 % bedraagt (wat gezien de onzekerheid over de precieze grootte van een roede
enigszins moet worden gerelativeerd). Het is natuurlijk goed mogelijk dat deze heropmeting een
nauwkeurige historische eigendomsgrens heeft opgeleverd, maar dat Vanvolsem zich heeft vergist bij
het karteren.

Figuur 4-4 Fragment van het verdelingsplan uit 1779, met de grens Arenberg-Kapittel (blauw), de toenmalige
houwgrenzen (rood) en Jansheideberg (groen) (Algemeen Rijksarchief Brussel, Archief Arenbergpaleis, Serie
Kaarten en Plannen; foto Hans Baeté, bijgewerkt)
Separation of the Haller Forest in 1779 between the Chapter and Arenberg (blue), with indication of the reserve
perimeter (green) and borders of the former ‘harvesting zones’
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Figuur 4-5 Grenspaal uit 1779, gezien vanuit het deel dat werd toegewezen aan het Kapittel van Sint-Waltrudis
(vandaar de letters SW, foto Hans Baeté)
Boundary post from 1779, indicating the border between the domains of Arenberg (AR) and the Chapter (SW)

In elk geval behoorde Jansheideberg dus vanaf 1778, het jaar van de akte, tot het Arenbergse deel
van het Hallerbos. Na opheffen van het Kapittel in 1797 (in de nasleep van de Franse Revolutie) kon
de hertog ook het resterende derde deel in bezit krijgen. Dit gebeurt vermoedelijk na een verkoop
door het Syndicat d'Amortissement de Sainte Waudru. Een rekening van de regie van Halle uit 1831
vermeldt immers dat het huis van Arenberg het derde deel der goederen van Sint-Waltrudis heeft
gekocht van dit amortisatiesyndicaat. Een ongedateerde kaart wijst er echter op dat het gedeelte van
het Kapittel ook kortstondig in het bezit van de Franse bezetter moet zijn geweest29.
Toen in 1914 de oorlog uitbrak, was het Hallerbos in bezit van Gravin Julia Hunyadi von Kethely,
weduwe van prins Karel van Arenberg en van Hongaarse oorsprong. Op 13 november 1919 werden
alle bezittingen van de familie Arenberg door de Belgische Regering onder sekwester geplaatst als
borg voor Duitse herstelbetalingen (in navolging van het Verdrag van Versailles). Door de Wet van 17
november 1921 kwamen de beboste domeinen op 22 juni 1929 in handen van de Belgische Staat30.
Het staatsbos Hallerbos bezat volgens een landmeting in 1932 een oppervlakte van 569 ha.
Onteigeningen voor de aanleg van de autosnelweg Brussel-Parijs (de huidige E19) verminderden in
1974 de bosoppervlakte met ongeveer 25 ha. Deze onbossingen gebeurden voornamelijk ten
zuidwesten van het bosreservaat. Ze werden ten dele gecompenseerd, resulterend in een
oppervlakte van 559 hectare. Door de regionalisering in 1983 kwam 511 ha hiervan in handen van het
Vlaams Gewest (gemeente Halle). De resterende 48 ha behoort nu toe aan het Waals Gewest
(gemeente Woutersbrakel = Wauthier-Braine).
Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de eigendomsgeschiedenis van het
Hallerbos sterk verschilt van deze van het Zoniënwoud, ondanks het feit dat beide bossen tot in het
begin van de negentiende eeuw ruimtelijk bij elkaar aansloten en een welverdiende aandacht van de
centrale overheid genoten.
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Plan de bois de Hal appartenant pour 2/3 à la maison d’Arenberg et por 1/3 au gouvernement français
(Rijksarchief Brussel, Archief Arenbergpaleis, Serie Kaarten en Plannen (…) nr. 1013)
30
In uitvoering van een Belgisch-Duitse overeenkomst, wordt op 20 juli 1937 ca. 30 ha (niet-beboste)
landbouwgronden tussen Nootheide en Vroenenbos - teruggegeven aan de Arenbergs. Buiten het Hallerbos, is
dit ook het geval met het bos van Soignies.

30

4.4

Toponymie

Het Hallerbos verwijst vanzelfsprekend naar de stad Halle, waarvan de naam zou teruggaan op het
Germaanse halha: ‘een bocht in of van hoogland’ (Gysseling 1960). Halle bevindt zich in elk geval op
een hoogte aan de samenvloeiing van Zenne en Grobbegracht.
De oorsprong van de benaming Jansheideberg is ons niet bekend. Deze naam ontbreekt bovendien
op de onderzochte kaarten en plannen van vóór 1930. De oudste, op kaarten teruggevonden
benamingen ter hoogte van Jansheideberg verwijzen naar vroegere houwen: Longue taille (= De
lange houw, voornamelijk in het vallei- en hellinggedeelte), Trois Tillieux (= Drie Linden, voornamelijk
op het plateau) en taille de l’Hermitage (= Cluyshaghe, een smalle strook in het westen van het
huidige bosreservaat). Deze indeling in houwen en hun ligging komt verder aan bod bij de
beheersgeschiedenis.

Figuur 4-6 Grens tussen de domeinen van Arenberg en het Kapittel van Sint-Waltrudis volgens Vanvolsem (2001,
bijgewerkt)
Border between the domains of Arenberg and the Chapter of Saint-Waltrudis according to Vanvolsem (2001)

De Lindendreef en Rode Amerikaanse eikendreef, die het bosreservaat begrenzen, ontlenen wellicht
hun naam aan boomsoorten die hier tijdens de Arenberg-periode (1650-1920) werden aangeplant. De
Beukendreef, die Jansheideberg doorsnijdt, verwijst vermoedelijk naar een recentere aanplanting.
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Deze heet op een ongedateerde, anonieme kaart - die vermoedelijk uit de jaren 1920 of 1930 stamt nog Sparrendreef (Drève des Epicea, Figuur 4-7). Een met steenslag verharde weg in het
valleigedeelte van Jansheideberg, staat op dezelfde kaart aangeduid als Chemin empierré du
Vlaesmarkt en verwijst naar een nabijgelegen gehucht. Ter hoogte van Jansheideberg wordt het
toponiem Blauwput vermeld (Figuur 4-7).
De omheiningen waarvan het bosreservaat momenteel deel uitmaakt heten Acht Dreven
(plateaugedeelte) en Vlasmarkt (helling- en valleigedeelte). Deze verwijzen respectievelijk naar een
achtsprong (Rondeau op Figuur 4-7) en naar het gehucht Vlasmarkt (Plasmarque ou Flasmert op de
Ferrariskaart, zie Figuur 4-14). Het is niet geheel duidelijk of de laat-negentiende-eeuwse achtsprong
als een jachtster werd aangelegd. Feit is wel dat ze zich vlakbij een jachtpaviljoen - de zogenaamde
Remise - van de Arenbergs situeert (Figuur 4-7). De omheining Kapittel net ten noorden van
Jansheideberg, verwijst vanzelfsprekend naar het Kapittel van Sint-Waltrudis (zie
eigendomsgeschiedenis).
De aan het reservaat grenzende Steenputbeek dankt haar naam een steengroeve in het noorden van
het Hallerbos (zie geologie). Deze groeve staat reeds aangeduid op de Ferrariskaart (carriere).
Bekend van deze kaart is ook het toponiem Esremberg voor de ontboste enclave ten noordwesten
van Jansheideberg (later Pipaanshoek genoemd).

Figuur 4-7 Ongedateerde en anonieme kaart, vermoedelijk uit de jaren 1920 of 1930 (Archief Houtvesterij
Groenendaal, foto Hans Baeté, bijgewerkt)
Undated and anonymous map, presumably from the 1920’s or 1930’s
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4.5

Landgebruik

4.5.1 Evolutie van de bosoppervlakte in het historische Hallerbos
Het Hallerbos maakt samen met het Zoniënwoud deel uit van het beboste plateaugebied tussen Zenne
en Dijle. Een overzicht van de bosevolutie in deze regio is terug te vinden in Goemaere (1998). Volgens
deze cartografische analyse kunnen in deze regio vanaf de zestiende eeuw twee grote
ontginningsperioden worden onderscheiden, die samenvallen met twee belangrijke historische
gebeurtenissen:
x gele zone = ontbost tussen 1536 en 1659 (1568-1648: Tachtigjarige Oorlog)
x bruine en rode zones = ontbost tussen 1777 en 1850 (1830-1842: periode na een grootschalige
grondverkoop door de overheid onder impuls van de Société Générale, Baeté et al. 2002).
In de periode 1568-1659 voltrekt zich volgens Goemaere (1998) zowel in het Zoniënwoud (grootste deel
van het historische bos) als in het Hallerbos (enkel de lob linksonder) een sterke afname van de
bosoppervlakte (gele zone op Figuur 4-8). Het aandeel bos in het Hallerbos wordt ongeveer gehalveerd.
Blijft de vraag wanneer een dergelijke grootschalige ontbossing precies heeft plaatsgevonden. Het lijkt
aannemelijk een verband te zoeken met de troebele tijden tijdens de Tachtigjarige Oorlog (cf. ook Tack
at al. 1993). Maar aangezien volgens de verkoopakte uit 1655 nog ca. 1125 ha bois de raspe aanwezig
was31, terwijl een houwenplan uit 1735 maar ca. 710 ha32 vermeldt en het verdelingsplan uit 1778 nog
ca. 690 ha33, kan een spectaculaire bosafname beter in de periode 1655-1735 worden gesitueerd.
Tenzij vrijwel alle ontbossingen kort na de verkoop aan Arenberg, dus tussen 1655 en 1659, hebben
plaatsgevonden. Tenminste, indien alle gebruikte bronnen – inzonderheid de kaarten van Deventer en
Van Werden – voldoende betrouwbaar zijn. Er dient hierbij ook te worden opgemerkt dat het in principe
mogelijk is dat de 900 bunder uit 1650 ook andere bossen dan het Hallerbos uit 1735 omvatte. In de
bronnen uit ca. 1650 is immers geen sprake van het Hallerbos, maar wel van een ‘middelhout nabij
Halle’. Mogelijk omvatte het Hallerbos omstreeks 1650 ook enkele randbossen, die men later als aparte
entiteiten ging beschouwen (b.v. Den Haak, misschien ook Zevenbronnen). Een diepgaander
onderzoek van de werkelijke bosevolutie dringt zich in elk geval op.
Op de kaart van Goemaere (1998) valt direkt op dat de tweede ontginningsperiode voor het Hallerbos
minder nefast is geweest dan voor het Zoniënwoud. Bij de kaartanalyse dient wel rekening te worden
gehouden met tussen 1536 en 1659 ontboste zones, die op de Ferrariskaart opnieuw bos zijn, maar
dievóór 1850 terug werden ontgonnen. Ze worden door Goemaere (1998) in het rood aangeduid en
betreffen een belangrijk deel van het historische Hallerbos ten westen van de Steenputbeek (omheining
Nootheide). Een strook ten westen van het Vroenenbos werd enkel na de opmaak van Ferrariskaart,
maar eveneens vóór 1850 ontbost (bruine zone). Volgens landmetersdocumenten verminderde het
aandeel bos in het Hallerbos tussen 177834 en 193235 met ongeveer 19 %36, terwijl het Zoniënwoud
maar liefst 55 % moest prijsgeven (Baeté et al. 2002). De ontginningen in Zoniën volgden grotendeels
op een vrij plotse grondverkoop aan diverse particulieren, terwijl het Hallerbos in bezit bleef van het Huis
van Arenberg. Ten gevolge van ontbossingen in het deel van Zoniën net ten oosten van het Hallerbos,
verdween een historische verbinding tussen beide bossen (zie volgend punt). Terwijl uit zowel kaarten
als documenten blijkt dat de ontginningen in Zoniën grotendeels plaatsvonden in de periode 1830-1840,
is het tijdsverhaal voor het Hallerbos wat minder duidelijk. Tack et al. (1993) vermelden wel kort
landbouwontginningen omstreeks 1779, dus vlak na de opname van de Ferrariskaart en op het moment
van de verdeling tussen de Arenbergs en het Kapittel. Maar ook dit gegeven dient verder te worden
uitgespit. Feit is dat in de periode tussen 1932 en nu, dus na de overdracht van het bos aan de
overheid, minder dan 2% werd ontbost.
31

Een beschrijving van het Land van Halle uit 1649 – geraadpleegd in het Arenbergarchief te Edingen - vermeldt
dezelfde oppervlakte: 900 bunder
32
547 bunder op de kaart van Bonnevie (Algemeen Rijksarchief Brussel, Arcief Arenbergpaleis, Serie Kaarten en
Plannen)
33
531 bunder op de kaart van Pourbaix & Demoustier uit 1779 (Algemeen Rijksarchief Brussel, Arcief
Arenbergpaleis, Serie Kaarten en Plannen)
34
kaart van Pourbaix & Demoustier (zie hoger)
35
meting door overheid in 1932: 569 ha; huidige oppervlakte: 559 ha
36
De nauwkeurigheid van dit percentage dient eningszins te worden gerelativeerd gezien de onzekerheid over de
precieze grootte van een bunder in het toenmalige Hallerbos.
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Figuur 4-8 Bosevolution tussen Zenne en Dijle in de periode 1536-1985 (Goemaere 1998)
Forest history between rivers Zenne and Dyle from 1536 until 1985 (Goemaere 1998)

De keuze van de groene zones gebeurde wat ongelukkig. Enkel de Ferrarisbossen zijn duidelijk te
herkennen aan een donkergroene kleur. Sinds de zestiende eeuw permanent beboste delen zijn dat
niet. In de praktijk komen deze echter grotendeels overeen met de donkergroene zones. De
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lichtgroene zones zijn enkel op de Ferrariskaart of de Vandermaelenkaart geen bos37. De oranje
zones op de kaart van Goemaere (Figuur 4-8) betreffen oud-bos-sites die vermoedelijk na 1659 zijn
ontgonnen en die tot op heden niet opnieuw werden bebost (b.v. de Pipaanshoek nabij
Jansheideberg)38.
Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat Jansheideberg (paars op figuur 4.10) –
net als het grootste deel van het huidige Hallerbos - vermoedelijk permanent bebost is geweest sinds
de eerste helft van de zestiende eeuw. Hoogstwaarschijnlijk maakte Jansheideberg zelfs permanent
deel uit van het historische Hallerbos, dat voor het eerst in de geschreven bronnen opduikt in 1229.
Of hier, net zoals in de huidige kern van het Zoniënwoud, nooit sprake is geweest van landbouw - ook
niet tijdens de Prehistorie of de Oudheid - dient verder te worden onderzocht. Dit kan met behulp van
bodemprofielstudies of archeologisch onderzoek (cf. Meerdaalwoud, Baeté et al. 2004). Verkennend
bodemonderzoek tijdens een recente excursie in en nabij het bosreservaat, wijst bijvoorbeld op een
sterkere beïnvloeding door mensen en vee in vergelijking met het grootste deel van het huidige
Zoniënwoud (Baeté 2004). Belangrijke indicaties hierbij zijn bijvoorbeeld het ontbreken van een
verharde laag in de bovenste 80 cm en de lokale afwezigheid van microreliëf ('biljartlaken'). Het is
echter geheel onduidelijk aan welke historische periode deze terreinkenmerken refereren

4.5.2 Aansluiting tussen het Hallerbos en omliggende bossen in de achttiende eeuw
Op de kaart van Blaeu uit 164539 is vreemd genoeg geen sprake van 900 bunder Hallerbos (zie
eigendomsgeschiedenis). Het grote boscomplex dat deze kaart laat zien, is het toenmalige Sonien
Bosch (Zoniënwoud), inclusief het gebied nabij de priorij van Zevenbronnen. Op deze kaart wordt
hiervoor een oppervlakte van 8263 bunder vermeldt (Figuur 4-9)40. Dit is wellicht een overname van
metingen van landmeter Laurin in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Verboven (1988: 48-50)
haalt voor de oppervlakte van Zoniën in dezelfde periode immers vergelijkbare cijfers van deze
landmeter aan: '8200 bunder van 400 vierkante roeden van 20 voet'41. Op Zoniën-kaart van Sanderus
is een gelijkaardige begrenzing en oppervlakte te zien. Blijft natuurlijk
Ook de Ferrariskaart (ca. 1770) en het houwenplan van Bonnevie (1735), laten een verbinding zien
tussen het Hallerbos en omliggende bossen. Het plan uit 1735 informeert ons bovendien over de
precieze begrenzing van het Hallerbos en het omliggende landgebruik (zie Figuur 4-27). Opvallende
‘meanderende grenzen’ van het Hallerbos zijn de Zoniënbosbeek (bovenaan) en Steenputbeek
(onderaan). Laatstgenoemde vormt tevens de noordwestelijke grens van Jansheideberg. Aan de
overkant van de beek – dus in de Pipaanshoek - kwamen in 1735 reeds graslanden (prairies) voor.
Andere delen van het Hallerbos waren destijds echter meer door bos omringd dan vandaag het geval
is. In wijzerszin noteren we: Bois de Soignes (Zoniënwoud), Bois d’hautebraine, Bois des Dames d’
hautebraine de 40 bonnier (Veertig Bunders) en Bois de haecq a S.A. Laatstgenoemd bos behoorde
dus wellicht ook toe aan Son Altesse Arenberg, maar was dus blijkbaar geen onderdeel van het
Hallerbos42.Ter hoogte van de huidige Grootheide en Rilroheide (bovenaan rechts op het plan) lagen
dan weer de bruieres et communes d’dworp.

37

Deze omvatten dus eveneens bossen die zijn ontgonnen na de grondverkoop door de Société in de
periode 1830-1840.
38

Voor een meer zekere analyse dient natuurlijk rekening te worden gehouden met de relatieve onnauwkeurigheid
van de twee oudste kaarten. Toetsing aan cijfermateriaal (b.v. pachtboeken) lijkt hierbij onontbeerlijk.
39
Secunda pars Brabantiae cuius urbs primaria Bruxellae
40
met 20 voeten per roede
41
geschat op 9976.2 ha; Verboven (1988) wijst hierbij wel op de moeilijkheden om destijds gebruikte landmaten om
te zetten in ons metriek stelsel; in grensgebieden als het Zoniën en het Hallerbos was een sterke (micro-)regionale
variatie in landmaten niet te onderschatten.
42
Het feit dat dit bos Den Haak net buiten de Proosdij van Bergen lag (cf. rode grens op de Ferrariskaart) houdt hier
vermoedelijk verband mee.
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Figuur 4-9 Het Zoniënwoud volgens Blaeu (1645); het Hallerbos ontbreekt
Sonian Forest according to Blaue (1645); Haller Forest is not shown

Op de militaire kaart van ridder Jean de Beaurain - die werd gepubliceerd in 1755, maar die de
toestand in 1691 weergeeft43 – laat op het eerste zicht wel een verbinding zien tussen Zoniën en het
Hallerbos; al wordt dit laatste wel aangeduid als Partie du bois de Sogne. Deze kaart is echter te
onnauwkeurig voor een verder onderzoek van de toenmalige begrenzing van het Hallerbos (Figuur
4-10). Op de Ferrariskaart is ook te zien dat het Hallerbos in het NW aansloot bij het zogenaamde
Crapen bosch (Crabbenbos). De verbinding met Zoniën gebeurt via het domein van de abdij van
Zevenbronnen. Opvallend op de Ferrariskaart is de dubbele rood-gele lijn die de grens tussen
Henegouwen (rood) en Brabant (geel) aangeeft (Figuur 4-11). Administratief gezien bevond het
Hallerbos zich destijds immers op het grondgebied van Henegouwen. Deze vroegere administratieve
grens markeerde vermoedelijk de noordelijke en oostelijke grens van het historische Hallerbos. Ze
vormt tevens de gemeentegrens tussen Halle en Beersel (Dworp). Het primitief kadaster uit 1825 is
een laatste getuige van de historische verbinding tussen het Hallerbos en Zoniën (Figuur 4-12).
43

Carte des camps de Halle et de Braine-le-Compte (29 mai et juin 1691), zoals gepubliceerd in: Une histoire
militaire de Flandre depuis l’année 1690 jusqu’en 1694 (Paris, 1755)
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Figuur 4-10 Kaart van de Beaurain met het Hallerbos, aangeduid als ‘Partie du Bois de Sogne’ (1691)
Beaurain map with the Haller Forest, indicated as ‘Partie du Bois de Sogne’ (1691)

Figuur 4-11 Verbinding Hallerbos -Zoniënwoud op de Ferrariskaart (ca. 1770)
Connection Haller Forest-Sonian Forest on the Ferraris map (ca. 1770)
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Figuur 4-12 ‘Laatste getuige’ van de verbinding Hallerbos-Zoniënwoud (primitief kadaster 1825, Archief
Gewestelijke directie van het kadaster van Brabant, foto Hans Baeté)
‘Last witness’ of the connection between the Haller Forest and Sonian Forest (cadastral map, dating from 1825)

4.5.3 Regionale veranderingen in het landgebruik tussen 1906 en 2001
Van Schepdael et al. (2003) illustreren in Figuur 4-13 het resultaat van een GIS-analyse van de
landgebruiksevolutie volgens een topografische kaart uit 1906 en inventarisatiegegevens uit 2001 (in
hoofdzaak de Biologische Waarderingskaart). De meest opvallende evoluties betreffen de uitbreiding
van zowel de bebouwing als het graslandareaal en natuurlijk ook het verschijnen van de snelweg
E19. Verder is er de sterke achteruitgang van de akkers (witte zones) en het bijna volledig door bos
vervangen van de heide in het noorden van het Hallerbos (ter hoogte van het Vroenenbos). In het
zuidwesten van het Hallerbos is een stort verschenen (ter hoogte van omheining Voilard, in het Waals
gedeelte).
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Figuur 4-13 GIS-analyse van het landgebruiksevolutie tussen 1906 en 2001 (Van Schepdael et al. 2003)
GIS-analysis of the land-use evolution between 1906 and 2001
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4.5.4 Evolutie van bos en infrastructuur in Jansheideberg en het Hallerbos
4.5.4.1

De Ferrariskaart (ca. 1770)

Op een detail van de Ferrariskaart zijn ter hoogte van Jansheideberg wellicht reeds de Rode
Amerikaanse eikendreef en mogelijk ook een deel van de Lindendreef te zien (Figuur 4-14,). Het deel
van de eikendreef dat samenvalt met de noordoostelijke grens van Jansheideberg betreft in elk geval
een diep uitgesneden en dus vermoedelijk zeer oude holle weg (Figuur 4-19). Het deel van deze
dreef ten oosten van het reservaat, ontbreekt dan weer op alle bekende kaarten uit de eerste helft
van de negentiende eeuw (zie verder). Het geval van de Lindendreef is evenwel twijfelachtiger,
aangezien deze normaal gezien niet zo snel de historische bosgrens bereikt (zwarte stippellijn
onderaan) en bovendien ook samenvalt met oostelijke grens van het bosreservaat44 (zie verder).
Andere cartografische bronnen45 wijzen er trouwens op dat de meeste boswegen in het Hallerbos tot
in de late achttiende eeuw geen vast traject bezaten. De nog niet genoemde actuele dreven in en
nabij Jansheideberg ontbreken zonder enige twijfel op de Ferrariskaart.

Figuur 4-14 Bosreservaat Jansheideberg op de Ferrariskaart (ca. 1770)
Forest reserve Jansheideberg on the Ferraris map (ca. 1770)

Net als de rest van het Hallerbos, bestond Jansheideberg volgens de Ferrariskaart volledig uit
loofhoutbestanden. Zowel de Steenputbeek, die de noordwestelijke grens van het bosreservaat
vormt, als een zijtak ervan, die doorheen het bosreservaat loopt, zijn duidelijk herkenbaar. Ook aan
de zuidoostelijke grens van Jansheideberg is een vallei te zien. De huidige Pipaanshoek aan de
overkant van Steenputbeek stond destijds bekend als de hoeve Esremberg. Bemerk in deze enclave
enkele percelen moerassig weiland vlak tegen het bos. Ze zijn vermoedelijk ontstaan door
zeventiende-eeuwse ontginningen en bleven tot op vandaag onbebost. Recent werden hier
44

Het tweede tegenargument is echter minder sterk omdat de Ferrariskaart in bossen niet altijd zo nauwkeurig is op
het beschouwde schaalniveau.
45
bijvoorbeeld de kaart van Pourbaix & Demoustier uit 1779
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bijzondere soorten van vochtige graslanden aangetroffen (zie hoofdstuk onderzoek). Het gehucht
Vlasmarkt (Plasmarque ou Flasmert) links onderaan, markeert op de Ferrariskaart het zuidwestelijke
uiteinde van het Hallerbos.

4.5.4.2

Primitief kadaster, gereduceerd kadaster en Vandermaelenkaart (1825-1850)

Gegevens over het landgebruik volgens het Primitief Kadaster ontbreken in het archief waar de
bijhorende kaarten te vinden zijn (zie Figuur 4-12)46. Het gereduceerd kadaster en de
Vandermaelenkaart geven wel een goed idee van de bebossingstoestand in de periode 1830-1850
(gele zones op Figuur 4-15 en Figuur 4-16), al ontbreekt op het gereduceerd kadaster het
onderscheid tussen naald- en loofhout.

Figuur 4-15 Gereduceerd kadaster van Halle, tweede deel (ca. 1845); met de perimeter van Jansheideberg (groen)
Reduced cadastral map of Halle, second part (ca. 1845), with the forest reserve perimeter (green)
46

De registers 208 van afdelingen 1 (Halle), 2 (Dworp) en 3 ontbreken, terwijl deze wel aanwezig zijn voor de
afdelingen 4 (Buizingen) en 5 (Lembeek). De boeken met de ‘aanwijzende tafel der grondeigenaars’ ontbreken
eveneens. Deze laatste zijn echter vermoedelijk aanwezig in het Rijksarchief te Anderlecht, waar zich in principe
de kadastrale stukken van vóór 1864 bevinden (met uitzondering van de registers 208 en de ‘primitieve
plannen’).
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Beide kaarten laten zien dat er ten opzichte van de Ferrariskaart belangrijke ontginningen hebben
plaatsgevonden in het noordelijk deel van het Hallerbos (Nootheide-Steenput, Vroenenbos), dat tot in
1797 nog grotendeels aan het Kapittel toebehoorde (zie eigendomsgeschiedenis).

Figuur 4-16 Bosreservaat Jansheideberg (groene perimeter) op de Vandermaelenkaart (ca. 1850)
Forest reserve Jansheideberg (green) on the Vandermaelen map (ca. 1850)
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Figuur 4-17 Detail van de Vandermaelenkaart (ca. 1850) met aanduiding bosreservaat (groen) en
naaldhoutbestanden (paars)
Fragment of the Vandermaelen map (ca. 1850) with indication of the reserve perimeter and conifer stands
(purple)

De Vandermaelenkaart wijst bovendien op het verdwijnen van bos ten westen van de Steenputbeek
(deel Nootheide) en ten oosten van de Zoniënbosbeek (verbinding met het Zoniënwoud). Dit zijn
zones die buiten het bereik van het afgebeelde deel van het gereduceerd kadaster liggen, wat
eveneens geldt eveneens voor het Waalse deel van het Hallerbos (dat zich in een andere gemeente
bevindt). Op het gereduceerd kadaster is de opgeheven grens tussen de eigendommen van het
Kapittel en Arenberg nog herkenbaar als een haakvormige perceelsgrens47. Bovendien wordt het
vroegere deel van het Kapittel – dat op dat moment dus volledig eigendom is van Arenberg - nog
steeds met een eigen toponiem aangeduid: Kappitel Bosch van Ste. Wodru.
In Jansheideberg is er ten opzichte van de Ferrariskaart weinig veranderd: alles is nog steeds bos
(gele zone op figuur 5.13). Op de Vandermaelenkaart zijn wel enkele naaldhoutbestanden te zien in
de onmiddellijke omgeving van Jansheideberg, maar niet in het bosreservaat zelf (Figuur 4-17). Ook
is nu duidelijk ‘buurtweg nummer 19’ te zien, die de oostelijke grens van Jansheideberg vormt en
bestaat uit de Lindendreef en een gedeelte van de (latere) Rode Amerikaanse eikendreef. Net ten
zuidoosten van het bosreservaat, op een vlak deel van het plateau, staat het kruispunt van buurtweg
19 en de Vlasmarktdreef afgebeeld (het latere Acht Dreven).

4.5.4.3

De topografische kaarten van 1870 tot nu

De topografische kaart uit 1870 illustreert de verdere uitbouw van een permanent drevennet in het
Hallerbos (Figuur 4-18). Op deze kaart is ook naaldhout te zien. Het wordt aangeduid met zwarte
sterretjes, die niet altijd even duidelijk opvallen tussen de dichte hoogtelijnen op de steile hellingen
(waarop het meeste naaldhout zich bevindt). De aanwezigheid van naaldhout vertoont een duidelijk
47
Het deel van deze grens ten westen van de Steenputbeek ontbreekt echter op het hier getoonde deel van het
gereduceerd kadaster.
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zwaartepunt in het noorden van het Hallerbos. Ook in Jansheideberg zijn op de helling enkele, soms
wat onduidelijke sterretjes te zien, terwijl het plateau volgens deze kaart enkel uit loofhout bestaat.
In 1891 is het vaste boswegennet, inclusief het kruispunt Acht Dreven, min of meer voltooid (Figuur
4-20). Ook in het westelijke deel van Jansheideberg zijn er dreven bijgekomen. Van de centrale
Beukendreef is echter nog niets te zien. Net ten zuidwesten van Jansheideberg bemerken we
mogelijk een aantal ontginningswegen, die op alle andere kaarten ontbreken. Centraal in het
bosreservaat zelf, bevindt zich één perceel met naaldhout, meer bepaald op een plek waar in 2003
nog een bestand Grove den werd gekapt als startbeheer. In het noorden van het Hallerbos vallen ten
opzichte van de vorige kaart belangrijke ontbossingen op. Dit resulteert volgens de legende in heideachtig terrein in de omgeving van de huidige omheining Vroenenbos (voorheen ook met de
toponiemen Kapellebos = Kapittelbos aangeduid). Op de grens tussen de huidige omheiningen
Paviljoen en Keldergat is dan weer een bosuitbreiding te zien (driehoekige zone).
Op de kaart met de terreinsituatie in 1906 zijn voor het eerst alle huidige paden en dreven in
Jansheideberg afgebeeld (Figuur 4-21). De Rode Amerikaanse eikendreef is doorgetrokken, maar
verkeert nog niet volledig in verharde toestand (vandaar de stippellijn op de kaart). De ontboste zone
in de omgeving van het huidige Vroenenbos verkeert opnieuw in beboste toestand. De vermoedelijke
situatie in 193748 vertoont nauwelijks verschillen met de vorige (Figuur 4-22). Van eventuele
kaalgekapte zones (in het kader van de bosomvorming, zie verder) is in elk geval niets te merken.
De topokaart uit 1951 toont een zeer sterke uitbreiding van het naaldhout (sterretjes) in
Jansheideberg (Figuur 4-23). Dit stemt op het eerste zicht niet overeen met de duidelijke
loofhoutdominantie op een bestandskaart uit dezelfde periode. Bij de opmaak van de topokaart werd
echter rekening gehouden met de aanwezigheid van lorkenrijen tussen Eik en Beuk (rijmenging).
Volgens de topokaart uit 2001 (Figuur 4-23) is aan de bebossingsgraad en het drevenpatroon in
Jansheideberg niets meer veranderd. De aanduiding van de zones met naaldhout (i.c. met groene
driehoekjes) is dit keer echter wel min of meer correct gebeurd. Een opvallend nieuw element buiten
Jansheideberg is natuurlijk de snelweg Brussel-Parijs (E19) links onderaan.

48

De betrokken kaart uit 1939 vermeldt: révision in 1906, compléments in 1937
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Figuur 4-18 Topografische kaart uit 1870, met begrenzing Jansheideberg (terreinsituatie 1865-1870)
Ordnance map from 1870 (situation in 1865-1870), with reserve perimeter (green)

Figuur 4-19 De Rode Amerikaanse eikendreef langsheen Jansheideberg (foto Hans Baeté)
‘Lane of the Red Oaks’ along the northeastern border of the forest reserve
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Figuur 4-20 Topografische kaart met de terreinsituatie in 1891
Orndance map, situation 1891

Figuur 4-21 Topografische kaart met de terreinsituatie in 1906
Orndance map, situation 1906
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Figuur 4-22 Topografische kaart uit 1939 (vermoedelijke terreinsituatie in 1937)
Military ordnance map from 1939 (presumable situation in 1937?)

Figuur 4-23 Topografische kaarten uit 1951 (links) en 2001 (rechts)
Topographical maps dating from 1951 (left) and 2000 (right)
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4.6

Beheersgeschiedenis

4.6.1 Prehistorie en Oudheid
Het verhaal van het Meerdaalwoud leert ons dat menselijke ingrepen tijdens de Prehistorie en de
Romeinse periode een impact op het bosecosysteem kunnen hebben die nog steeds merkbaar is,
zelfs in weerwil van een latere permanente bebossing (Franssens 2003, Baeté et al. 2004,
Vanwalleghem et al. 2005).
Vondsten van bewerkte silexkeien en gepolijste rotsfragmenten wijzen op neolithische aanwezigheid
in en nabij het Hallerbos (b.v. Vroenenbos) en mogelijk ook op sedentaire bewoning in die periode
(Van Schepdael 1932). De steentijdmens zou met succes Cambrische kwartsieten uit de
Steenputbeekvallei hebben benut als draagbare polijstwerktuigen en maalstenen (Van Schepdael
1964). De Wavrin (1978) spreekt over prehistorische woonplaatsen in het dal van de Zoniënbosbeek,
evenwel zonder verdere toelichting.Tack et al. (1993) vermelden kort de aanwezigheid van een
prehistorische wal in het Hallerbos. Over Gallo-Romeinse vondsten is ons niets bekend, wat
geenszins uitsluit dat ze er zijn geweest.

4.6.2 Middeleeuwen – 1650
4.6.2.1

Inleiding

Van de vroege Middeleeuwen tot op het einde van het Oud Regime speelden allerlei ‘rechten’ in
bossen een doorslaggevende rol. De vaak ongeschreven gebruiksrechten – zoals het recht op
beweiding - werden meestal opgeëist door bewoners van nabijgelegen parochies. De in regel
neergepende heerlijke rechten – waaronder deze met betrekking tot de reguliere houtkap – bleven
dan weer voorbehouden aan de grondheer.

4.6.2.2

Ongeschreven gebruiksrechten in het bos

Ten gevolge van bepaalde gebruiksrechten en houtroof werd in vele bossen vrijwel alle hout, ook het
kleine dode hout, systematisch uit het bos gehaald (Baeté et al. 2002). Het zogenaamde ‘recht op
week hout’, dat het wegkappen van 'alle boomsoorten van ondergeschikt belang' inhield (Lust s.d.),
had vermoedelijk een dramatische impact op de bossamenstelling. Alhoewel men dit recht
naargelang de betrokken regio op uiteenlopende wijze interpreteert, werden vruchtdragende harde
houtsoorten als Eik en Beuk steeds gespaard, terwijl 'secundaire boomsoorten' als Es, Els, Wilg,
Esdoorn, Linde, Zoete kers en Trilpopulier veelal sterk achteruitgingen. Specifieke informatie
hieromtrent in verband met het Hallerbos is ons evenwel niet bekend.
De uitvoering van het weiderecht in bossen werd in het middeleeuwse Vlaanderen zelden door de
landheer geregeld of vercijnsd (zoals dit wel gebeurt voor de gemene weiden) en was dus in feite
illegaal. De voor beweiding betaalde cijns woog immers niet op tegen het verlies aan houtopbrengst
dat door begrazing werd veroorzaakt. Toch probeerden omliggende boeren tot op het einde van de
achttiende eeuw hun vee zoveel mogelijk - en vooral in de zomer - in het bos te drijven (Lust s.d.). De
bosbeheerders probeerden een dergelijke drift dan toch maar 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. Een registratie van deze gang van zaken in het Zoniënwoud is terug te vinden in
zogenaamde veterboeken (Baeté et al. 2002). Of iets dergelijks ook in het Hallerbos gebeurde, dient
nog te worden uitgediept. Feit is dat beweiding en het drijven van varkens in het bos hier zeker vanaf
1649 – en mogelijk al veel vroeger - als een heerlijk recht werd behandeld (zie volgend punt).
Tesnlotte bestonden er gebruiksrechten die verband hielden met bodemontginningen. Opnieuw zijn
ons geen bijzonderheden over het Hallerbos bekend. Door de overvloedige aanwezigheid van
zandsteen, zavel (tertiair zand) en zelfs primaire kwartsieten, moet het Hallerbos evenwel steeds een
belangrijke aantrekkingskracht hebben uitgeoefend. De lokale hunker naar zand wordt in elk geval
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treffend geïllustreerd door de bijnaam Zavelkoppen voor de inwoners van de nabijgelegen parochie
Essenbeek. Het is ons niet bekend in hoeverre zandwinning hier tot middeleeuwse ontbossingen of
het naar boven brengen van kalkrijke Brusseliaanzanden heeft geleid (cf. ook het vermoedelijke effect
van dit laatste op de flora in het Brusselse, Baeté et al. 2002). Reeds in het Neolithicum zouden in en
nabij het Hallerbos kwartsieten zijn gewonnen om te gebruiken als polijstmateriaal en maalstenen
(Van Schepdael 1964). Het gereguleerde delven van deze harde materie voor de verharding van
boswegen, komt aan bod in een volgend punt.

4.6.2.3

Heerlijke rechten in het Hallerbos

De oudste documenten over heerlijke rechten in het Hallerbos dateren uit de jaren 1229 en 1239 (en
worden bewaard in het Rijksarchief te Bergen). Ze houden onder meer verband met de
opbrengstenverdeling en bewaking van deze aparte heerlijkheid tussen de drie toenmalige
grondheren ervan: het Kapittel, de Burggraaf van Brussel en de Graaf van Henegouwen (zie
eigendomsgeschiedenis).
Een passage in de akte uit 1239 geeft vooreerst aan dat het hier niet enkel ging om bos, maar ook
om heiden en wastines:
(...) que tous li bos de Hal, wastines, raspailles, bruieres et toutes li fattes chosses, qui pertienent al
bos sunt et demeurent comunement a nos trois (…).
Volgens dezelfde akten werd een ‘ambtelijk apparaat’ geïnstalleerd voor het Hallerbos. De drie
grondheren mochten daarbij een soort bosambtenaren – forestiers – aanstellen, met de bepaling dat
deze aan elke grondheer trouw moesten zweren49. Volgens Tack et al. (1993) was een forestier
oorspronkelijk een grafelijk of hertogelijk ambtenaar, die in foreesten en warandes juridische macht
uitoefende, in een periode dat de klemtoon nog zwaar op de jachtgenoegens lag. De forestier
beschikte daarbij over één of meerdere helpers, die gaandeweg ook forestiers werden genoemd. Ze
hielden overtreders aan en lieten hen berechten. Naarmate de bosoppervlakte verminderde en de
bevolkingsdruk toenam (wat zeker al het geval was in 1229), verschoof de klemtoon in hun
taakomschrijving naar het bewaken van de houtopbrengst (al bleef stroperij natuurlijk ook een
belangrijk aandachtspunt50). Voor een militaire bescherming van het volledige bos, werden in de akte
uit 1239 de heren van Henegouwen en Brussel verantwoordelijk gesteld: Li cuens de Hainau et le
Castelain di Brossele devons vasver et deffendre la part del eglise de Mons.
Verder worden in deze akte verschillende inrichtende aktiviteiten vermeldt, zoals het bouwen van een
(water!)molen, de aanleg van een vijver, ‘tijdelijke bosrooiingen’ (sartage) of de uitbating van een mijn
of steengroeve. Het is echter niet zeker welke ervan destijds ook effectief in het Hallerbos
plaatsvonden (en al dan niet mochten plaatsvinden). Er wordt enkel gesteld dat alle opbrengsten
dienen te worden verdeeld51.
Tenslotte wordt in de genoemde akten ook ingegaan op het eigenlijke bosbeheer. De precieze
betekenis van deze passages dient verder te worden bestudeerd. Het is bijvoorbeeld niet geheel
duidelijk of volgende zin een tienjarige hakhoutcyclus (met tien houwen) impliceert: Encore après la
première taille del bos attendra-on dis ans al mais devant le secunt taillage. Het lijkt wel aannemelijk
dat het hakhout pas ten vroegste na tien jaar opnieuw mocht worden afgezet.
Tack et al. (1993) stellen dat het Hallerbos in het jaar 1278 in achttien houwen was onderverdeeld,
maar geven hierbij geen bronnen of bijkomende informatie. Van den Weghe (1938) bevestigt het
vermoeden van een achttienjarige cyclus: ‘Na 18 jaar was het ganse bos gekapt’. Voor deze houwen
49

schascuns des trois parceniers peut metre forestier et chascun des forestiers que li parceniers meterunt jurra
fealte à chascuns des trois parceniers
50
in 1443 is bijvoorbeeld sprake van drie voor het Hallerbos aangestelde wachters sur le fait des braqueniers,
louviers, loutriers, faulconniers, piétrisseurs, etc... (Anonymus 1934)
51
Encore…. Ne poons faire vile, ne moulin, ne vivier, ne sartage es lins devant nomes; et si avaient par le commun
assens de nos trois parceniers que osti i viegnent manoir, u si face vile, u vivier, u sartage, u on i fuece carboniere u
minieres de quel metal que ce soit, u quarrière por traire piere, tout li prent qui en venroient serunt communement à
nos trois parceniers… chacun à tierce part (fragment van de overeenkomst uit 1239, bewaard in het Rijksarchief te
Bergen, transcriptie: Anonymus 1935)
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ontstonden ‘in de loop der tijden’ (o.c.) volgende benamingen: de houw Bouckendael, de houw de le
pont, de houw der drie linden, de houw van de hermitage of Cluyshaghe, de Dekenshouw, de
bremhou, de lange houw, de Eyckelhouwe, de Leckemethouwe, de Beukenhouwe, de houw
Grootendaele, de Beyaerthouw, de Kruishouwe, de houw Reynendale, de houwe vande Brusselweg,
de Reefkenshouw en de Roode Appelaar. Volgens dezelfde bron werd het hout gewoonlijk verkocht
op 1 oktober (Sint-Remigiusdag) en bestond het uit ‘schaarhout en hoogstammige bomen, verdeeld in
loten van 6, 7 of meer bomen, meestal eiken’ (o.c.). In pricipe werd elk jaar het hakhout van één houw
in zijn geheel verkocht (zie o.c. voor de periode 1490-1506), waarna al het geld op de domeinrekeing
werd gestort. Pas daarna werd één derde uitgekeerd aan het Kapittel (o.c.: 82-83).
Van den Weghe (1938: 78) vermeldt de ereplaats van Mispel op de domeinrekeningen en haalt een
voorbeeld aan uit 1456-1457 (domeinrekening nr. 9558), waarin het gebruik van mispelhout als ronde
stukken (tourtes) voor de grote molen van Halle wordt beschreven: A Jehan de mars pour avoir eult à
luy 21 fuseaux de mesplier employés à faire les trois paires de tourtes pour le grant moulin de Hal,
dont luy a esté payé 2 sols la pièche... 42 sols. Of mispels ook werden aangeplant in het Hallerbos is
niet bekend. In 2001 werden er in elk geval nog 'wilde of verwilderde' exemplaren aangetroffen in een
bosrand in de Steenputbeekvallei (Van Schepdael et al. 2003: 88).
Een beschrijving van het Land van Halle uit 1649 laat weten dat elk jaar na de de kapping en verkoop
van het hakhout (la raspe) een grote hoeveelheid (quantité) gehamerde overstaanders bestaande uit
eiken en blanc bois (doorgaans Grauwe abeel, mogelijk ook Es) werd verkocht (Figuur 4-24 en Figuur
4-3). Dezelfde bron vermeldt verder de varkensdrift, de verkoop van (eiken)schors en beweiding als
jaarlijkse, heerlijke activiteiten in het Hallerbos en mogelijk ook andere bossen in het Land van Halle
(Figuur 4-25).

Figuur 4-24 Passage over het kappen van overstaanders in het Hallerbos in 1649 (Arenbergarchief Edingen, karton
Hal B 18)52
Text fragment concerning the right of cutting oak and ‘white wood’ standards in the Haller forest in 1649

Figuur 4-25 Passage over het heerlijke recht op het ‘eikelen’, de schorsverkoop en de beweiding in het Hallerbos in
53
1649 (dit laatse ook met varkens: pannage) (Arenbergarchief Edingen, karton Hal 18 B)
Text fragment concerning seigniorial rights concerning pig-feeding (with acorns), oak-bark sale and grazing in the
Haller forest in 1649

52

Sur lesquelz bois il y at quantité de beaux chesnes et blancs bois, desquelz touts les ans après la raspe vendue
on vend quantuité de monstres selon que le marteau du Seigneur at designé
53
Item en la paisson des glands, ventes descorches (…) pannage et pasturage des bestes
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Het in bossen drijven en zodoende vetmesten van grote varkenskudden met eikels (glands) en
beukenootjes, was tijdens de middeleeuwen een wijdverspreid fenomeen tijdens de herfst54. De
varkenshouderij vertegenwoordigde in het middeleeuwse West-Europa dan ook een belangrijke tak
van het agrarische bestaan. Alhoewel de varkensdrift in bossen vermoedelijk reeds vanaf de vijftiende
eeuw sterk verminderde (Bouwer 2003)55, ging dit ‘eikelen’ in vele bossen door tot op het einde van
het Oud Regime (Lindemans 1952), of zelfs nog langer (Baeté et al. 2002).
Het verzamelen en malen van eikenschors (Escorches) voor het looien van leer door ‘huidevetters’
was in Halle eveneens een courante praktijk, waarvoor speciale molens werden opgericht (zie
Vanvolsem 2001). Beweiding van bossen vertoefde lange tijd in de sfeer van gebruiksrechten, maar
werd in het Land van Halle dus zeker vanaf 1649 als een heerlijk recht ‘gepriviligieerd’ (zie de
hierboven aangehaalde beschrijving van het Land van Halle uit het Arenbergarchief).

4.6.2.4

Jacht

Bij een korte bespreking van de jacht door Van den Weghe (1938: 80) wordt tenslotte het voorkomen
van everzwijnen aangetoond met een domeinrekening uit 1402: Pour le sailaire d’un varlet appelet le
backere liquelz porta le tieste d’un grant sanglier qui estoit pris sur le bos de hal au caisnoit que
monsieur le bailli y envoia, payet 20 sols.

4.6.2.5

Kluizenaars

De benaming Kluisberg ten noordwesten van Jansheideberg verwijst naar de vroegere aanwezigheid
van kluizenaars in het Hallerbos. Ook de vroegere houwnamen Cluyshaghe en taille de l'hermitage
(de Franse vertaling) getuigen hiervan. De oudste rechtstreekse verwijzing dateert uit 1375, wanneer
de gemalin van Albrecht van Beieren de kluizenaar van het Hallerbos een aalmoes geeft. Uit
handvesten zijn ook de namen bekend van negen kluizenaars uit de periode 1455-1503. Elk van hen
wordt aangeduid als 'priester en heremiet'. Vanaf 1505 verdwijnen deze bosmonniken uit de
archieven (Van den Weghe 1935) en op het terrein is er vandaag ook niets meer van te zien.
Uit domeinrekeningen van het Hallerbos blijkt dat er van tijd tot tijd herstellingswerken moesten
gebeuren aan de kluizenaarswoonst of hermitage. Er was ook een kapel waar de priester-heremiet
elke week drie missen las voor verwanten van de hertog. In ruil hiervoor werd hem drie bunder bos
toegekend, een gebruik dat in 1437 zou zijn opgestart door hertog Filips de Goede (Van den Weghe
1935)56.

54
Bouwer (2003) vermeldt voor het Nederrijkswald een eikelmast van zes weken in 1414, durende van 17
september (Sint-Lambertus) tot 27 december (Sint-Jan-.
55
Door gebruiksbeperkingen, de achteruitgang van eikenbossen en een uitbreiding van het weilandareaal, nam de
varkenshouderij in de vijftiende en zestiende eeuw af en nam de rundveehouderij toe (Bouwer 2003).
56
Aux povres eremittez residans en lermitage de la forest de hal asquelz nostre tres redoubtet seigneur Monsieur le
ducq donna aumosne jusques à son plaisir le valleur de la couppe de III bonniers de bos à prendre pour les II pars
de le taillie de la forest appartenant à mondit seigneur, et ce pour dire chacune sepmaine III messes pur monsieur le
duc guillaume de baviere, oncle doudit messire et pour l'ame de luy et de ses prédecesseurs (Domeinrekening nr.
9535 uit 1439)
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Figuur 4-26 Varkensdrift, snoei en kap in de herfst (volgens gravure van Aegidius Sadeler in Bouwer 2003)
Pig-feeding, pruning and cutting in the Fall
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4.6.3 1650 - 1920: Arenberg
4.6.3.1

Inleiding

Omstreeks 1650 verkreeg de Hertog van Arenberg een belangrijk en vermoedelijk veruit dominant
aandeel in het beheer van het Hallerbos (zie eigendomsgeschiedenis). Deze gebeurtenis ging
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. Primaire bronnen
hieromtrent zijn ons evenwel niet bekend.
De archieven wijzen juist op een drastische vermindering van de bosoppervlakte tussen 1655 en 1735:
van 900 naar 549 bunder. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat het in principe mogelijk is dat de
900 bunder uit 1655 ook andere bossen dan het Hallerbos uit 1735 omvatte (zie hoger: evolutie van de
bosoppervlakte in het historische Hallerbos) . Over de oorzaken van toenmalige bosontginningen is ons
niets bekend. Van het Hertogdom Aarschot is bekend dat in de periode 1715-1734 alle hertogelijke
goederen uit geldnood werden verpacht aan drie Brusselse poorters (Van Ermen 1998). Vooral de
bossen zouden onder dit wanbeheer veel schade hebben geleden. Het is niet duidelijk of een
gelijkaardige situatie zich ook in het Land van Halle heeft afgespeeld.
Volgens Van Ermen (o.c.) stimuleerde het einde van de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) de aandacht
voor het beheer van de hertogelijke domeinen. Alhoewel zich onder de ‘blinde hertog’ Engelbert van
Arenberg (1750-1820) een zekere spanning tussen bosbouw en jacht manifesteerde (Scheelings
1994: 233-234), stond het grote belang van houtproduktie in het Hallerbos buiten kijf. Als grondstof
voor een hele waaier aan vaklui, zorgde hout dan ook voor welvaart in de streek (Roegiers et al.
2002: 199). Van den Weghe (1938) formuleerde het als volgt: Het rijke Halderbosch en de kleinere
hakboschjes leverden daartoe al wat noodig was, en de houtdraaiers en kuipers, alsook de talrijke
timmerlieden en schrijnwerkers en andere broeders van het gilde van St. Jozef, zooals de
wagenmakers, de rademakers, waren niet verplicht ver uit hun weg te gaan om aan de grondstof te
geraken.
Het bosbeheer bleef in handen van de Arenbergs tot hun domeinen in 1918 onder sekwester werden
geplaatst (zie eigendomsgeschiedenis).

4.6.3.2

Bosbeheer

De indeling van het bos in houwen stond centraal in het bosbeheer. Een houw betrof in principe een
zone met percelen die in hetzelfde jaar werden gekapt. In de regel werd met een vaste omlooptijd
(cyclus, rotatie) gewerkt, die zich op het terrein vertaalde in evenveel houwen als er jaren in een
cyclus zaten. In erg kleine of erg grote bossen was dat echter niet altijd het geval (Tack et al. 1993).
De oudste ons bekende houwenkaart van het Hallerbos dateert uit 1735. Ze werd in opdracht van de
Arenbergs getekend door landmeter en officier comis à la direction des bois Adrien J. Bonnevie
(Soumillion 1997). Deze kaart heeft zowel betrekking op hun deel, als op het deel van het Kapittel,
aangezien het Hallerbos toen nog in onverdeeldheid verkeerde57 (Figuur 4-27, zie ook
eigendomsgeschiedenis). Enigszins misleidend is de vermelding van windrichtingen. De aanduiding
Nord onderaan, betreft min of meer het geografische zuidwesten. De kaart moet dus ongeveer 135
graden naar rechts worden gedraaid om de ons vertrouwde oriëntatie weer te geven.
Adrien Bonnevie geeft zowel de grenzen, de namen als de oppervlakten weer van veertien houwen,
die in de periode 1723-1735 aansluitend op de kappingen werden opgemeten58 (Figuur 4-28).
Doordat de taille a Ronzes en de taille de passage beiden in 1730 werden gekapt, rekende men deze

57

Plan des Bois d’Halle appertenant deux tiers indevis a S.A. Mgr le Duc d’Aremberg Sr et l’autre tiers au Chapitres
Roial de Ste Waudrut a Mons
58
mesuré juste ensuitte des laiages fait chaque année
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in de praktijk tot dezelfde houw59. Dit impliceerde dat het bos destijds een dertienjarige cyclus
doorliep, waarbij jaarlijks een dertien jaar oude aanwas werd gekapt. De gemiddelde oppervlakte van
het jaarlijks gekapte deel bedroeg ongeveer 42 bunder of ongeveer 54 ha60 (zie ook Figuur 4-28).
Vermoedelijk betrof dit zowel hakhout (raspe) als een selectie van overstaanders (reserves) en ging
het dus om middelhoutbeheer. Zoals de groene perimeter op Figuur 4-27 laat zien, maakte
Jansheideberg deel uit van minstens twee verschillende houwen, waarvan de namen ook al in de
middeleeuwen bekend waren (zie hoger): longue taille (lange houw, gekapt in 1733) en trois tillieux
(houw der drie linden, gekapt in 1727).

Figuur 4-27 Kaart van landmeter A.J. Bonnevie uit 1735, met benaderende ligging van het bosreservaat (Algemeen
Rijksarchief Brussel, Archief van het Arenbergpaleis, Serie Kaarten en Plannen, foto Hans Baeté, bijgewerkt)
Map of surveyor A.J. Bonnevie, dating from 1735, with rough indication of the present reserve perimeter

59

treizes tailles de l’age de treizes ans, dequoi se compte deux taille pour une sevoir la taille dus passages et
Ronzes qui le vendent ensembles
60
de totale oppervlakte van het Hallerbos op de kaart van Bonnevie is 547 bunder, 2 dagwanden en 66 roeden
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Volgens het houwenplan bevonden deze drie linden zich nabij het huidige kruispunt Acht Dreven en
niet zo ver van het jachtpaviljoen, waar nu nog steeds enkele oude lindehakhoutstoven te vinden zijn.
De grens tussen beide houwen komt ruwweg overeen met de latere grens tussen de omheiningen
Vlasmarkt en Acht Dreven. Ter hoogte van Jansheideberg weerspiegelt dit min of meer de scheiding
tussen het vallei-hellinggedeelte en het plateaugedeelte.

Figuur 4-28 Kapjaar, naam en oppervlakte van de houwen in het Hallerbos (Bonnevie 1735, Algemeen Rijksarchief
Brussel, Archief van het Arenbergpaleis, Serie Kaarten en Plannen, foto Hans Baeté)
Harvest year, name and surface of the ‘cutting parcels’ in the Haller Forest in 1735

Het verdelingsplan van Pourbaix & Demoustier (1779, Figuur 4-4) toont nog steeds dezelfde
houwenindeling en –naamgeving. Ook de houwen die bij de eigendomsverdeling werden gesplitst,
behielden hun oude naam, maar verkregen wel de specificatie AR of SW naargelang ze aan
Arenberg of het Kapittel van Sint-Waltrudis gingen toebehoren. Het valleigedeelte van Jansheideberg
ging dus deel uitmaken van de ‘longue taille (AR)’. Globaal gezien was echter nog steeds sprake van
dertien houwen, met een gemiddelde oppervlakte van circa 41 bunder of 53 ha (Figuur 4-29). Het is
niet duidelijk hoe de beheersregeling onmiddellijk na de verdeling tussen Arenberg en het Kapittel
evolueerde.
Roegiers et al. (2002: 198) stellen merkwaardig genoeg dat het Hallerbos op het einde van de
achttiende eeuw in achttien houwen was onderverdeeld (zoals vermoedelijk ook in de middeleeuwen
het geval was, zie hoger). Ze geven ook verkoopscijfers voor het jaar 1795, waarin 117 percelen aan
118 kopers werden verkocht voor de som van 2535 gulden of 5070 Tourse ponden (o.c.: 199).
Volgens Renson (1982) gebeurde deze verkoop om de aan Arenberg opgelegde militaire belastingen
te vereffenen.
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Figuur 4-29 Begrenzing en oppervlakten van de houwen in het Hallerbos op de kaart van Pourbaix & Demoustier
(1779, Algemeen Rijksarchief Brussel, Archief van het Arenbergpaleis, Serie Kaarten en Plannen, foto Hans Baeté)

Limitation and surface of thirteen ‘cutting parcels’ in the Haller Forest in 1779

56

De Mémoires van de Ferraris61 bij het kaartblad met het Hallerbos (F8), melden een dominantie van
Eik en Beuk in de bossen (Anonymus 1965). Van Den (Sapins) is nog geen sprake en van bois blanc
(waarmee men meestal Grauwe abeel bedoelt) evenmin62. Aangaande het bosbeheer is sprake van
een mengeling (sic) van haute, moyenne en basse futaïe, wat vermoedelijk vooral middelhout (i.c.
hakhout met hoge en lagere overstaanders) impliceert. Het toenmalig belang van deze bossen voor
de streekbewoners is niet mis te verstaan: ils ont encore des bois qui leur fournissent une provision
considerable, tant pour la charpente que pour le chauffage et dont l’exploitation fait une partie de leur
occupation (o.c.).
Voor het kapjaar 1817 is een plan beschikbaar met de indeling van de taille du noisetier of noisie.
Deze houw komt min of meer overeen met de latere Nootheide, net ten noorden van de Pipaanshoek
en grenzend aan het noordelijk deel van de longue taille. Het plan omvat enkel het deel van de taille
du noisetier dat in 1778 aan de Arenbergs werd toegewezen. Het andere deel maakt volgens
hetzelfde plan deel uit van het Bois de Sainte Waudru, terwijl dit in 1817 toch ook al in bezit was van
de Arenbergs (tenminste toch volgens hetgeen ons bekend is)! Blijkbaar werden bepaalde vroegere
houwen nu toch opgedeeld en apart behandeld, wat misschien de eerder vermelde achttien houwen
van Roegiers et al. (2002) zou kunnen verklaren. De gevolgen van deze opdeling op de rotatiecyclus
zijn ons evenwel niet bekend.
De in Figuur 4-30 afgebeelde houw is verdeeld in 126 kappercelen, waarvan de meeste een kleine 28
are63 groot blijken (Figuur 4-30). Deze oppervlakte stemt goed overeen met het gemiddelde van 30
are dat door Tack et al. (1993: 97) voor Binnen-Vlaanderen wordt opgegeven. Verder zijn er drie
onregelmatige zones van ongeveer 1 tot 4 ha groot te zien, met de aanduiding Sapins. Op andere
kappingsplannen is in gelijkaardige situaties ook sprake van Sapinières. Vermoedelijk gaat het hier
om uitgezaaide dennen. Op het plan is sprake van vier soorten opbrengsten: Product du taillis
(hakhout), Futaye (vermoedelijk overstaanders tussen het hakhout), Elagages (opsnoeibeurten) en
Sapins (naaldhout)64. Het belang van de Futaye blijkt alvast uit het aandeel ervan in de totale
opbrengst: maar liefst 68 %, tegenover 24 % voor het hakhout en 8 % voor de Elagages&Sapins. De
met stippellijn aangeduide wegen betreffen vermoedelijk tijdelijke ruimingswegen. In de houw zelf lijkt
alleszins geen sprake van permanente dreven. Verschillende achttiende- en negentiende-eeuwse
rekeningen en plannen betreffende houtverkoop onder de Arenbergs werden gefotografeerd, maar
niet verder bestudeerd (contactpersoon: Hans Baeté).
Vanaf het einde van de negentiende eeuw werd het beheer van het Hallerbos in wetenschappelijke
banen geleid door professor Alphonse Lecart, die, tot aan zijn dood in 1911, hoogleraar was aan de
Leuvense universiteit (Roegiers et al. 2002: 86). Volgens Colleaux (1952) en Herbignat (1945) was in
de toenmalige loofhoutbestanden sprake van een opperhoutrijk middelhout met een omlooptijd van
14 jaar. Aangaande de vooroorlogse samenstelling van het hakhout is ons enkel onrechtstreekse
informatie bekend: namelijk perceelsbeschrijvingen die na de Eerste Wereldoorlog door de Belgische
overheid werden opgemaakt. Hieruit blijkt het voorkomen van ongeveer 400 ha hakhout, verdeeld
over drie types: een door Robinia gedomineerde reeks (ca. 123 ha), een Kastanje-reeks (ca. 90 ha)
en een gemengd type dat als ‘gewoon [i.e. weinig produktief] schaarhout’ werd aangeduid (ca. 186
ha). Bijna een kwart van het bos bestond dus uit hakhout van of sterk gedomineerd door Robinia (met
bijmenging van Hazelaar en Haagbeuk). Dit is tegenwoordig nauwelijks te geloven aangezien Robinia
tegenwoordig bijna volledig uit het bos is verdwenen (zie verder). Ten tijde van de Arenbergs stond
het kastanjehakhout voornamelijk bekend als zeer geschikt voor het vervaardigen van hoepels.

61

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
62
De meeste andere, economisch minder waardevol geachte boomsoorten worden doorgaans niet genoemd in
de Mémoires.
63
64

85 vierkante roede
Het is niet geheel duidelijk waarom Elagages in één adem met Sapins wordt genoemd.
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Figuur 4-30 Kappingsplan van een deel van de Nootheide uit 1817 (Algemeen Rijksarchief Brussel, Archief van het
Arenbergpaleis, Serie Kaarten en Plannen, foto Hans Baeté)

Management plan dating from 1817, concerning an exploitation zone with coppice, deciduous trees
and conifers

In het opperhout kwam zeer veel Amerikaanse eik voor, naast inlandse Eik en Beuk (Anonymus
1932, Herbignat 1945, Colleaux 1952). Volgens dezelfde bronnen werd Amerikaanse eik hier vaker
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op rijkere gronden aangeplant dan gewoonlijk het geval was. Es en Esdoorn kwamen weinig voor. De
vermoedelijk zeer talrijke overstaanders in het Hallerbos werden bijna allemaal gekapt op het einde
van de Eerste Wereldoorlog65. Tot in 1918 kwamen ook veel naaldhoutbestanden voor, voornamelijk
met Den en Lork. De talrijke bomen die in augustus 1918 meer dan tien jaar oud waren, sneuvelden
echter na een verkoop door de regie der Arenbergs 66 (Saey 1988). Volgens een nota uit 1924 ging
het om een exploitatie van 80 tot 82 ha67 (Colleaux 1924).

4.6.3.3

Grondwinning en wegenbouw

Met het oog op de aanleg van een steenweg tussen Brussel en Bergen, werd van 1767 tot 1773 een
steengroeve uitgebaat in de Dekenshouw (taille du Doyen op Figuur 4-27), op een plek die nog
steeds bekend staat als de Steenput. Deze uitbating gebeurde op kosten van de Staten van Brabant
en na toestemming van zowel Arenberg als het Kapittel, die hierdoor het recht op tien duizendste van
de kasseien verwierven. Met dit aandeel moesten zij de boswegen verbeteren (Renson 1982). Met de
kwartsieten uit het Hallerbos werden ook meerdere verharde boswegen geconstrueerd (Figuur 4-31).
De chemin empierré du Vlaesmarkt in Jansheideberg (zie Figuur 4-7) is hiervan wellicht een
voorbeeld. Het belang van zandwinning kwam reeds aan bod bij de bespreking van de ongeschreven
gebruiksrechten.

Figuur 4-31 Aanleg van verharde wegen in het Hallerbos, vermoedelijk in de jaren 1920 of 1930 (Van Schepdael et
al. 2003)
Rocky road construction in the Haller Forest, presumably in the 1920s or 1930s
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vermoedelijk voornamelijk door de Duitse bezetter, die hiervoor twee stoomzaagmachines in het bos had
geïnstalleerd
66
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uitgezonderd ongeveer 5 ha in de Voilard, dankzij een wet van 10-11-1919
tant au bois de Hal qu’au bois de Soignies
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4.6.4 1920-nu: beheer door de overheid
4.6.4.1

Bruikbare bronnen

Vanaf 1924 werden richtlijnen op papier gezet voor een grootschalige omvorming in het vrijwel
volledig kaalgekapte en nog weinig productief geachte Hallerbos (Colleaux 1924). Een gedetailleerd
beeld van de uitgangstoestand en de daarop volgende werkzaamheden is terug te vinden in de Etat
descriptif des parcelles 1927-1928 (Colleaux s.d.) en drie waardevolle excursieverslagen (Anonymus
1932, Herbignat 1945 en Colleaux 1952). De lokatie van de geplande en uitgevoerde ingrepen kan
worden achterhaald met behulp van het beheerplan uit 193568, een bijgewerkt basisplan uit 1943 (met
indelingen die nog steeds geldig zijn) en de begeleidende fiches (Tabel der Uitbatingen). Uit deze
documenten – die worden bewaard in het archief van de Houtvesterij Groenendaal - kan de indeling
van het domeinbos in kantons (later omheiningen genoemd) en percelen worden afgeleid. Het
bosreservaat Jansheideberg maakt volgens deze indeling deel uit van twee verschillende
omheiningen: Vlasmarkt (percelen 12-13, VI-IX en een deel van perceel V) en Acht Dreven (grootste
deel van perceel III, Figuur 4-32). Percelen met loofhout werden genummerd met Romeinse cijfers,
naalhoutpercelen kregen een Arabische nummering.

Figuur 4-32 Basisplan uit 1943, met perimeter bosreservaat (groene perimeter), perceelsgrenzen
(zalmkleurige lijnen) en kantongrenzen (rood) (Houtvesterij Groenendaal, foto Hans Baeté)
Management plan from 1943, indicating subdivisions that are still used by foresters

68

opgesteld door ‘Houtvester 1 ste klasse Colleaux’ en naar buiten gebracht op 27 september 1935
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4.6.4.2

4.6.4.2.1

1930-1950 : herbebossing met naaldhout en omvorming naar hooghout

De erfenis

Toen in 1924 het beheer van het Hallerbos werd overgedragen aan de bosbouwadministratie van de
Belgische overheid, bestond het uit 392 ha hakhout (taillis simple), 43 ha naaldhout (met slechts 5 ha
ouder dan 10 jaar) en 103 ha kapvlakten (Anonymus 193269) Slechts enkele eiken en beuken in de
buurt van het jachtpaviljoen en 5 ha naaldhoutbestanden in de Voilard bleven gespaard van
hogervermelde oorlogskappingen. Een excursieverslag uit 1932 heeft het over vier beuken nabij het
paviljoen met respectievelijke omtrekken van 3.36 m, 3.44 m, 3.47 m en 3.68 m; en verder over eiken
waarvan de omtrekken variëren tussen 1.70 en 2.50 m (Anonymus 1932). Eén van de
beukenveteranen is er nog steeds en ziet er bovendien zeer vitaal uit, met een omtrek van ruim
boven de vier meter (Vandekerkhove 2005). Vlakbij bevinden zich ook relicten van de vroegere
aanwezigheid van Linde, onder de vorm van oude hakhoutstoven (Figuur 4-33). Deze plek – alsook
het hele plateaugedeelte van Jansheideberg – lag dan ook wellicht niet toevallig in de ‘houw der drie
linden’ (trois tillieux op Figuur 4-27).

Figuur 4-33 Links: kastanjehakhout in 1932 (Anonymus 1932), Rechts: lindestoven en Beuk uit Arenbergperiode
(foto’s Kris Vandekerkhove 2005)
Left: chestnut coppice in 1932; right: lime coppice and Beech dating from the Arenberg period

Het hakhout bestond overwegend uit bestanden van Robinia en Tamme kastanje, met uitzondering
van enkele percelen in de valleitjes. Verder was er een beperkte bijmenging van Amerikaanse eik,
Berk, Haagbeuk, Es, inlandse Eik en Els. Hazelaar en Haagbeuk dienden als vulhout tussen de
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Vermoedelijk opgesteld door brigadier Pigeolet
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Robinia. Het robinia- en kastanjehakhout bleek in 1930 nog zeer vitaal en productief (Figuur 4-33)70,
waardoor het geschikt was voor verhandeling als mijnhout. Een geleidelijke omvorming naar
hooghout via spaartelgen (reservebomen) leek dan weer minder evident, want er waren volgens de
toenmalige beheerders nauwelijks staken aanwezig die daarvoor in aanmerking kwamen71.
Bij de opmaak van de eerste bedrijfsregeling door de overheid werden drie soorten hakhout
onderscheiden, die bij de omvorming elk een specifieke behandeling ondergingen (Colleaux 1952):
x De zuivere Robiniabestanden en bestanden waar Robinia domineerde (123 ha)
x De productieve en rijke hakhoutbestanden op basis van Tamme Kastanje (90 ha)
x De overige, gemengde en weinig productieve hakhoutbestanden (‘resttype’, 186 ha)

Figuur 4-34 Perimeters van de verschillende hakhouttypes en naaldhoutbestanden in en nabij Jansheideberg
volgens kaart en fiches bij het beheerplan uit 1935; geel: Robinia-hakhout, rood: kastanjetype, roze: onproductief
gemengd hakhout, blauw: naaldhoutbestanden; groen: bosreservaat (Archief Houtvesterij Groenendaal, foto Hans
Baeté, bijgewerkt)
Perimeters of different coppice and conifer stands in and near the reserve, according to the management plan
from 1935; yellow: Robinia coppice, red: Chestnut coppice, pink: unproductive mixed coppice, blue: conifer
stands; green: forest reserve

Het Robinia-type werd in de Tabel der Uitbatingen (aangevulde fiche bij het beheerplan uit 1935)
omschreven als de ‘Acacia-reeks’ of ‘2de loofhoutreeks’. Een aaneengesloten zone ervan in en rond
bosreservaat Jansheideberg bezat een oppervlakte van maar liefst 80 ha, verdeeld over tien percelen

70

Het kastanjehakhout bereikte na 18 jaar een voorraad tot 110-120 m³/ha, in de robiniabestanden was dit
ongeveer 100 m³/ha (Colleaux 1952).
71

Les Quelques baliveaux restant sur pied en 1930 étaient défectueux à tous points de vue (Colleaux 1952: 78).
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in drie omheiningen72. Jansheideberg zelf bestond tot in de jaren 1930 voor meer dan de helft (ca.
15.5 ha) uit Robinia-hakhout, dat zich voornamelijk in het plateaugedeelte en meer bepaald in het
percelen Acht Dreven III en Vlasmarkt VII, situeerde (Figuur 4-34).
Ook de ligging van de twee andere hakhoutypes en de naaldhoutbestanden in en nabij
Jansheideberg is terug te vinden in Figuur 4-34. Het aandeel kastanjehakhout in het bosreservaat
bedroeg slechts 1.4 ha (perceel Vlasmarkt IX). Een zeer oude hakhoutstoof van Tamme kastanje
bevindt zich nog steeds in deze zone van het bosreservaat. Het aandeel van het ‘resttype’ was ca.
7.5 ha (Vlasmarkt VIII en deel Vlasmarkt V).
De sterk verspreide en onregelmatig gevormde naaldhoutbestanden zijn vermoedelijk een erfenis van
onder de Arenbergs uitgezaaide (en later door de overheid beplante) zones, zoals te zien in Figuur
4-30. De ruwweg 100 ha kapvlakten in 1924 ontstonden overwegend door exploitatie van naaldhout
omstreeks 1918. Ze waren lokaal sterk overgroeid met Adelaarsvaren, Brem of Struikheide (Colleaux
1952). Herbignat (1945: 54) heeft het meer specifiek over de hardnekkigheid van Adelaarsvaren op
kapvlakten met een goede bodemkwaliteit (blanc étocs dont le sol de bonne qualité était envahi par
une fougère haute et dense).

4.6.4.2.2

Herbebossing met naaldhout

In 1924 waren volgens Colleaux (1924) nog maar 7-8 ha van de 80-82 ha kaalgekapte
naaldhoutbestanden herbebost. Er was evenwel belangrijke schade van konijnen en insekten (ver
blanc). Voor verdere bebossingen met naaldhout werden de drie verschillende aanplantingsmethoden
voorgesteld, afhankelijk van de topografie en de graad van woekering door Berk (zie Colleaux 1924).
Als plantgoed kwam voornamelijk Grove den en Corsicaanse den in aanmerking. Laatstgenoemde
zou volgens Colleaux (o.c.) minder te lijden hebben van konijnen, lichtmotten (Pyrale = Ostrinia
nubialis) en ‘slechte bodems’. Voor de ‘beste bodems’, die vaak door Adelaarsvaren waren
overwoekerd, kwamen ook Lork en Douglas in aanmerking73. Als voorbereidende maatregel werd
doorgaans het volledige terrein omgeploegd met materiaal dat men had laten overkomen van het
Hertogenwald (Saey 1988).
De beplanting zelf gebeurde met plantsoen met kluit, afkomstig uit tijdelijke kwekerijen. Deze
pépinières lagen allemaal in de direkte omgeving van de Kwekerij, in het zuidoosten van de
omheining Vroenenbos. Oorspronkelijk was het de bedoeling om te beplanten met eenjarige
zaailingen of tweejarige verspeende planten. Ten gevolge van sterke konijnenvraat en beruchte
insektenaantastingen (ver blanc) moesten veel aanplantingen echter uitgesteld worden (Herbignat
1945). De aanplantingen gebeurden daarom vooral met driejarig plantsoen. Er gebeurde ook een
massale bestrijding van konijnen, waarbij in twee winters en drie zomers (1927-1929) niet minder dan
18000 konijnen werden gedood (Colleaux 1952).
De bebossing van de kapvlakten en enkele andere ingrepen74 verhoogden het aandeel naaldhout
omstreeks 1950 tot 190 ha, met volgende verdeling: 113.5 ha Grove den, 34 ha Corsicaanse den, 4.5
ha Fijnspar, 21.5 ha Douglas, 14 ha Lork (Europese en Japanse) en 2.5 ha andere naaldhoutsoorten
(Colleaux 1952). Dezelfde auteur geeft ook een idee van de dichtheid en aanwas per hectare van de
aanplantingen van zowel naalhout als loofhout, aangevuld met enkele andere waarnemingen.
Volgens aangevulde fiches bij het beheerplan uit 1935 was ook in ‘Jansheideberg’ sprake van meer
dan 5 ha naaldhout. Maar grootste deel hiervan bevond zich net over de zuidwestelijke grens van het
huidige bosreservaat (percelen 10 en 11, Figuur 4-34). Dit stuk werd reeds aangeplant in 1918 (zie
Figuur 4-38).
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Vlasmarkt VI (0.29 ha), Vlasmarkt VII (3.04 ha), Achtdreven III (14.22 ha), Achtdreven I (27.91 ha), Achtdreven II
(12.11 ha), Achtdreven IV (2.70 ha), Achtdreven V (4.55 ha), Kapittel I (3.97 ha), Kapittel II (0.9450 ha) en Kluisberg
I (12,19 ha)
73
Dans les meilleures situations, on fit usage de mélèzes et de douglas (parcelles généralement envahies par la
fougère impériale (Colleaux 1952: 82).
74
i.c. de omvorming van hakhout naar naaldhout op arme gronden én enkele grenscorrecties
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In het reservaat zelf – dat dus kleiner is dan het ‘oorspronkelijke Jansheideberg’ ging het slechts om
1.3 ha naaldhout, aangeplant in 1927 en terug te vinden op Figuur 4-34 (percelen 12 en 13). De
eindkap van perceel 12, met Lork, vond volgens een fiche bij het beheerplan (Tabel der Uitbatingen)
plaats in 1961 (‘nietig’ in 1964). De Grove den in perceel 13 verdween pas omstreeks 2000 in kader
van het startbeheer.

4.6.4.2.3

Van hakhout naar hooghout

Ondanks de vitaliteit het hakhout stelde de in 1928 opgerichte beheerscommissie voor om het gehele
Hallerbos om te vormen naar hooghout (men spreekt in feite over een ‘herstel van het hooghout’) en
dit in de regel via aanplantingen. Gezien de grote oppervlakte van de om te vormen bestanden, werd
in het beheerplan uit 1935 echter ook aanbevolen om ten minste één serie zuiver hakhout te
behouden voor de duur van tenminste één omloop. Eigenlijk kwam het erop neer om de productieve
delen van het hakhout genoeg te laten verouderen ten einde ze voldoende te laten opbrengen als
mijnhout.
De aanplanting van het loofhout gebeurde doorgaans onmiddellijk na de kap van het hakhout75. Er
werd aangeplant met 1.25-1.75 meter, soms tot 3 meter hoog plantsoen uit kwekerijen, in een
plantverband van 1.5 x 1.5 m² tot 1.75 x 1.75 m². Later werd ook geëxperimenteerd met een wijder
plantverband (2 x 2 m²). Maar aangezien dit resulteerde in een veel slechtere stamkwaliteit, greep
men terug naar de oorspronkelijke plantafstanden. Als beschutting voor de aanplantingen, werden bij
de kapping van het hakhout zoveel mogelijk spaartelgen (‘reservebomen’) behouden.
Een combinatie van oorlogsomstandigheden en 'culturale vereisten' had echter tot gevolg dat al deze
spaartelgen reeds in 1951 van het toneel waren verdwenen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om
de spaartelgen langer te behouden. Ze waren bedoeld om 1. nog één keer op te brengen (waar nog
niet werd aangeplant) of 2. om jonge aanplantingen te beschutten (culturale reden). In de oorlog werd
de eerste categorie geplunderd. In het tweede geval zorgde het hakhout voor meer schaduw dan
wenselijk, waardoor het sneller dan voorzien moest worden afgezet (ten einde de ondergeplante
eiken en beuken voldoende licht te geven.
De volledige omvorming van bijna 400 ha hakhout werd voltooid op minder dan 20 jaar tijd. De eerste
loofbestanden werden in 1930 aangeplant, de laatste in 194876. Het succes van de jonge
aanplantingen blijkt uit de cijfers in Figuur 4-35). Er vond slechts één omloop van reguliere
hakhoutexploitaties plaats, meer bepaald in de perioden 1924-1936 (Robiniatype), 1916-1936
(resttype) en 1933-1938 (Kastanjetype). In het Robiniatype was vanaf 1940 (tweede omloop) enkel
nog sprake van hooghout. In het resttype gebeurden nog tot in 1945 kappingen van schaarhout,
gespaarde telgen en brandhout (Tabel der Uitbatingen). Het is niet geheel duidelijk wat de tweede
omloop betekende in het Kastanjetype (i.c. 1951-1956). Na afloop van de omvorming bestond het
loofhout in het Hallerbos uit circa 200 ha Beuk en 175 ha inlandse Eik.
Afhankelijk van het type hakhout, gebeurde de omvorming met verschillende nuances, waarvan
hieronder een samenvatting volgt. Bij omvorming van het Robinia-type (123 ha) werd het hakhout
éénmalig afgezet. Dit gebeurde overwegend tussen 1932 en 193677. Slechts een maximum van 400500 staken per ha werden daarbij gespaard. Dit vooral om de stoofopslag te beperken en de
aanplantingen enige bescherming te bieden. Deze ‘beste gronden’ (Colleaux 1952: 78) werden vooral
beplant met inlandse Eik en meer uitzonderlijk met Es en Beuk. Daarbij gebeurde eventueel nog eeen
matige snoei van de reservebomen (‘oplichting van het scherm’). Op plaatsen waar onvoldoende
reservebomen stonden werd vaak stamsgewijs, maar bij voorkeur groepsgewijs, Lork bijgeplant als
vooropbrengst. Daarnaast werd op vrij grote schaal, zij het met eerder beperkt succes, Zwarte
walnoot (Juglans nigra L.) aangeplant78. Individuen van deze soort uit het oosten van de Verenigde
Staten, waarvan de bladeren relatief veel licht doorlaten, zijn nog steeds in het NO van het
bosreservaat te zien (Figuur 4-37). Volgens de Flora van België (Lambinon et al. 1998: 103) betreft
75

kapping verkocht in het najaar; aanplanting in het daarop volgende voorjaar
Bij de aanplantingen in de jaren 1920 (naaldhout) en 1930 werden Duitse dwangarbeiders ingezet in het kader
van herstelbetalingen volgens het Verdrag van Versailles.
77
in 1934 en 1935 in Jansheideberg
78
in 1935 in Jansheideberg
76
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dit nochtans een ‘sierboom, zeer zelden aan te treffen in bossen’. Oorspronkelijk was het de
bedoeling om in de Robina-bovenetage ook nog secundaire kappingen uit te voeren met als doel Eik
vrij te stellen. De totale afvoer van deze bovenetage moest evenwel sneller gebeuren dan voorzien.
De reservebomen vormden immers veel waterloten en een lage kroon, waardoor de overscherming te
sterk werd. Bovendien groeiden de eiken zo snel dat ze dringend moesten vrijgesteld worden
(Colleaux 1952). Als gevolg van dit alles was de eens zo talrijk aanwezige Robinia omstreeks 1950
dan ook vrijwel volledig uit het bosbeeld verdwenen.

Figuur 4-35 Cijfers bij de toestand van de aanplantingen in 1950 (Colleaux 1952)
Condition of the afforestations in 1950

De productieve hakhoutbestanden op basis van Tamme kastanje (90 ha) werden een eerste keer
afgezet tussen 1933 en 1939, op een leeftijd van 17 tot 22 jaar. Enkel op plaatsen waar de stobben
ver uiteen stonden, werd vervolgens Japanse lork tussengeplant (Herbignat 1945). De beheerders
namen zich voor om dit productieve hakhouttype pas als laatste om te vormen of zelfs als taillis
simple te behouden omdat ‘iedere poging tot omvorming gepaard zou gaan met ernstige
opofferingen’. Als ideale omlooptijd werd 18 jaar vooropgesteld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
werden de kastanjebestanden echter zodanig beschadigd en geplunderd door militairen, burgers en
konijnen (Herbignat 1945), dat ze er na de oorlog even troosteloos uitzagen als het overige hakhout.
In 1951 was ook dit type door aanplantingen volledig omgevormd naar hooghout (meestal Beuk).
Het overige hakhout (186 ha) bestond uit weinig productieve en gemengde bestanden. In de valleien
groeiden er voornamelijk Berk, Trilpopulier en Haagbeuk. Op de hogere gronden werd dit type snel
omgevormd door aanplanting van Beuk. De valleien en de N-O hellingen werden beplant met Eik en
Es. Overal werd Lork bijgemengd, enerzijds als vooropbrengst en anderzijds om overscherming te
bieden. De tussenplanting gebeurde meestal in rijen, met één rij lorken op vijf tot zes rijen loofhout.
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Figuur 4-36 Robinia-oogst in het Hallerbos, vermoedelijk in de jaren 1930 (bron: parochie-archief van Essenbeek,
ter beschikking gesteld door Pierre Kestemont)
Robinia harvest in the Haller Forest, presumably in the 1930’s

Figuur 4-37 Zwarte vruchten van Zwarte walnoot in Jansheideberg
Black fruits of Juglans nigra L. in the forest reserve

4.6.4.2.4

Het resultaat voor Jansheideberg in 1947

Het basisplan bij het beheerplan uit 1947 geeft voor het eerst een overzicht van de beplantingen weer
en betreft in feite de oudste bestandskaart. Dit plan wijkt af van alle andere door de volledig
Franstalige legende en volledig andere, veel ruimere perceelsindeling, met slechts 25 grote percelen
voor het gehele Hallerbos. In de begeleidende legende wordt enkel een onderscheid gemaakt tussen
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‘Eik en andere lichtsoorten’, ‘Beuk en andere schaduwsoorten’ (inclusief Zwarte walnoot?), hakhout
(taillis, vermoedelijk nog niet beplant) en diverse naaldhoutsoorten. De toenmalige keuze tussen lichten schaduwsoorten blijkt niet afhankelijk van het voormalige hakhouttype. Onbeplant hakhout kwam
in 1947 vermoedelijk niet meer voor in het bosreservaat. Bij elk bestand staan immers jaartallen. Maar
door verbleking van de kleuren is het onderscheid tussen ‘hakhout’ en ‘schaduwsoorten’ niet altijd
even duidelijk te zien op dit basisplan79. Ook de verschillen tussen Grove den, Corsicaanse den en
Lork zijn vervaagd, maar Fijnspar, Douglas en exotiques werden in Jansheideberg zeker niet
aangeplant na 1918.

Figuur 4-38 Beheerplan/bestandskaart uit 1947; geel: Eik en andere lichtboomsoorten; rood: Beuk en andere
schaduwboomsoorten; blauw: Den en Lork
Management plan from 1947, with indication of the different stands and the year they ere planted; red: Beech and
other shade-tolerant trees; yellow: Oak and other shade-intolerant trees; blue: Pine and Larch

In afnemende volgorde van hun aandeel werden in Jansheideberg Beuk, Eik, Lork80, Es, Grove den
en Zwarte notelaar aangeplant. De beplantingen situeerden zich in twee verschillende omheiningen:
Vlasmarkt en Acht Dreven. Ze werden gerealiseerd tussen 1927 en 1943.
Alle naaldhout werd reeds in 1927 aangeplant, terwijl de omvorming van de vroegere
Robiniabestanden overwegend in de periode 1930-1937 plaatsvond. In het overige hakhout was dat
pas in 1941-1943 het geval. De keuze tussen Eik en Beuk gebeurde verspreid in de tijd.

79
80

al lijkt het er wel op dat in de omheining Paviljoen in 1947 nog onbeplant hakhout voorkwam!
ook in rijmenging met Eik en Beuk
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In de eikenbestanden op het plateau en langs de helling verschenen in de jaren 1930 ook drie
groepen Es van 24, 28 en 54 are. In twee andere bestanden werd in 1935 Zwarte walnoot ingebracht
De huidige kernvlakte van het bosreservaat is het resultaat van twee aparte beplantingen van
voormalig Robiniahakhout: Beuk in 1935 en Eik in 193781.

Figuur 4-39 Groepen van Es (geel) en bestanden met groepjes Zwarte notelaar (rood) in Jansheideberg; de
onderlijnde cijfers geven de bestandoppervlakten weer (bestandskaart uit de jaren 1970, Archief houtvesterij
Groenendaal, bewerkt)
Fraxinus excelsior groups (yellow) and stands with small groups of Juglans nigra in the forest reserve; stand
surfaces are underlined (stand map from the 1970’s, adapted)

81

het jaartal op de kaart was slecht leesbaar; het kan ook 1935 zijn
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4.6.4.3

4.6.4.3.1

Beheer en evolutie van de loofhoutbestanden na 1950

Het Hallerbos in de periode 1950-1990

Houtvester Colleaux, die heel de omvorming van in het begin had georkestreerd, besteedde in 1953
ruime aandacht aan de toestand van dennen- en eikenbestanden. Bij veel dennen werd toen ernstige
sneeuw- en windschade vastgesteld, die in essentie het gevolg zou zijn van een voorbereidende
bodembewerking (zie hoger) waarbij de omgeploegde zode van Pijpestrootje en Struikheide zeer
slecht verteerde. Ook de evolutie naar een kroonsluiting in de eikenbestanden liet volgens Colleaux
op sommige plaatsen te wensen over, inzonderheid waar men had gekozen voor een ruime
plantafstand (2 x 2 m², zie hoger). Verder moesten in sommige percelen de dubbele toppen worden
verwijderd die waren ontstaan bij het vellen van Robinia-spaartelgen.
Misson wees er in 1956 op dat hij bij het doorlopen van de loofhoutbestanden heel wat slecht
gevormde exemplaren van Eik en Beuk had opgemerkt die hinderlijk waren voor ernaast groeiende
waardevolle individuën (cit. in. Saey 1988).
In latere nota’s gaat de aandacht vooral uit naar de eikenbestanden. Naar aanleiding van massale
rupsenaantastingen (b.v. Tortrix viridana) in de jaren 1957-1958 hield Herbignat bij Brichet een
gedurfd pleidooi voor een herstel van het middelhout (cit. in Anonymys s.d.): ‘ik zou zelfs zo ver
durven gaan mij de vraag te stellen of in deze eikenmonoculturen waar het vroeger hakhout op een
systematische en hardnekkige manier vernietigd werd, de bescherming van de bodem niet beter
gegarandeerd zou worden door terug te komen tot een middelhoutvorm, ook al zou dit de vroegtijdige
en dure inbreng van begeleidende boomsoorten noodzakelijk maken’. In 1959 was de rupsenplaag
echter verdwenen en werd het voorstel van Herbignat verworpen.
In 1961 werd een nieuwe exploitatietabel opgesteld, vergezeld van richtlijnen voor de behandeling
van de belangrijkste boomsoorten (Janssen 1961). Het Hallerbos bestond toen uit 179 ha naaldhout
en 369 ha loofhout, waarvan 215 ha Beuk en 153 ha Eik. De totale bosoppervlakte diende te worden
behandeld in één reeks, met drie groepen van elk vier kappen (= 12 omheiningen = 12 kantons). De
basisomlooptijd bedroeg 12 jaar met de mogelijkheid om na een halve omloop (loofhout) of reeds na
3 jaar (naaldhout) terug te komen. Terwijl de groei van Beuk als zeer bevredigend werd aanzien, werd
de kwaliteit van Zomereik middelmatig tot slecht bevonden.’De inlandse eik kan waarlijk als het
zorgenkind van het Hallerbos beschouwd worden’, schreef Janssen (1961) letterlijk. De aanwezigheid
van veel ‘slecht materiaal’ werkte bovendien een sterk ingrijpen in de hand, waardoor het staakhout
plaatselijk zeer ijl kwam te staan.
Het beheer in de jaren 1980 werd vooral gekenmerkt door een versnelde (en winstgevende) afvoer
van de rijen Lork in de beuken- en eikenbestanden. Vooral in de eikenbestanden werd het loofhout op
verschillende plaatsen door lorken onderdrukt. Omwille van de te verwachten velschade werd het
voorbehouden van de zwaar betakte lorken niet langer verantwoord geacht (Saey 1988). Het meest
recente beheerplan voor het domeinbos dateert uit 1988. Momenteel wordt aan een nieuw
beheerplan gewerkt.
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4.6.4.3.2

Bosevolutie, beheer en houtverkoop in Jansheideberg na 1950

Waardevolle details over de evolutie van Jansheideberg na de omvorming, zijn terug te vinden in
diverse naoorlogse perceelsbeschrijvingen (b.v. ‘steekkaart van het perceel’, ‘beschrijvende staat der
percelen’) en rapporten van houtverkopen. De hierin gebruikte benamingen van omheiningen (=
kantons = kappen) en percelen zijn steeds dezelfde als op de basisplannen uit 1935 of 1943.
De voor het huidige bosreservaat meest relevante ‘omheining-perceelsbenamingen’ zijn dus: Acht
Dreven III (plateaugedeelte) en Vlasmarkt V (deel), VI, VII, VIII en IX (vallei en helling, begrenzing zie
Figuur 4-34).
Andere indelingen en –nummeringen zijn terug te vinden op het (sterk afwijkende) basisplan uit 1947
(Figuur 4-38), het beheerplan uit 1961, een bestandskaart uit de jaren 1970 (Figuur 4-39) en in het
beheerplan uit 1988 (Figuur 4-40 en Figuur 4-41)
Een ‘steekkaart van het perceel’ uit 1961 van perceel Acht Dreven III (plateau Jansheideberg, waar
ook de kernvlakte ligt) maakt een treffend onderscheid tussen inlandse Eik, Beuk en Zwarte walnoot
(bron: Archief Houtvesterij Groenendaal):
x (Inlandse) eik, 26 jaar; staakhout; plaatselijk redelijk, meestal minder goed; deel met
lorkenrijen; enkele groepjes Es; licht onderhout (overblijfselen van schaarhout)
x Beuk, 26 jaar; zwaar staakhout, dicht gesloten; onverteerde bladval; Boshyacinth; deel met
lorkenrijen
x Zwarte walnoot (‘notelaar’), 26 jaar; zeer goede groei en kwaliteit; soms door Beuk verdrukt,
regelmatig vrij te stellen; planting beuk onder notelaars...
Een vergelijkbare bespreking van dezelfde soorten in het valleigedeelte (deel Vlasmarkt V) gaat als
volgt:
x (Inlandse) eik, 20 jaar; slecht eikenstaakhout met groepen Es en delen Beuk; oorspronkelijke
rijen Lork reeds gedund; opkomend schaarhout; vooral onder Es; goed verteerde
strooisellaag; Boshyacinth
x Beuk, 20 jaar; aanplantingen van geringe kwaliteit, waarin nochtans rijen schone Lork; slecht
verteerd strooisel; Boshyacinth
x Zwarte walnoot; in depressie groep notelaars van middelmatige kwaliteit; goed verteerd
strooisel; grassen
In de percelen Vlasmarkt VIII en IX - op de helling dus - blijken de bestanden met 20 jaar oude Beuk
‘van middelmatige kwaliteit’ te worden overheerst door Lork. In beide gevallen is er sprake van ruwe
humus en Boshyacinth. Eveneens op de helling, in perceel Vlasmarkt VII, is er steeds sprake van
goed verteerd strooisel en schaarhout, zowel onder Eik (25 jaar82), Es (25 jaar) als Lork (34 jaar). Bij
het schaarhout wordt ook Tamme kastanje onder Lork vermeld, terwijl het hier voor 1930 nog om
‘Robiniahakhout’ ging83. De lokale aanwezigheid van Lelietje-der-Dalen op de helling blijkt uit de
beschrijvingen van de percelen Vlasmarkt VI-IX.
Uit het bovenstaande blijkt dat van het hakhout in 1961 nog relicten aanwezig zijn onder Eik en Es.
De kwaliteit van de aanplantingen was over het algemeen gering, met Beuk en Zwarte walnoot op het
plateau als belangrijke uitzonderingen. Wilde hyacint werd bijna overal waargenomen, zowel onder
Eik als Beuk, terwijl Lelietje-der-Dalen vermoedelijk grotendeels beperkt was tot hellingen met Eik.

82
83

volgens de bestandskaarten gaat het hier om Eik van 31 jaar oud (geplant in 1930)
volgens de (aangevulde) Tabel der Uitbatingen bij het beheerplan uit 1935
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Figuur 4-40 Indeling in percelen volgens het beheerplan uit 1988
(Archief Houtvesterij Groenendaal, foto Hans Baeté, bijgewerkt)
Subdivision in parcels according to the management plan of 1988

Figuur 4-41 Bestandsnummering volgens het beheerplan uit 1988 (Saey 1988)
Stand numbering according to the management plan of 1988

De laatste dunningen in het bosreservaat Jansheideberg dateren uit 1994 (Figuur 4-42). In het
valleigebied zelf is echter zeker sinds 1983 niet meer gedund. In onderstaande tabel zijn de
dunningen in Jansheideberg sinds 1983 weergegeven.
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Jaar / m³

eik

beuk

naaldhout

1984

66

10

-

1988

-

87

90
242
103
501

56
36
116
305

16 (den)
280 (lork)
115 (lork)
47 (lork)
458

1989
1990
1994
Totaal

Dunningen in Jansheideberg sinds 1983 (in m³ ,bron: Houtvesterij Groenendaal)
Cuttings in the forest reserve since 1983 (in m³)

Figuur 4-42 Kaart bij de laatste belangrijke houtverkoop in het bosreservaat in 1994 (Archief Houtvesterij
Groenendaal, bijgewerkt)
Map guiding the last important exploitation in the forest reserve in 1994

Voor het nagaan van verdere evoluties in de houtvoorraad werd in 1987 een permanent netwerk van
proefpercelen uitgezet, waarvan een deel zich in Jansheideberg bevindt (Figuur 4-43).
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Figuur 4-43 Netwerk van ‘proefpercelen’ van 1000 m², uitgezet in 1987 (Saey 1988)
Network of ‘testing plots’ (1000 m²) in the Haller Forest (established in 1987)

Een beheerplan voor de bosreservaten in het Hallerbos dateert uit 2000 (Figuur 4-44). Jansheideberg
kreeg hierin de bestemming integraal reservaat (‘nulbeheer’), met een randzone van 30 m breed met
veiligheidskappingen. Als startbeheer werd voorzien in het kappen van de resterende lorken en een
naaldhoutbestand (perceel Vlasmarkt 13). Een aanvulling van dit beheerplan met betrekking tot de in
2003 doorgevoerde uitbreidingen van Jansheideberg is momenteel nog in voorbereiding. De
voorgestelde vrijstelling van Zoete kers werd na herevaluatie toch niet uitgevoerd.
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Figuur 4-44 Beheerplan voor Jansheideberg (Opstaele 2000)
Management plan concerning the forest reserve, dating from 2000
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4.6.4.4

Waterwinning

In 1958 verleende de overheid toestemming om centraal in het Hallerbos een waterwinning aan te
leggen. In een toenmalig verslag van het Bestuur Waters en Bossen worden de werken als volgt
beschreven:
x het boren van een put in perceel III van de omheining Paviljoen (beukenopstand), met
oprichting van een kabien, bestemd om de installatie onder dak te brengen en de aanleg van
een weg, 1.5 m breed en 77 m lang, tot aan de Eikendreef. Hiervoor dient een oppervlakte
van 785 m² ontbost.
x het plaatsen van een kanalisatie in de buurtwegen (behalve het vak langs de Rode
Amerikaanse Eikendreef) om het water tot aan de oude galerij van 1939 te leiden
x het bouwen van een nieuwe kabien op het kruispunt van de buurtweg n° 1984 en de
Steenputbeek. Te ontbossen oppervlakte: 30 m².
Laatstgenoemde constructie omvatte een 'constructie met 'zelfaanzuigende centrifugaalpomp', net ten
noorden van het huidige bosreservaat Jansheideberg. Langs de Rode Amerikaanse Eikendreef werd
een afvoerleiding met 150 cm doorsnede voorzien. Of al deze werken effectief werden uitgevoerd
dient verder te worden uitgezocht.

4.6.4.5

Recreatie

Terwijl het Hallerbos vroeger grondstoffen leverde voor ambachtelijk en huishoudelijk gebruik, trekt
het nu jaarlijks duizenden wandelaars aan. Dit wandeltoerisme kent een piek in mei, wanneer
boshyacinten er ongeveer drie weken lang voor een blauw bloementapijt zorgen. Om dit
toeristenverkeer op te vangen werden vanaf de jaren 1960 tafels, rustbanken en ‘paviljoentjes’
gebouwd. Circa 20 ha die in 1974 werden ontbost bij de aanleg van de E19, werden opengesteld voor
het publiek en ingericht als wandelbos annex bosmuseum (bron: Archief Houtvesterij Groenendaal).
Een vaak gebruikte plaats van afspraak voor wandelaars is het kruispunt Acht Dreven, met
parkeerplaatsen net ten zuidoosten van Jansheideberg. Tijdens de feestdagen en weekends wordt
het autoverkeer hier doorverwezen naar randparkings. Vroeger was dat wel anders. Volgens een
kaart uit 1978 konden in het Hallerbos zelf maar liefst 511 voertuigen parkeren. Onderstaande
‘wandelkaart’ laat in elk geval zien dat ‘bosparkings’ hier in de jaren 1980 nog steeds een algemeen
fenomeen waren (Figuur 4-45). De meeste ervan zijn ondertussen afgeschaft. Op dezelfde kaart
staan ook twee populaire wandelroutes aangeduid, waarvan één vlakbij Jansheideberg: de
Sequoiawandeling (ca. 3,5 km)85.
Ruiterij was en is nog steeds een belangrijk thema in het Hallerbos. Een nota van brigadechef Van
den Brande uit 1985 brengt zelfs een vernieling van nestkastjes in verband met de gevoerde
ruiterijpolitiek (Archief Houtvesterij Groenendaal). Kaarten uit de jaren 1970 tonen een dicht netwerk
van door het bosbeheer geviseerde ruiterpaden. Twee van deze paden situeerden zich in
Jansheideberg (Figuur 4-46). In 1980 werd evenwel beslist om in het Hallerbos een vaste ruiterspiste
aan te leggen. Dit om zowel schade aan het bos als hinder voor wandelaars en autoverkeer te
vermijden. Een gedeelte van dit tien kilometer lange traject liep over bestaande wegen, een ander
deel werd doorheen de bosbestanden aangelegd. De paden werden drie tot vijf meter breed gemaakt
en - waar nodig - verhard met steenslag en bedekt met zand. Eén van die ruitertrajecten viel samen
met de Beukendreef en liep dus dwars doorheen Jansheideberg (Figuur 4-46). In het beheerplan uit
2000 werd voorgesteld om het destijds aangebrachte zand te verwijderen, omdat het afspoelt naar de
vallei. Deze maatregel werd echter niet uitgevoerd. Het ruitertraject werd in 2000 wel verplaatst naar
een met stenen verhard pad aan de rand van het bosreservaat (= rand vóór de reservaatsuitbreiding,
lokatie: zie Figuur 4-44).
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Dit betreft het verlengde van de Rode Amerikaanse Eikendreef en de Lindedreef
zes grote sequoia’s aan overkant E19 (8); Arenbergvijver (7); exotische boomsoorten: Ponderosa-den (5);
Reuzenzilverspar (4); Zwarte notelaars (2); zee van blauw (1); diepste holle weg van Hallerbos (3); zicht op vallei
Steenputbeek (6)
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Figuur 4-45 Wandelroutes en parkeergelegenheden in het Hallerbos (jaren 1980)
Walking routes and car parkings in the Haller Forest in the 1980’s

Een terreinkaart uit 1978 illustreert het vroegere gebruik van het Hallerbos als parcours voor een
zogenaamde orëntatiecross, waarbij dwars doorheen de bestanden werd gelopen (Figuur 4-47). De
terreingesteldheid van Jansheideberg werd hierbij omschreven als ‘gemakkelijk tot zeer zwaar’ (dit
laatste bijvoorbeeld ter hoogte van een Daslookbosje in een bronzone). In 1996 werd nog toestemming
verleend om ‘in de nacht van 5-6 oktober’ een oriëntatiecross te organiseren langs een parcours ‘dat werd
vastgelegd in samenspraak met de plaatselijke technicus Jean-Pierre Lanis’. Vanaf 1999 werden dergelijke
activiteiten niet meer toegelaten (Brigitte Dewever, pers. med. 2005).

4.6.4.6

Jacht en reewildstand

Sedert 1 februari 1986 is het jachtrecht in het Hallerbos niet meer verpacht en sindsdien wordt er ook
niet meer gejaagd (Saey 1988). De vroegere houders van het jachtrecht hebben de jachtpacht
opgezegd omwille van de sterk verminderde wildstand en de opgelegde beperkingen vanwege de
recreatie. Wat de reewildstand betreft, zijn er – vanuit bosbouwkundig standpunt - geen
schadeproblemen te verwachten gezien de afwezigheid van jonge beplantingen en de beperktheid
van de reeënpopulatie. Bovendien mag de migratie naar aanpalende, bejaagde bossen in Wallonië –
waarmee het Hallerbos een ecologische eenheid vormt - niet onderschat worden. Mogelijk is er wel
een effect van reeën op de natuurlijke verjonging in het bosreservaat.
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Figuur 4-46 Ruiterpaden, buurtwegen en openbare wegen in en nabij het bosreservaat; geel: ruiterpaden voor 1980;
rood: ruiterpaden in de periode 1980-2000; bruin: buurtwegen en openbare wegen
Bridle-paths and public paths in and near the forest reserve; yellow: bridle-path before 1980, red: bridle-path
between 1980 and 2000, brown: public paths
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Figuur 4-47 Oriëntatieloop doorheen het Hallerbos, met aanduiding van de terreingesteldheid
Orientation run (‘cross country’) through the Haller Forest, with indication of the ground state
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5 Onderzoek
5.1

Inleidende opmerking

Dit hoofdstuk tracht een zo volledig mogelijk 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.

Figuur 5-1 Lokatie van peilbuizen, vegetatiekundig onderzoek en een boomsoortenproef in Jansheideberg

Location of piezometers (brown squares), vegetation studies (yellow transect and purple perimeter)
and a tree species experiment (red rectangle)

79

5.2

Hydrologisch en bodemkundig onderzoek

5.2.1 Peilbuizen INBO
Op initiatief van boswachter Hugo Vandervorst werden door het Instituut voor Natuurbehoud
(tegenwoordig: INBO) in het Hallerbos peilbuismetingen verricht vanaf mei 199986. Daarbij werd een
jaarlijkse chemische analyse van één waterstaal per peilbuis voorzien. Op elke meetlokatie werd
voorafgaandelijk een grondboring met profielbeschrijving en pH-analyse uitgevoerd door Bruno De
Vos van het IBW. Twee meetpunten zijn gelegen in bosreservaat Jansheideberg, op een zij-arm van
de Steenputbeek (Figuur 5-1). Contactpersoon voor verdere gegevens: Piet De Becker.

5.2.2 Historische bosbodems (HIBBOD)
HIBBOD-punten betreffen historische onderzoekslokaties waar profielstudies en bodemanalyses (b.v.
pH-metingen) werden uitgevoerd in het kader van de opmaak van Bodemkaart van België. In
Jansheideberg zelf bevindt zich geen HIBBOD-punt, wel in andere delen van het Hallerbos
(meetpunten 12-15, Figuur 5-2). De beschikbare metadata (GIS) vermelden voor deze profielen
evenwel geen chemische analyseresultaten, enkel textuurbepalingen.

Figuur 5-2 Lokatie van oud bodemprofielonderzoek (HIBBOD) in het Hallerbos
Location of old soil profile research in the Haller Forest

86

in de periode 1999-2000 tweewekelijks opgemeten door de boswachter
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5.3

Vegetatiekundig en bosbouwkundig onderzoek

5.3.1 ‘Educatief vegetatietransect’ uit ca. 1980
Naar aanleiding van een overeenkomst tussen biologieleraars (Vereniging voor het onderwijs in de
Biologie) werden in het Hallerbos zes vegetatietransecten bestudeerd en beschreven als voorbeeld
voor het middelbaar onderwijs (Longin & Van Overberge 1981). Het veldwerk werd vermoedelijk in
1979 uitgevoerd. Transect nummer 1 bevond zich centraal in bosreservaat Jansheideberg (gele lijn
op Figuur 5-1). Dit transect is ook het onderwerp van een ‘exploratiepakket’ in de reeks De open
ruimte in Vlaanderen (Vandegucht et al. 1985).
Een grafische verwerking van de destijds uitgevoerde opname zegt meer dan duizend woorden en is
terug te vinden in Vandegucht et al. (1985, Figuur 5-3). Uit de metingen van de pH blijkt duidelijk de
carbonaatrijkdom in de bronzone (pH 7.2-7.4) tegenover de rest van het transect ( pH 3.2-4.4). Een
opvallende conclusie bij dit onderzoek is het koppelen van stikstofindicatoren (volgens Ellenberg) aan
het voorkomen van Zwarte walnoot (Juglans nigra) in het bosreservaat. Deze boomsoort zou immers
een verhoogde vrijstelling van minerale stikstof veroorzaken dankzij een ‘minder dicht bladerdek’, dat
dus meer licht doorlaat (Vandegucht et al. 1985: 37). Het effect van Zwarte walnoot blijkt volgens
Longin & Vanoverberge (1981) ook uit de humusvorm: ‘onder de notelaren is er nog een
kruimelstructuur [mull] terwijl onder de beuk reeds een overgang naar de korrelhumus [moder] te
vinden is’.

5.3.2 Vegetatie-onderzoek in bronboszone (1980-1981)
De bronboszone in Jansheideberg was hoogstwaarschijnlijk het onderwerp van een
‘gradiëntonderzoek van de voorjaarsvegetatie van een door Allium ursinum L. en Endymion nonscriptus (L.) Garcke gedomineerde vallei in het Hallerbos’ (Coomans 1981). Deze scriptie vermeldt
geen precieze geografische lokatie, maar uit een bijgevoegde kaart - zonder enige toponiemen
evenwel - kon ze toch met grote waarschijnlijkheid worden afgeleid. In totaal werden drie transecten
bekeken. Er werd gewerkt met bandtransecten, samengesteld uit op elkaar aansluitende kwadraten
van 1 m². De opnamegegevens werden enkel gebruikt voor de lokalisatie (door factoranalyse) en
ecologische typering van de dominante populaties. Aan de hand hiervan werden binnen de
gradiënten volgende tendensen vastgesteld:
x Van droog (b.v. Gele dovenetel) naar vochtig (Daslook)
x Van voedselarm (b.v. Wilde hyacint) naar voedselrijk (b.v. Bosbingelkruid)
x Van zuur (b.v. Wilde hyacint) naar basisch (b.v. Paarbladig goudveil)
Via een vergelijking van de verschillende gradiënten werd ook de ecologische amplitude van de
dominerende soorten bepaald. Zo werd geconcludeerd dat de verspreiding van sommige soorten
gecorreleerd is met een breed pH-spectrum (b.v. Lelietje-der-Dalen), terwijl andere gebonden zijn aan
een eerder enge amplitude (b.v. Wilde hyacint, Paarbladig goudveil).

5.3.3 Boomsoortenproef met regenwormenbemonstering
De boomsoortenproef in het Hallerbos bestaat uit drie lokaties, die allen tussen 60 en 70 jaar geleden
werden beplant. Een eerste lokatie omvat drie aanpalende bestanden van Zomerlinde, Zomereik en
Beuk. Op een tweede lokatie – die zich in Jansheideberg situeert - bevinden zich twee aanpalende
bestanden van Gewone es en Zomereik (Figuur 5-1). De derde lokatie bestaat uit een beukenbestand
en een 50 m brede strook Gewone esdoorn.
Op de drie lokaties werden in totaal 36 cirkelvormige proefvlakken met een diameter van 10 m
uitgezet. In 1993 gebeurde in elk van deze proefvlakken een grondvlakbepaling, een vegetatieopname, een bepaling van de strooiselbiomassa (met vochtbepaling), een humusprofielbeschrijving,
een bepaling van de fysische bodemeigenschappen (bulkdensiteit, porositeit, waterbeschikbaarheid,
verzadigde hydraulische conductiviteit), een chemische bodemanalyse (pH, C, P, N, CEC, met
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berekening basenverzadiging) en een regenwormenbemonstering (determinatie, strooiselbiomassa)
(Neirynck et al. 2000).
Een bespreking van de resultaten van deze boomsoortenproef, aangevuld met opmerkingen van
Johan Neirynck (pers. med.) is terug te vinden in Baeté (2003). Uit de vegetatie-analyse is gebleken
dat Boshyacint – de dominerende kruidlaagsoort met bedekkingspercentages van 40 tot 90 % - een
slechte standplaatsindicator is ten gevolge van indifferent gedrag ten opzichte van bijvoorbeeld
stikstof en zuurtegraad. Standplaatsclassificatie aan de hand van profielbeschrijvingen resulteerde in
twee groepen: 1. een vermimull onder Linde, Esdoorn en soms onder Eik en 2. een mullmoder onder
Beuk, Es en soms onder Eik. De regenwormpopulatie zelf wordt hier duidelijk gedomineerd door
epigeïsche soorten. De biomassa van diepgravers (anekische) bleek eerder verwaarloosbaar en
bodemwoelers (endogeïsche regenwormen) werden slechts in geringe mate aangetroffen. De
bodemwoeler Allolobophora limicola vertoonde wel een duidelijke voorkeur voor het esdoornbestand.
De hoogste pH-water-waarden werden aangetroffen in de bovenste 5 cm van de A-horizont onder
Linde (5.26). In dezelfde horizont onder Beuk bedroeg de pH-water 3.28. In tegenstelling tot in de
andere proefvlakken, daalt de bodem-pH onder Linde tussen 0-5 en 5-20 cm diepte, om dan dieper
opnieuw te stijgen. De stijging in de bovenste A-horizont kan wijzen op een mogelijk bodemherstel
(i.c. pH-stijging) in het lindenbestand. De laagste gemiddelde C/N-waarde van de A-horizont werd
opgemeten onder Esdoorn (11.7) en verschilt sterk van deze onder het aanpalende beukenbestand
(16.6), wat mogelijk verband houdt met een hogere stikstofinput en/of een snellere strooiselomzetting
onder Esdoorn. Algemeen kan worden gesteld dat Linde en Esdoorn na 60-70 jaar een eerder
positieve invloed uitoefenen op de standplaats (humusvorm, bodemchemie, regenwormdensiteit en
biomassa). Beuk en Eik vertonen beiden een eerder negatief effect op de bodemchemie en de
regenwormactiviteit. Es neemt in de onderzochte proefbestanden een intermediaire positie in.
Volgens Johan Neirynck (pers. med.) zijn de gunstige effecten van de genoemde mull-vormende
boomsoorten echter niet in alle proefpercelen zo uitgesproken en soms beperkt tot enkele
bodemparameters. Er mag volgens hem dan ook niet teveel worden verwacht van het
bodemverbeterend effect van Linde en Esdoorn.

5.3.4 Basisinventarisatie van Jansheideberg in 1997
Door Geudens et al. (1997) werd in 1997 een basisinventarisatie uitgevoerd van het toenmalige
bosreservaatgedeelte Jansheideberg. Ze omvat dus niet de twee bestanden die pas in 2003 officieel
aan het bosreservaat werden toegevoegd. In functie van de bestandsanalyse werd het studiegebied
opgedeeld in zes bestanden van gemiddeld 3 ha (zie Figuur 5-8)87. Voor elk bestand werd een
beschrijvende fiche opgemaakt en werden dendrometrische en vegetatiekundige opnamen uitgevoerd
langsheen een transect van 100 m lengte. Deze zes transecten werden met GPS ingemeten en
manueel gelokaliseerd op kaart (Figuur 5-4). Op het terrein werden ze gemarkeerd met houten paaltjes
met een blauwe kop.
De dendrometrie resulteerde in gegevens over de boomsoortensamenstelling, diameterverdeling,
grondvlakverdeling, stamtalverdeling en verjonging. Bij de verwerking van de gegevens werd steeds
een onderscheid gemaakt tussen grote (diameter > 8 cm), kleine bomen en zaailingen (hoogte < 0.5
m). Het stamtal/ha, de gemiddelde diameter en het grondvlak van de grote bomen bedroeg
respectievelijk 625, 21.04 cm en 28.67 m²/ha88. Voor de kleine bomen bedroeg het stamtal 532. Het
gaat dus om relatief jonge bomen, wat niet verwonderlijk is gezien de voorgeschiedenis van het
Hallerbos. De weinige zwaardere bomen betreffen Lork (aangeplant in 1927) en Kastanje
(vermoedelijk relict van het Arenberg-hakhout). Gewone esdoorn bezit het grootste aandeel in de
laagste diameterklassen van de ‘grote bomen’ (10-15 cm). Beuk scoort zowel goed in de laagste
diameterklassen als in de middenste klassen (25-35 cm). Inlandse Eik betreft een middenmoter en
haalt het hoogste aandeel in de klasse 25-30 cm (Figuur 5-5). Gelet op de soortensamenstelling naar
stamtal en grondvlak zijn Beuk, Zomereik, Tamme kastanje en Gewone esdoorn de belangrijkste
boomsoorten (Figuur 5-6, Figuur 5-7). Het relatieve aandeel van de verschillende boomsoorten in elk
bestand op basis van het grondvlak, is terug te vinden in Figuur 5-8.
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Deze indeling gebeurde op basis van een combinatie van: 1. een vroegere bestandsindeling, 2. de homogeniteit
van elk bestand en 3.de zichtbaarheid van de bestandsgrenzen op het terrein (Geudens et al. 1997: 4)
88
dit betreft gemiddelden over de 6 transecten
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Figuur 5-3 Educatief vegetatietransect in Jansheideberg (Vandegucht et al. 1985)

Educational vegetation transect in the forest reserve

De kleine bomen (diameter < 8 cm, hoogte > 50 cm) worden duidelijk gedomineerd door Gewone
esdoorn (60 %) en gevolgd door Hazelaar (25 %). Zaailingen kleiner dan een halve meter werden
enkel geteld. Hieruit bleek dat de verjonging enkel uit Gewone esdoorn bestaat en enkel optreedt in
de bestanden 4 en 5 (1245 individuën/ha). Gegevens over het aanwezige dode hout werden
samengevat in onderstaande tabel:
stamtal/ha

grondvlak/ha
(m2/ha)

staand

29

0,55

hangend
liggend
TOTAAL

0
2
31

0,00
0,36
0,90
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Van enkele ‘belangrijke’ boomsoorten zijn ook hoogtemetingen beschikbaar. De koplopers zijn Beuk
(29,5 m in bestand 2), Lork (28,5 m in bestand 6) en Zwarte notelaar (27,5 m in bestand 4).

Figuur 5-4 Transecten van de basisinventarisatie in 1997 (Geudens et al. 1997)
Transects of the basic inventory in 1997
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Figuur 5-5 Diameterverdeling van de grote bomen (DBH > 8 cm; Geudens et al. 1997)
Diameter distribution of the big trees (DBH > 8 cm)
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Figuur 5-6 Relatieve soortensamenstelling van de grote bomen volgens stamtal (Geudens et al. 1997)
Relative species composition of the big trees according to stem number
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Soortensamenstelling naar grondvlak
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Figuur 5-7 Relatieve soortensamenstelling van de kleine bomen volgens grondvlakverdeling (Geudens et al. 1997)
Relative species composition of the small trees according to basal area

Door vegetatie-opnamen te groeperen via multivariate statistiek (Twinspan) kon een kaart met
‘bosgemeenschappen’ worden opgesteld. Hierbij werd gebruik gemaakt van de typologie van
Rogister (1985). Doordat hierbij voornamelijk werd uitgegaan van de kruidlaagsamenstelling betreft
deze kaart in feite een kruidlaagtypenkaart. Vooral op basis van de uitbundige aanwezigheid van
Wilde hyacint werd het grootste deel van het bosreservaat als Endymio-Carpinetum (Atlantisch
eikenmengbos met Wilde hyacint) gekarakteriseerd. Een gedeelte van de helling in bestand 6 –
grotendeels overeenstemmend met een 70 jaar oud, ijle dennenbestand – werd echter als FagoQuercetum afgescheiden. Het type Carici remotae-Fraxinetum bleek tenslotte gebonden aan het
natte beekvalleitje in bestand 1 (Figuur 5-9).
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Figuur 5-8 Relatieve abundantie van boomsoorten in elk bestand volgens grondvlak (Geudens et al. 1997)
Relative abundance of tree species in each stand according to basal area
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Figuur 5-9 PNV/Bosgemeenschappenkaart (Geudens et al. 1997)
PNV/Forest community map (Geudens et al. 1997)
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5.3.5 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) is voor het Hallerbos minder nauwkeurig
uitgevoerd dan de tweede versie (periode 1997-2000)89.
Jansheideberg is volgens deze BWK-versie bijna volledig ‘biologisch zeer waardevol (Figuur 5-10),
dankzij de aanwezigheid van volgende karteringseenheden90:
x fe: Beukenbos met voorjaarsflora, waaronder Wilde hyacint (Endymio-Fagetum)
x qe: Eikenbos met voorjaarsflora, waaronder Wilde hyacint (Endymio-Quercetum)
x fs: zuur Beukenbos (Fago-Quercetum)
x qs: zuur Eikenbos (Fago-Quercetum)
x va: Alluviaal Essen-Olmenbos (Ulmo-Fraxinetum)
x vc: Elzen-Essenbos van bronnen en bronbeken(Carici-Fraxinetum en Cardamino-Alnetum)
De toevoeging van een plusteken bij de eenheden fe en qe wijst erop dat het om zeer goed
ontwikkelde versies gaat. Wellicht is dit in ruime mate te danken aan de overvloedige bloei van Wilde
hyacint in het reservaat. Een klein dennenbestand in Jansheideberg werd aangeduid als ‘biologisch
waardevol’. Het werd in 2000 gekapt.

Figuur 5-10 Biologische Waarderingskaart, versie 2; verklaring kaarteenheden: zie hierboven
Biological Evaluation Map, second version; qe = Endymio-Quercetum; fe = Endymio-Fagetum; qs and fs = FagoQuercetum; va: Ulmo-Fraxinetum; vc: Carici-Fraxinetum and Cardamino-Alnetum; ppms: Pinus stand
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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
90
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5.3.6 Boskartering Vlaamse Gewest
Dit betreft een algemene kartering van de bossamenstelling in het Vlaamse Gewest. De situatie in het
Hallerbos is gebaseerd op een interpretatie van een luchtfoto uit 1990 (Eurosense), geactualiseerd met
veldgegevens uit 1997-1999 (Bos en Groen). Volgens dit onderzoek bestaat Jansheideberg
voornamelijk uit beuken- en eikenbestanden van middelmatige leeftijd (groene en oranje zones, Figuur
5-11). Ten tijde van de kartering kwam ook nog wat naaldhout van middelmatige leeftijd voor (roze en
blauwe zones). Foutief is de aanduiding van een te bebossen zone ter hoogte van een essenbestand
(rood).

Figuur 5-11 Boskartering van het Vlaamse Gewest (1990-1999)
Flemish Forest Map (1990-1999); the reserve mainly consists of mixed, middle-aged, Beech or Oak stands (green
and ochre areas); the pink and blue areas represent middle-aged conifer stands (Pinus sylvestris and Larix); the red
area is 'to be forested'
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5.4

Soorteninventarisaties

5.4.1 Vaatplanten
5.4.1.1

Inleiding

De oudste systematische flora-waarnemingen in het Hallerbos zijn afkomstig van Jan Van Schepdael,
een veelzijdige biologieleraar die de streek rond Halle goed kende en er geregeld het veld introk. Zijn
handschrift Monographie systématique de la Flore du territoire d’Esschenbeek uit 1934, omvat
waarnemingen uit het gehele bos91. Ze werden vergeleken met inventarisaties uit 2001 en vervolgens
gepubliceerd (Van Schepdael et al. 2003).
De meeste andere waarnemingen komen uit Florabank, een geïnformatiseerde databank met
verspreidingsgegevens op kilometerhok- (1 km2) en uurhokniveau (16 km²). Het tot hiertoe gebruikte
raster is dat van het vroegere Instituut voor de Floristiek van België en Luxemburg (IFBL). Het
bosreservaat Jansheideberg strekt zich uit over twee kilometerhokken in het uurhok f4-14. Het
grootste deel - inclusief de kernvlakte - behoort tot kilometerhok f4-14-34. Het meest noordelijke deel
maakt deel uit van het het hok f4-14-32 (Figuur 5-12).
Eigen waarnemingen uit Jansheideberg (2003-2005) zijn terug te vinden in bijlage 8.2 en in het
monitoringrapport (De Keersmaeker et al. in voorbereiding).

Figuur 5-12 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)

De tabellen uit Florabank bevatten heel wat zeldzame en ecologisch veeleisende soorten. Naoorlogse waarnemingen van bijvoorbeeld Vlozegge en Grote muggeorchis92 spreken tot de
verbeelding. Dergelijke bijzonderheden kunnen worden beschouwd als getuigen van de eertijds
bijzonder rijke flora in het Brusselse (zie Baeté et al. 2002: 21-23). Verschillende soorten zijn relicten
91

Cette partie de la riche region de Hal comprend donc tout le bois de Hal et les campagnes situées à l’Est de la
Steenputbeek.
92
Vermoedelijk in het natuurreservaat De Duling
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van de zogenaamde Brabantse Heide op de dagzomende Brusseliaan-zanden (b.v. Heidekartelblad,
Tandjesgras) 93. Het hieronder gemaakte onderscheid tussen soorten van droge versus natte heiden
(en graslanden), blijkt relevanter dan een opsplitsing in 'zuurminnende' en 'kalkminnende' soorten.
Beide laatste vinden immers een belangrijke gemene deler in hun tolerantie voor fosfaatarmoede en voornamelijke in het geval van soorten uit droge habitats - het relatief goed verdragen van
aluminiumtoxiciteit.
Plantengeografisch behoort de streek van Halle en Dworp tot het Brabants district. Opvallend is dan
ook de aanwezigheid van meerdere 'zuidelijke soorten', die beduidend algemener zijn in het
Maasdistrict, het Ardens district, het Picardisch district en zelfs het Champagnedistrict (b.v. Ruwe
dravik = Bromus ramosus en Knollathyrus = Lathyrus linifolius, zie onderstaande figuur). De mate
waarin de verspreiding van dergelijke soorten geografisch (klimatologisch) dan wel ecologisch
(bodemkundig) bepaald is, dient verder - een in ruimere, Europese context - te worden onderzocht.

Figuur 5-13 Voorbeelden van soorten met een overwegend zuidelijke verspreiding, die in en nabij het Hallerbos
werden waargenomen
Examples of species with a predominantly southern distribution, observed within and near the Haller Forest

De hieronder besproken waarnemingen werden opgesplitst in:
x karakteristieke bossoorten
x zeldzame bossoorten en stinzeplanten
x zeldzame soorten van natte heiden en graslanden
x zeldzame soorten van droge heiden en graslanden
x invasieve soorten
Een compilatie van kilometerhokgegevens voor de periode 1971-2004 is terug te vinden in bijlage 8.1.

5.4.1.2

Karakteristieke bossoorten

Het Hallerbos staat bij vele wandelaars bekend omwille zijn bloemrijke voorjaarsflora met Wilde
hyacint en Bosanemoon, soorten die in Florabank dan ook goed vertegenwoordigd zijn. Enkele
opvallende zuurmijdende soorten in de kilometerhokken van het bosreservaat zijn: Eenbloemig
parelgras, Muursla, Bosbingelkruid, Eenbes en Heelkruid (allen recente waarnemingen). Recent
waargenomen soorten die kenmerkend zijn voor de aanwezigheid van mineralenrijke kwel in de natte
bestanden zijn: Hangende zegge, beide Goudveilsoorten, Bittere veldkers, Reuzenpaardestaart en
Daslook.
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Heiden worden in principe gekarakteriseerd door een belangrijke aanwezigheid van dwergstruikenvegetaties (b.v.
Struikheide in droge heiden, Dopheide in natte heiden); de hier bedoelde Brabantse Heide omvat ook door grassen
gedomineerde, fosfaatarme open terreinen: (natte) blauwgraslanden en (droge) schraalgraslanden.
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5.4.1.3

Zeldzame bossoorten en stinzeplanten

Meest opmerkelijk voor de twee kilometerhokken van het bosreservaat zijn waarnemingen van Witte
rapunzel (f4-14-34) en Gele anemoon (f4-14-32, '10-tal eks.') uit 2001. De toelichting bij deze laatste
('eikenbos in beekvallei) verwijst vermoedelijk naar de vallei van de Steenputbeek, net ten N van het
bosreservaat. Voor het kilometerhok met de kernvlakte (f4-14-34) wordt voor datzelfde jaar de
aanwezigheid van de 'inheemse ondersoort' van Wilde narcis opgegeven (subsp. pseudonarcissus).
Een streeplijst uit 1972 - met de specificatie 'lieu dit Acht Dreven, parcelle II 3' - vermeldt het
voorkomen van Amandelwolfsmelk. In het andere kilometerhok (f4-14-32) werd in 1988 nog
Schedegeelster gezien door Léon Delvosalle.
Uurhokwaarnemingen (f4-14, 1940-1971) van Ruwe dravik, Hondstarwegras en Stippelvaren nopen
tot oplettendheid. De eerste twee betreffen zeldzame bosgrassen (met een in België overwegend
zuidelijk areaal), die respectievelijk kunnen worden verward met Reuzenzwenkgras en Boskortsteel.
Stippelvaren vertoont gelijkenissen met Mannetjesvaren en onderscheid zich bijvoorbeeld door een
een lichte citroengeur.
Een andere uurhokwaarneming uit dezelfde periode betreft Gewone naaldvaren, een soort van
ravijnbossen en rotsen, die minder zeldzaam is in het Maasdistrict.
Het beheerplan (Opstaele 2000) vermeldt het voorkomen van de zeldzame Slanke zegge in het
brongebied ten westen van het bosreservaat Jansheideberg.

5.4.1.4

Zeldzame soorten van natte heiden en graslanden

Op basis van herbariummateriaal en streeplijsten kunnen in en nabij het Hallerbos drie belangrijke
gebieden met natte heiden en blauwgraslanden worden onderscheiden.
Een eerste gebied betreft het zogenaamde Keldergat te Dworp (Tourneppe), een moerassig gebied in
de Vallei van de Hallebeek, volledig buiten de Florabank-kilometerhokken van het bosreservaat
gelegen. Herbariummateriaal uit de periode 1944-1948 geeft volgende bloemlezing: Gewone
addertong, Vlozegge, Grote muggeorchis, Moeraswespeorchis, Brede orchis, Vleeskleurige orchis.
Relicten van natte heide in de zaadtuin van het Hallerbos - eveneens buiten de hokken van het
bosreservaat - werden bekend door waarnemingen van Frank Saey in het begin van de jaren 1990
(b.v. Gele zegge, Heidekartelblad, Liggende vleugeltjesbloem, Grote wolfsklauw, Gevlekte orchis).
Een herbariumvel van Heidekartelblad uit mei 1958 met de vermelding 'Bois de Hal', verwijst mogelijk
naar dit gebied. Zeer recent is gebleken dat Gele zegge, Heidekartelblad en Liggende
vleugeltjesbloem tot dusver hebben standgehouden in de zaadtuin (waarnemingen
bosreservatenteam). Hun toekomst tracht men te verzekeren door een aangepast open-plekkenbeheer.
Het derde gebied betreft de Pipaanshoek, een vermoedelijk pas in de late zeventiende eeuw ontstane
grasland-enclave in de onmiddelijke nabijheid van het bosreservaat (f4-14-32, zie ook historische
kaartenanalyse). Een streeplijst in Florabank uit 2001 vermeldt Moerasstreepzaad, Brede orchis en
Zwartblauwe rapunzel voor dit gebied. De standplaats van laatstgenoemde wordt in Lambinon et al.
(1998: 622) omschreven als 'bossen met milde humus of daaruit ontstane graslanden'. In 1986 werd
in de Pipaanshoek ook Blauwe knoop en Gevlekte orchis gezien (indien deze laaste niet werd
verward met Brede orchis).
Florabank vermeldt voor de periode 1940-1971 verder nog enkele opmerkelijke uurhokwaarnemingen
(f4-14) van laagveensoorten, waarvan het onduidelijk is in welk(e) gebied(en) ze hebben gestaan:
Veenpluis, Breed wollegras, Kleine valeriaan en Parnassia. Mogelijk gaat het hier om De Duling.
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5.4.1.5

Zeldzame soorten van droge heiden en graslanden

Een streeplijst in Florabank uit 2001 vermeldt Donderkruid voor het kilometerhok f4-14-34. Het is een
soort van kalkrijkere bodems, die veel algemener is in het Champagnedistrict en het Picardisch
district. Van Grote tijm en Tandjesgras zitten in Florabank enkel uurhokwaarnemingen uit de periode
1940-1971. Knollathyrus werd in 2001 in de zaadtuin van het Hallerbos (Vroenenbos) opgemerkt
(waarneming H. Baeté).

5.4.1.6

Invasieve soorten

In kilometerhok f4-14-34, het hok met de kernvlakte, werden volgens Florabank twee invasieve
exoten waargenomen: Reuzenbalsemien (1998) en Reuzenbereklauw (2001). Eerstgenoemde werd
opgemerkt langs de Arenbergvijver, ten zuidwesten van de snelweg E19.

5.4.2 Mossen
Inventarisaties van mossen in Jansheideberg zijn ons niet bekend. In bijlage werd een soortenlijst
opgenomen van recente waarnemingen uit het Hallerbos (Opstaele 2000).

5.4.3 Fungi
Tot dusver werd Jansheideberg weinig op fungi geïnventariseerd. De databank van Natuurpunt bevat
wel een behoorlijk aantal inventarisatiegegevens uit het Hallerbos, maar deze zijn weinig precies wat
de vindplaatsen betreft. Het zijn immers uurhokwaarnemingen, dus ze hebben betrekking op een
gebied van 16 km², met zeer diverse habitats. In de databank Funbel (Koninklijke Antwerpse
Mycologische Kring v.z.w.) zit enkel een excursielijstje van André Kiszka voor kilometerhok F4.14.34,
met 34 soorten (zie bijlage 8.3). Deze waarnemingen kunnen echter buiten het reservaat verricht zijn.
De inventaris van paddestoelen in Jansheideberg zelf is momenteel beperkt tot losse waarnemingen
en de gegevens van de mycologische monitoring van het centraal transect (zie bijlage 8.3). In de
toekomst wordt dit transect verder opgevolgd en is ook een bredere inventarisatie van het
bosreservaat gepland.
Als meest opmerkelijke soort kan Pluche russula (Russula melzeri) worden aangestipt. Deze is in
Vlaanderen enkel bekend van het Zoniënwoud (vrij zeldzaam) en het park van de Nationale
Plantentuin in Meise. Op voornoemde vindplaatsen groeit hij als mogelijke climaxsoort onder oude
beuken; terwijl de (grootste) beuk in het centraal transect van Jansheideberg – waaronder hij
gevonden is - opmerkelijk jonger is. Daarnaast komt in het reservaat ook de Prachtmycena (Mycena
crocata) talrijk voor. Deze groeit op klein en groot dood beukenhout en breidt zich zeer recent sterk uit
in Vlaanderen (Walleyn 2004). Andere, weinig gesignaleerde soorten die in Jansheideberg in de
strooisellaag voorkomen, zijn Langhaarmycena (Mycena longiseta) en Donker elfenschermpje
(Mycena diosma).
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5.4.4 Ongewervelden
5.4.4.1

Inleiding

Specifiek voor Jansheideberg is ons geen onderzoek naar ongewervelden bekend. Het onderstaande
omvat een overzicht van invertebratenonderzoek in het gehele Hallerbos.
Een compilatielijst van alle tot nu toe waargenomen soorten is terug te vinden in bijlage 8.4.

5.4.4.2

Bodemfauna

5.4.4.2.1

Bosbodemklassificatie door middel van bodemfauna

In functie van bodemclassificatie via bodemfauna (De Bruyn et al. 1999), werden in Vlaanderen 56
lokaties geselecteerd, waarvan één in het Hallerbos (BF15). De exacte coördinaten van de plots zijn
terug te vinden in De Vos (1998, 1999a, 1999b). Van Den Meersschaut et al. (1999) situeren de
bodemfaunaplots op kaart (Figuur 5-14).
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. (1999). 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).

5.4.4.2.2

Bioindicatie van standplaatsvariabelen

Een bij De Bruyn et al. (1999) 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. Hallerbos, 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 Hallerbos (BF15) werden volgende Rode lijst-soorten van loopkevers en spinnen aangetroffen.
x loopkevers (Carabidae): Abax parallelus,Cyrchus attenuatus en Pterostichus cristatus
x

spinnen (Araneae): Apostenus fuscus, Coelotes terrestris, Histopona torpida en Walckenaeria
comiculans.
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5.4.4.2.3

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), de soortenrijkste groep
ongewervelden in West-Europese bosecosystemen. Concreet werden daartoe reeds verzamelde
stalen uit de 56 Vlaamse bodemfaunaplots (waaronder plot BF15 in Hallerbos: zie Figuur 5-14) 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 het
plot in het Hallerbos. Deze groep wordt gekenmerkt door de keversoorten Megasternum
boletophagum (Hydrophilidae), Athous vittatus (Elateridae) en Geotrupes stercorosus
(Scarabaeidae). 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 het bodemfaunaplot in het Hallerbos.

5.4.4.2.4

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 de loopkeversoorten Carabus auronitens en Carabus
problematicus. Dit om concrete beleidsadviezen te kunnen geven inzake habitatfragmentatie in
Vlaamse bossen. Hiertoe werden 39 zogenaamde COPA-proefvlakken bemonsterd: 20 in het
Zoniënwoud en 19 verspreid over Vlaanderen. Ook in het Hallerbos bevindt zich zo'n COPA-plot
(Figuur 5-14). Carabus auronitens ontbreekt in het Hallerbos, maar wel de (meer algemene) Carabus
problematicus werd er wel aangetroffen. In functie van de habitatkarakterisatie werd een ruime set
aan standplaatsvariabelen bepaald: zowel positionele, abiotische (bodem, strooisel, licht) als
biotische (bosinventaris, vegetatie, fauna). Daarnaast werden ook landschapsecologische en
historische data verwerkt (De Vos, Rogiers en Vanhoutte cit. in Desender et al. 2002). Individuën van
de genoemde (relatief grote) keversoorten werden genetisch onderzocht op basis van minieme
weefsel- of haemolymfe-stalen, waarbij de dieren de staalname overleefden.

5.4.4.3

Dagvlinders

Het Hallerbos en omgeving was ooit één van de rijkere vlindergebieden in Vlaanderen. Er kwamen
heel wat soorten voor die gebonden zijn aan schrale graslanden of open plekken in het bos. Alleen al
in het UTM-hok ES91 – dat min of meer overeenkomt met het Hallerbos en de direkte omgeving
ervan - zijn in de periode vóór 1991 niet minder dan 11 soorten verdwenen, waaronder
Aardbeivlinder, Bruine vuurvlinder, Heideblauwtje, Klaverblauwtje, Zilveren maan, Grote
parelmoervlinder, Adippevlinder (uitgestorven in Vlaanderen in 1947), Grote IJsvogelvlinder
(uitgestorven in Vlaanderen in 1957), Kleine IJsvogelvlinder (verdwenen uit Hallerbos en omgeving in
1971) en Grote Weerschijnvlinder (Maes & Van Dyck 1999). De meeste van deze soorten zijn ook in
de rest van Vlaanderen verdwenen of (zeer) zeldzaam geworden.
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In bijlage is een soortenlijst gevoegd met waarnemingen tijdens drie terreinbezoeken (op 7 mei, 15
juni en 6 augustus 1999) in functie van de opmaak van het beheerplan voor de
bosreservaatgedeelten van het Hallerbos (Opstaele 2000). Maes & Van Dyck (1999) vermelden voor
het UTM-hok ES91 vier soorten die niet in deze lijst voorkomen: Gehakkelde aurelia, Argusvlinder,
Hooibeestje en Bruin zandoogje (allen waarnemingen van na 1991). In 1998 werd in het Hallerbos
(meer bepaald in UTM-hok ES8918: Jansheideberg - Pipaanshoek) ook nog de in Vlaanderen
zeldzame Iepepage aangetroffen. In de directe omgeving van het Hallerbos werd recent
Sleedoornpage gezien (Rode lijststatus: Bedreigd).

5.4.4.4

Libellen en juffers

In bijlage is een soortenlijst opgenomen van waarnemingen tijdens drie terreinbezoeken (op 7 mei, 15
juni en 6 augustus 1999) in functie van de opmaak van het beheerplan voor de
bosreservaatgedeelten van het Hallerbos (Opstaele 2000). De vermelde soorten werden allen
waargenomen ter hoogte van de Kapittelvijver.

Figuur 5-14 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)

5.4.4.5

Sprinkhanen

In bijlage is een soortenlijst terug te vinden met waarnemingen tijdens drie terreinbezoeken (op 7 mei,
15 juni en 6 augustus 1999) in functie van het beheerplan voor de vier delen bosreservaat in het
Hallerbos (Opstaele 2000).
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5.4.5 Gewervelden
5.4.5.1

Vissen

Tijdens de maanden augustus en september 2001 werd op tien plaatsen in de Steenputbeek en de
Kapittelbeek de visfauna bemonsterd met behulp van elektrische visvangstmethoden. Aansluitend
hierbij gebeurden ook nauwgezette opmetingen van het rivierhabiat en werden zuurstofgehalten
bepaald. De resultaten werden gepubliceerd in Van Gils et al. (2002). Hieruit blijkt het belang en de
uniciteit van de Steenputbeek voor de visfauna op Vlaams niveau. Deze beek, die deels grenst aan
Jansheideberg, bevat vrij meanderende trajecten met verscheidene soorten die volgens de Rode lijst
zeldzaam (Rivierdonderpad, Beekforel) of kwetsbaar (Beekprik) zijn. Rivierdonderpad en Beekprik
komen bovendien in aanzienlijke aantallen voor.

5.4.5.2

Amfibieën en reptielen

Gegevens over de herpetofauna werden grotendeels overgenomen uit Opstaele (2000).
In Jansheideberg werden slechts twee soorten amfibieën waargenomen:
x In het valleigebied werden (kleine) bruine kikkers (Rana temporaria) gezien; de
voortplantingsplaatsen bevinden zich waarschijnlijk in de aangrenzende grachtjes.
x Van Gewone pad (Bufo bufo) werd een volwassen eksemplaar waargenomen;
hoogstwaarschijnlijk situeert de voortplantingsplaats voor dit amfibie zich eveneens in de
vallei.
x
De aanwezigheid van Hazelworm (Anguis fragilis) aan de Kluisberg in 1998, is mogelijk een
interessant gegeven voor het bosreservaat (Rode lijst-status: zeldzaam). Op dezelfde plaats werd ook
Levendbarende hagedis (Lacerta vivipara) gezien (Rode lijst-status: zeldzaam).
De meest opmerkelijke waarneming in het Hallerbos werd in 1999 gedaan aan de Kapittelvijver:
Vroedmeesterpad (Alytes obstetricans, Rode lijst-status: bedreigd). Op een onbekende plaats in het
bos werd in 1998 Vinpootsalamander (Triturus helveticus) waargenomen (Rode lijst-status:
zeldzaam).
Recente eigen waarnemingen in de zaadtuin (Vroenenbos) brachten gezonde populaties van
Levendbarende hagedis, Vuursalamander en Hazelworm aan het licht.

5.4.5.3

Vogels

De broedvogels in Jansheideberg werden in 1999 geïnventariseerd door het studiebureau Esher. Er
werden 16 met zekerheid broedende vogelsoorten aangetroffen.
Vooral bestand 1 in het valleigebied - waar vrij veel dood hout ligt - herbergt een hoge concentratie aan
broedende bosvogels (bestandsindeling zie Figuur 5-8). De monotone beukaanplanten (bestanden 2
en 3) vertonen dan weer een relatief lage concentratie aan broedvogels
Langs de Zwarte Notelaarsdreef – die zich net ten zuiden van Jansheideberg bevindt en bovendien
deel van de westelijke grens uitmaakt - bevinden zich 16 nestkasten. Controles tijdens hetzelfde
broedseizoen leverden het volgende op:
x Pimpelmees: 9 van de 16 kasten
x Koolmees:
3 van de 16 kasten
x Boomklever:
3 van de 16 kasten
x in één kast werden dode jongen aangetroffen van een onbekende soort.
Buizerd (Buteo buteo) werd tweemaal waargenomen aan de rand van het reservaat. Het is een zekere
broedvogel in de omgeving van Jansheideberg.
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Enkele bijzondere losse waarnemingen voor het Hallerbos zijn Bruine boszanger (Phylloscopus
fuscatus)94 en vermoedelijk ook Grauwe klauwier (Lanius collurio, Figuur 5-15). In onderstaande tabel
uit Opstaele (2000) is het aantal waargenomen broedkoppels per bestand terug te vinden
(bestandsindeling zie Figuur 5-8)
Vogelsoort/ bestandnummer
Houtduif (Columba palumbus)

Tot

1

2

3

4

5

6

3

1

-

-

-

1

1

Bosuil (Strix aluco)
Grote bonte specht (Dendrocopos

in 1998 een mislukt broedgeval in nestkast
1

1

-

-

-

-

-

Winterkoning (Troglodytes troglodytes)

7

1

1

1

1

-

3

Heggemus (Prunella modularis)

2

1

-

-

-

-

1

Roodborst (Erithacus rubecula)

8

2

-

1

3

1

1

Merel (Turdus merula)

4

-

1

-

1

1

1

Zanglijster (Turdus philomelos)

2

1

-

-

-

-

1

Zwartkop (Sylvia atricapilla)

2

1

-

-

1

-

-

Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)

2

1

-

-

-

-

1

Matkop (Parus montana)

2

1

-

-

1

-

-

Pimpelmees (Parus caeruleus)

4

2

-

1

-

-

1

Koolmees (Parus major)

8

2

-

1

3

1

1

Boomklever (Sitta europaea)

2

1

-

-

-

-

1

Boomkruiper (Certhia Brachydactyla)

1

-

-

1

-

-

-

Vlaamse gaai (Garrulus glandaruis)

1

1

-

-

-

-

-

Vink (Fringilla coelebs)

6

1

2

-

1

-

2

major)

5.4.5.4

5.4.5.4.1

Zoogdieren

Inleiding

Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op een compilatie in Opstaele (2000) en op eigen
waarnemingen (Bosreservatenteam 2004). Alhoewel bijzonder veel waarnemingen bekend zijn voor
het Hallerbos, kunnen relatief weinig daarvan met zekerheid worden gekoppeld aan Jansheideberg.
Daarom werden toch alle waarnemingen voor het Hallerbos opgenomen.

5.4.5.4.2

Zekere gegevens voor Jansheideberg

Op 6 augustus 1999 werd er in en rond Jansheideberg een inventarisatie uitgevoerd van
rondvliegende vleermuizen met behulp van een batdetector (‘ultrafoon’). Dit leverde twee soorten op:
x Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus): viertal ex. langs de holle weg in het
noorden.
x Laatvlieger (Eptesicus serotinus): 1 eksemplaar aan westelijke rand, vliegend naar open veld
.

94

Één vliegend eksemplaar, vermeld in een anonieme nota, bewaard in het Archief van Houtvesterij Groenendaal
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Tijdens terreinwerk door het bosreservatenteam gebeurden waarnemingen van Vos (Vulpes vulpes),
Ree, (Capreolus capreolus), Rode eekhoorn (Sciurus vulgaris), Konijn (Oryctolagus cuniculus),
Bosmuis (Apodemus sylvaticus) (dood), Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus) en Gewone
bosspitsmuis (Sorex araneus).

Figuur 5-15 Zangvogeltje op Robinia-doorn gespietst door Grauwe klauwier, vermoedelijk in het Hallerbos (Van
Schepdael 1967)
Little singing-bird speared on False-acacia by Red-backed Shrike, presumably in the Haller Forest

5.4.5.4.3

Vermoedelijke waarnemingen in Jansheideberg of in de onmiddellijke omgeving ervan

 Waterspitsmuis
(Neomys
fodiens)
(Rode
lijststatus:
bedreigd):
De voorlopige zoogdierenatlas (Onkelinx 1997), met gegevens uit de periode 1986-1997, vermeldt een
zekere waarneming van Waterspitsmuis in het uurhok van het Hallerbos. Een exact jaartal kon niet
worden teruggevonden, maar de periode van waarneming is te situeren in het begin van de jaren
1990 (Thierry Onkelinx, pers. med.). Deze waarneming is afkomstig van een braakbal van Bosuil,
gevonden ter hoogte van de Keelbrug, net buiten de noordoostelijke hoek van het bosreservaat, nabij
de bovenloop van de Steenputbeek .De laatste exact gedateerde en gelokaliseerde waarneming in
het Hallerbos betreft een vangst langs de Kapittelbeek in augustus 1982. Een nieuwe en grondige
inventarisatie in de valleigebieden van het Hallerbos is zeker wenselijk om met zekerheid het de
huidige aanwezigheid van de Waterspitsmuis vast te stellen.
 Eikelmuis
(Eliomys
quercinus)
(Rode
lijststatus:
momenteel
niet
bedreigd)
:
Waarnemingen van Eikelmuis in het Hallerbos hebben vooral betrekking op vondsten in nestkasten in
de periode 1986-1997. Volgens een persoonlijke mededeling van boswachter Jean-Pierre Lanis uit
dezelfde periode was dit ook het geval Jansheideberg (een exact jaartal kon echter niet worden
bepaald). In dezelfde braakbal waarin Waterspitsmuis werd aangetroffen (begin jaren 1990, zie
hoger), werden ook schedelresten van Eikelmuis gevonden. De meest recente waarneming dateert
uit winter van 1999-2000, toen in een oud vogelnest in een privé tuin ter hoogte van het bosreservaat
Vroenenbos een slapende Eikelmuis gezien (Danny Vandevelde, pers. med.).
 Boommarter
(Martes
martes)
(Rode
lijst-status:
vermoedelijk
bedreigd)
:
In het voorjaar van 1999 werd een dode Boommarter gevonden langs de E19, op 500 m van de afrit
Halle (richting Noord). Dit is vlakbij het bosreservaat Jansheideberg. Het betreft hier evenwel de enige
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waarneming voor de regio, zodat het goed mogelijk is dat het een rondtrekkend dier betrof. In het
geval dat het een lokaal voorkomend dier was, is het zeer aannemelijk dat Jansheideberg tot de
actieradius behoorde.

5.4.5.4.4

Gegevens voor het Hallerbos

Niet minder dan 33 soorten zoogdieren werden waargenomen in het Hallerbos en de directe
omgeving ervan. De totale reeënpopulatie wordt geschat op 20 eksemplaren. Meest opmerkelijk zijn
de recente vondst van een Boommarter en de aanwezigheid van een populatie waterspitsmuizen
langs de beken. Met het ouder worden van de bosbestanden zal het belang van het bos voor
vleermuizen (holle bomen) verder toenemen. Een negatieve factor voor bestaande populaties en
(her)kolonisatie door nieuwe soorten is de aanwezigheid van snelweg E19.
Onderstaande soortenwaarnemingen werden grotendeels overgenomen uit Opstaele (2000) en zijn
gebaseerd op:
x De zoogdieren-inventarisatie van Vlaanderen (1976-1985) (Holsbeek et al. 1986). In het kader
van deze inventarisatie van 4x4 km²-uurhokken werd een zeer grondige inventarisatie in het
Hallerbos uitgevoerd.
x Gegevens uit 1986-1997voor UTM-hok ES91A, vermeld in De voorlopige atlas van de
Vlaamse zoogdieren (Onkelinx 1997). Het is belangrijk te melden dat het UTM-hok ES91A
maar voor een klein deel in Vlaanderen ligt en dat de voor dit uurhok verzamelde gegevens
bijna uitsluitend betrekking hebben op het Hallerbos en directe omgeving ervan
x Waarnemingen door Esher in het kader van hun beheerplan (Opstaele 2000)
Insectivoren
 Egel (Erinaceus europaeus): waarneming van één exemplaar in bosreservaat Vroenenbos
(15/07/1999); wordt regelmatig als verkeersslachtoffer gevonden.
 Mol (Talpa europaea): algemeen aanwezig in de omgeving van het bos.
 Dwergspitsmuis (Sorex minutus): aangetroffen in braakballen (1986-1997).
 Gewone bosspitsmuis (Sorex araneus): aangetroffen in braakballen (1986-1997).
 Tweekleurige bosspitsmuis (Sorex coronatus): aangetroffen in braakballen 1986-1997).
 Waterspitsmuis (Neomys fodiens): deze zeldzame spitsmuis (Rode lijststatus: Bedreigd) is
waarschijnlijk nog aanwezig langs de Steenputbeek en mogelijk ook langs de Kapittelbeek en
de Rilroheidebeek; de laatste waarneming ervan dateert echter reeds uit augustus 1982 en
betreft een vangst langs de Kapittelbeek; Onkelinx (1997) meldt een zekere waarneming uit
de periode 1986-199 voor het uurhok met het Hallerbos.
 Huisspitsmuis (Crocidura russula): aangetroffen in braakballen (1986-1997).
 Veldspitsmuis (Crocidura leucodon): deze in Vlaanderen zeldzame soort (Rode lijststatus:
Zeldzaam) werd in de onmiddellijke buurt van het Hallerbos aangetroffen in braakballen
(meer bepaald in het westelijk aangrenzend UTM-hok, periode 1986-1997)
Knaagdieren
Woelmuizen
Aardmuis (Microtus agrestis): aangetroffen in braakballen (1986-1997); algemeen.
Veldmuis (Microtus arvalis): aangetroffen in braakballen (1986-1997); algemeen, maar minder
algemeen dan Aardmuis.
Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus): aangetroffen in braakballen (1986-1997); zeer
algemeen.
Ondergrondse woelmuis (Pitymys subterraneus): aangetroffen in braakballen (1986-1997);
algemeen.
Woelrat (Arvicola terrestris): aangetroffen in braakballen (1976-1985); minder algemeen.
Muskusrat (Ondatra zibethicus): uurhokwaarneming (1976-1985); minder algemeen.
Ware muizen
Dwergmuis (Micromys minutus): aangetroffen in braakballen (1986-1997); algemeen in de
rand van het bos.
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Bosmuis (Apodemus sylvaticus): aangetroffen in braakballen (1986-1997); algemeen in het
bos.
Huismuis (Mus musculus): aangetroffen in braakballen (1986-1997); algemeen.
Bruine rat (Rattus norvegicus): verkeersslachtoffer aan de Vlasmarktdreef (nabij
boswachterswoning, 1999).
Eekhoorn (Sciurus vulgaris): algemeen in het bos aanwezig, inzonderheid in en rond de
naaldhoutbestanden.
Slaapmuizen
Eikelmuis (Eliomys quercinus): aangetroffen in braakballen en in nestkasten (1986-1997).
Haasachtigen
 Konijn (Oryctolagus cuniculus): komt minder algemeen voor in het bos zelf; is algemener in de
bosranden.
 Haas (Lepus europaeus): komt weinig in het bos zelf voor; maar is algemeen in de omringende
graslanden en akkers.
Evenhoevigen
x

Ree (Capreolus capreolus): was na de Eerste Wereldoorlog uit het Hallerbos verdwenen;
daarna is een introductie door jagers gebeurd; in het Hallerbos is momenteel een populatie
van ongeveer 20 reeën aanwezig; de wildtellingen tussen 1998 en 2003 vermelden er
gemiddeld 11 (zie verder)

Vleermuizen
 Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus): verschillende exemplaren in en aan de
rand van de vier bosreservaten (6 augustus 1999).
 Laatvlieger (Eptesicus serotinus): één exemplaar langs de westzijde van bosreservaat
Jansheideberg (6 augustus 1999).
x

Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus): winterwaarneming (1976-1989); Rode
lijststatus: waarschijnlijk bedreigd.

 Baardvleermuis sp. (Myotis mystacinus/brantii): zomerwaarneming (1986-1997); Rode
lijststatus: waarschijnlijk bedreigd.
 Watervleermuis (Myotis daubentonii): zomerwaarneming (1986-1987).
Roofdieren





Wezel (Mustela nivalis): vrij algemeen in en rond het bos (1976-1985).
Hermelijn (Mustela erminea): beperkt aanwezig in en rond het bos (1976-1985).
Bunzing (Putorius putorius): vrij algemeen in en rond het bos (1976-1985).
Boommarter (Martes martes): in het voorjaar van 1999 werd langs de E19, op 500 m van afrit
‘Halle’ (richting Noord) een dode Boommarter gevonden (Koen Van Den Berge, pers. med.);
het is één van de weinige waarnemingen in Vlaanderen!
 Vos (Vulpes vulpes): komt algemeen voor; in bosreservaat Vroenenbos werden minstens
twee burchten waargenomen in 1999.
 Das (Meles meles): kwam tot de jaren 1980 voor in de omgeving van het Hallerbos (Koen
Van Den Berghe, pers. med.). Deze bedreigde Rode lijstsoort is er momenteel verdwenen,
maar herkolonisatie vanuit nabijgelegen populaties (bijvoorbeeld in Ittre) is mogelijk.
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5.4.5.5

Wildtellingen in het Hallerbos

De wildtellingen van de Houtvesterij Groenendaal omvatten tellingen van verschillende soorten
zoogdieren en vogels. De resultaten voor de periode 1998 tot en met 2003 werden geordend in
onderstaande tabel:

Reebok
Reegeit
Reekalf
Houtsnip
Haas
Fazant
Patrijs
Vos
Das
Bunzing
Wezel
Hermelijn
Marter
Buizerd
Havik
Torenvalk
Boomvalk
Sperwer
Kiekendief
Bosuil
Steenuil
Ransuil
Kerkuil

1998
3
6
3
1
4
10
4
10
2
6
8
12
3
-

1999
3
5
4
4
6
8
4
10
4
3
7
10
3
-

2000
3
5
4
7
6
9
4
15
5
3
7
18
6
-
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2001
3
4
4
6
2
9
4
12
5
2
6
16
6

2002
2
4
2
6
2
10
3
10
3
2
5
12
6
-

2003
3
4
2
6
1
12
4
10
5
2
7
12
8
-

5.5

Ander onderzoek

5.5.1 Monitoring van de bosgezondheid (P. Roskams pers. med.)
5.5.1.1

Algemeen

In 1988 ging in het Vlaamse Gewest een monitoringprogramma van start als bijdrage aan de analyse
van luchtverontreiniging en de gevolgen daarvan op het bosecosysteem.
Voor talloze aspecten daarvan waren bij de start van het project weinig of geen bruikbare gegevens
voor Vlaanderen bekend. Zo gaven bestaande meetnetten weliswaar gegevens over de depositie van
polluenten, maar gezien het totaal gebrek aan meetpunten in bosgebieden, bezaten ze slechts een
beperkte bruikbaarheid voor de bosvitaliteitsproblematiek.
Na een verordening van de Europese Unie95 werd in 1987 aangevangen met de inventarisatie van de
bosgezondheidstoestand. De jaarlijkse waarnemingen in dit systematisch meetnet geven een
algemeen beeld van de gezondheidstoestand van de bossen en van de belangrijkste boomsoorten in
het Vlaamse Gewest. De resultaten zijn echter minder geschikt om de oorzaken van wijzigingen in de
bosgezondheid te achterhalen.
Het intensief monitoringprogramma dat in Vlaanderen in 1988 van start ging96, heeft als doel meer
inzicht te verwerven in deze oorzaak-gevolg relaties. Het betreft een lange-termijn programma in 12
permanente proefvlakken, waarbij doorlopend of op regelmatige tijdstippen gegevens verzameld
worden over: bodemeigenschappen, bodemwatersamenstelling, depositie van polluenten,
weersomstandigheden, de toestand van de boomkronen en tenslotte de voedingstoestand en de
groei van de bomen. Eén van deze proefvlakken ligt in het Hallerbos, buiten het bosreservaat
Jansheideberg.

5.5.1.2

Depositie

De meest recente depositiemetingen om het pollutieklimaat te karakteriseren, dateren reeds uit 1992.
Maandelijks werden in een proefvlak in het Hallerbos volgende parameters bepaald:
x doorvalwater (onder het kronendak)
x bodemwater
Uit een combinatie van kwantiteit en chemische samenstelling werden vervolgens de jaarlijkse
deposities berekend. Figuur 5-16 geeft de deposities in het doorvalwater in 1992. De depositie van
anorganische stikstof bedroeg 31 kg N/ha/jaar-, waarvan respectievelijk 66% NH4+ en 34% NO3-. De
zwaveldepositie was gelijk aan 28 kg S/ha/jaar. Van de twaalf onderzochte proefvlakken in
Vlaanderen, werden hier en in het Zoniënwoud de laagste stikstof- en zwaveldeposities opgetekend.
Niettegenstaande deze lage deposities op Vlaams niveau, behoorden ze toch tot de hoogste van
Europa. De potentieel verzurende depositie in het doorvalwater bedroeg 3,97 kmolc/ha/jaar-. Dit ligt
ver boven zowel de korte (2002: 2,90 kmolc/ha/jaar-) als de middellange termijndoelstelling (2010:
2,76 kmolc/ha/jaar)-voor Vlaanderen. De voor basische kationen gecorrigeerde potentieel verzurende
depositie behoorde tot de 'hogere depositieklasse' op Europees niveau. De gemiddelde zuurtegraad
van het doorvalwater was matig zuur (pH: 4.56), wat kan worden verklaard door een hoge
concentratie aan ammonium in het doorvalwater. Hierdoor kwamen sulfaat en nitraat niet als zuren
(H2SO4 en HNO3), maar als zure zouten (NH4SO4 en NH4NO3) op het proefvlak terecht. Zodra deze
neerslag de bosbodem bereikte, werd ammonium echter vrij snel genitrificeerd tot nitraat, waardoor
zich een pH-daling in de toplaag van de bosbodem voordeed. De minerale bodem had een pHwaarde van 3.4; 3.8 en 3.9 op een diepte van respectievelijk 0-5 cm, 7-60 cm en 60-90 cm. Het
bodemvocht in de A-, B- en C-horizont liet een gemiddelde jaarlijkse pH-waarde optekenen van
respectievelijk 4.59, 4.34 en 4.87.
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Figuur 5-16 Deposities in het doorvalwater van het Hallerbos in 1992 (Peter Roskams & Gerrit Genouw pers. med.)

Depositions in the Haller Forest in 1992

5.5.2 Evaluatie van regenwormenactiviteit en strooiselafbraak
In het kader van de doctoraatsverhandeling van Muys (1993) werden verspreid over het Vlaamse
gewest 25 proefvlakken van 2500 m² onderzocht naar regenwormactiviteit, strooiseldynamiek,
bodemsamenstelling en vegetatie. Eén proefvlak (nummer 13) situeert zich in het Hallerbos, maar
buiten Jansheideberg, in een beukenbestand aangeplant in 1944. De coördinaten ervan zijn
50°42’30’’ NB en 4°18’20’’ OL. Het bodemtype en de humusvorm werden respectievelijk
gekarakteriseerd als moder (korrelhumus) en Aba(b). Een overzicht van de maar liefst 83
beschouwde variabelen (de globale datamatrix) is terug te vinden in Muys (o.c.: 144-149). Er werd
enkel een kleine hoeveelheid (0.4 g/m²) van drie epigeïsche soorten aangetoffen: Dendrobaena
octaedra (0.36 g/m²), D. rubida en Lumbricus 'epigeïsch' sp.
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8 Bijlagen
8.1

Vaatplanten in Jansheideberg en omgeving (hokgegevens Florabank)

Gebaseerd op de gegevens van Florabank* (periode 1972-2004). Florabank is een geïnformatiseerde
databank met plantenverspreidingsgegevens van Vlaanderen op niveau 1km2. 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).

(248 soorten)

Acer campestre L.
Spaanse aak
Acer pseudoplatanus L.
Gewone esdoorn
Achillea millefolium L.
Gewoon duizendblad
Adoxa moschatellina L.
Muskuskruid
Aegopodium podagraria L.
Zevenblad
Agrostis capillaris L.
Gewoon struisgras
Ajuga reptans L.
Kruipend zenegroen
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande Look-zonder-look
Allium ursinum L.
Daslook
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Zwarte els
Alnus incana (L.) Moench
Witte els
Alopecurus geniculatus L.
Geknikte vossenstaart
Alopecurus pratensis L.
Grote vossenstaart
Anemone nemorosa L.
Bosanemoon
Anemone ranunculoides L.
Gele anemoon
Angelica sylvestris L.
Gewone engelwortel
Anthoxanthum odoratum L.
Gewoon reukgras
Arctium minus (Hill) Bernh.
Kleine klit
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et
C. Presl
Gewone glanshaver
Artemisia vulgaris L.
Bijvoet
Arum maculatum L.
Gevlekte aronskelk
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Wijfjesvaren
Bellis perennis L.
Madeliefje
Betula alba L.
Zachte berk
Betula pendula Roth
Ruwe berk
Blechnum spicant (L.) Roth
Dubbelloof
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. Boskortsteel
Bromus hordeaceus L.
Zachte dravik
Bromus sterilis L.
IJle dravik
Buddleja davidii Franch.
Vlinderstruik
Caltha palustris L.
Dotterbloem
Campanula trachelium L.
Ruig klokje
Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
Gewoon herderstasje
Cardamine amara L.
Bittere veldkers
Cardamine flexuosa With.
Bosveldkers
Cardamine hirsuta L.
Kleine veldkers
Cardamine pratensis L.
Pinksterbloem
Carex acuta L.
Scherpe zegge
Carex acutiformis Ehrh.
Moeraszegge
Carex disticha Huds.
Tweerijige zegge
Carex elata All.
Stijve zegge
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Carex hirta L.
Ruige zegge
x
Carex nigra (L.) Reichard
Zwarte zegge
x
Carex paniculata L.
Pluimzegge
x
Carex pendula Huds.
Hangende zegge
x
Carex pilulifera L.
Pilzegge
Carex remota Jusl. ex L.
IJle zegge
x
Carex sylvatica Huds.
Boszegge
x
Carpinus betulus L.
Haagbeuk
x
Castanea sativa Mill.
Tamme kastanje
x
Centaurea thuillieri J. Duvigneaud et
Lambinon
Gewoon knoopkruid
Centaurium erythraea Rafn
Echt duizendguldenkruid
Cerastium fontanum Baumg.
Gewone hoornbloem
x
Cerastium glomeratum Thuill.
Kluwenhoornbloem
x
Chaerophyllum temulum L.
Dolle kervel
x
Chelidonium majus L.
Stinkende gouwe
Chrysosplenium alternifolium L.
Verspreidbladig goudveil
x
Chrysosplenium oppositifolium L.
Paarbladig goudveil
x
Circaea lutetiana L.
Groot heksenkruid
x
Cirsium arvense (L.) Scop.
Akkerdistel
x
Cirsium oleraceum (L.) Scop.
Moesdistel
x
Cirsium palustre (Huds.) Druce
Kale jonker
x
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Speerdistel
x
Convallaria majalis L.
Lelietje-van-dalen
Cornus sanguinea L.
Rode kornoelje
x
Corylus avellana L.
Hazelaar
x
Crataegus monogyna Jacq.
Eenstijlige meidoorn
x
Crepis paludosa (L.) Moench
Moerasstreepzaad
x
Cruciata laevipes Opiz
Kruisbladwalstro
x
Cynosurus cristatus L.
Beemdkamgras
x
Dactylis glomerata L.
Gewone kropaar
x
Dactylorhiza
fistulosa
(Moench)
H.
Brede orchis
x
Baumann et Künkele
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Gevlekte orchis
x
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.
Ruwe smele
x
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Bochtige smele
x
Digitalis purpurea L.
Gewoon vingerhoedskruid x
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs Smalle stekelvaren
x
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray
Brede stekelvaren
x
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Mannetjesvaren
x
Epilobium angustifolium L.
Gewoon wilgenroosje
Epilobium hirsutum L.
Harig wilgenroosje
x
Epilobium obscurum Schreb.
Donkergroene basterdwederik
Epilobium parviflorum Schreb.
Viltige basterdwederik
x
Equisetum arvense L.
Heermoes
x
Equisetum palustre L.
Lidrus
x
Equisetum telmateia Ehrh.
Reuzenpaardenstaart
x
Eupatorium cannabinum L.
Koninginnenkruid
x
Euphorbia amygdaloides L.
Amandelwolfsmelk
Fagus sylvatica L.
Beuk
x
Festuca gigantea (L.) Vill.
Reuzenzwenkgras
x
Festuca pratensis Huds.
Beemdlangbloem
x
Festuca rubra L.
Rood zwenkgras
x
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Moerasspirea
x
Frangula alnus Mill.
Sporkehout
x
Fraxinus excelsior L.
Gewone es
x
Gagea spathacea (Hayne) Salisb.
Schedegeelster
x
Galeopsis tetrahit L.
Gewone hennepnetel
x
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Galium aparine L.
Kleefkruid
Galium palustre L.
Moeraswalstro
Galium uliginosum L.
Ruw walstro
Geranium dissectum L.
Slipbladige ooievaarsbek
Geranium molle L.
Zachte ooievaarsbek
Geranium robertianum L.
Gewoon robertskruid
Geum urbanum L.
Geel nagelkruid
Glechoma hederacea L.
Hondsdraf
Glyceria declinata Bréb.
Getand vlotgras
Glyceria fluitans (L.) R. Brown
Mannagras
Hedera helix L.
Klimop
Heracleum mantegazzianum Somm. et
Lev.
Reuzenberenklauw
Heracleum sphondylium L.
Gewone berenklauw
Holcus lanatus L.
Gestreepte witbol
Holcus mollis L.
Gladde witbol
Humulus lupulus L.
Hop
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex
Wilde hyacint
Rothm.
Hypericum dubium Leers
Kantig hertshooi
Hypericum humifusum L.
Liggend hertshooi
Hypericum maculatum groep
Hypericum tetrapterum Fries
Gevleugeld hertshooi
Hypochaeris radicata L.
Gewoon biggekruid
Ilex aquifolium L.
Hulst
Impatiens glandulifera Royle
Reuzenbalsemien
Inula conyzae (Griesselich) Meikle
Donderkruid
Iris pseudacorus L.
Gele lis
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffmann
Veldrus
Juncus articulatus L.
Zomprus
Juncus bufonius L.
Greppelrus
Juncus conglomeratus L.
Biezenknoppen
Juncus effusus L.
Pitrus
Juncus tenuis Willd.
Tengere rus
Lamium album L.
Witte dovenetel
Lamium galeobdolon (L.) L.
Gele dovenetel
Lamium galeobdolon (L.) L. subsp.
argentatum (Smejkal) J. Duvigneaud
Bonte gele dovenetel
Lamium galeobdolon (L.) L. subsp.
Grote gele dovenetel
montanum (Pers.) Hayek
Lapsana communis L.
Akkerkool
Lathyrus pratensis L.
Veldlathyrus
Listera ovata (L.) R. Brown
Grote keverorchis
Lolium perenne L.
Engels raaigras
Lonicera periclymenum L.
Wilde kamperfoelie
Lotus corniculatus L.
Gewone en smalle rolklaver
Lotus pedunculatus Cav.
Moerasrolklaver
Luzula campestris (L.) DC.
Gewone veldbies
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.
Veelbloemige veldbies
Luzula pilosa (L.) Willd.
Ruige veldbies
Lychnis flos-cuculi L.
Echte koekoeksbloem
Lysimachia nemorum L.
Boswederik
Lysimachia nummularia L.
Penningkruid
Lythrum salicaria L.
Grote kattenstaart
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt Dalkruid
Matricaria discoidea DC.
Schijfkamille
Melica uniflora Retz.
Eenbloemig parelgras
Mentha aquatica L.
Watermunt
Mercurialis annua L.
Tuinbingelkruid
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Mercurialis perennis L.
Bosbingelkruid
x
Milium effusum L.
Bosgierstgras
x
Moehringia trinervia (L.) Clairv.
Drienerfmuur
x
Molinia caerulea (L.) Moench
Pijpenstrootje
x
Mycelis muralis (L.) Dum.
Muursla
Myosotis arvensis (L.) Hill
Akkervergeet-mij-nietje
x
Myosotis cespitosa C.F. Schultz
Zompvergeet-mij-nietje
x
Myosotis scorpioides L.
Moerasvergeet-mij-nietje
x
Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffmann
Bosvergeet-mij-nietje
x
Narcissus pseudonarcissus L. subsp.
pseudonarcissus
Wilde narcis s.s.
Oxalis acetosella L.
Witte klaverzuring
x
Paris quadrifolia L.
Eenbes
Phalaris arundinacea L.
Rietgras
x
Phleum pratense groep
Timoteegras s.l.
x
Phleum pratense L.
Gewoon timoteegras
x
Phyteuma nigrum F.W.Schmidt
Zwartblauwe rapunzel
x
Phyteuma spicatum L.
Witte rapunzel
x
Pimpinella major (L.) Huds.
Grote bevernel
x
Pinus sylvestris L.
Grove den
x
Plantago lanceolata L.
Smalle weegbree
x
Plantago major L.
Grote weegbree
x
Poa annua L.
Straatgras
x
Poa nemoralis L.
Schaduwgras
x
Poa pratensis L.
Veldbeemdgras
x
Poa trivialis L.
Ruw beemdgras
x
Polygonatum multiflorum (L.) All.
Gewone salomonszegel
x
Polygonum aviculare L.
Varkensgras
x
Polygonum hydropiper L.
Waterpeper
x
Potentilla sterilis (L.) Garcke
Aardbeiganzerik
x
Primula elatior (L.) Hill
Slanke sleutelbloem
x
Prunella vulgaris L.
Gewone brunel
x
Prunus avium (L.) L.
Zoete kers
x
Prunus serotina Ehrh.
Amerikaanse vogelkers
x
Prunus spinosa L.
Sleedoorn
x
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Adelaarsvaren
x
Quercus petraea Lieblein
Wintereik
x
Quercus robur L.
Zomereik
x
Quercus rubra L.
Amerikaanse eik
x
Ranunculus acris L.
Scherpe boterbloem
x
Ranunculus ficaria L.
Speenkruid
x
Ranunculus repens L.
Kruipende boterbloem
x
Ribes rubrum L.
Aalbes
x
Ribes uva-crispa L.
Kruisbes
Rosa arvensis Huds.
Bosroos
x
Rosa canina groep
Hondsroos s.l.
x
Gewone
braam
(Rubus
x
Rubus fruticosus groep
fruticosus groep)
Rumex acetosa L.
Veldzuring
x
Rumex acetosella L.
Schapezuring
x
Rumex crispus L.
Krulzuring
x
Rumex obtusifolius L.
Ridderzuring
x
Rumex sanguineus L.
Bloedzuring
x
Salix alba L.
Schietwilg
x
Salix caprea groep
Boswilg
x
Grauwe
wilg
(inclusief
Salix cinerea groep
kruisingen)
x
Salix viminalis L.
Katwilg
x
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Sambucus nigra L.
Gewone vlier
x
Sanicula europaea L.
Heelkruid
x
Scirpus sylvaticus L.
Bosbies
x
Scrophularia nodosa L.
Knopig helmkruid
Sedum telephium L.
Hemelsleutel
x
Senecio jacobaea L.
Jakobskruiskruid
x
Senecio ovatus (Gaertn., B. Mey. et
Scherb.) Willd.
Gewoon schaduwkruiskruid x
Senecio vulgaris L.
Klein kruiskruid
x
Silene dioica (L.) Clairv.
Dagkoekoeksbloem
x
Solanum dulcamara L.
Bitterzoet
x
Sorbus aucuparia L.
Wilde lijsterbes
x
Sparganium erectum L.
Grote egelskop
x
Stachys sylvatica L.
Bosandoorn
x
Stellaria alsine Grimm
Moerasmuur
x
Stellaria holostea L.
Grote muur
Stellaria media (L.) Vill. subsp. media
Vogelmuur
x
Succisa pratensis Moench
Blauwe knoop
x
Symphytum officinale L.
Gewone smeerwortel
Taraxacum
Paardebloem (G)
x
Teucrium scorodonia L.
Valse salie
x
Tilia platyphyllos groep
Zomerlinde
x
Trifolium pratense L.
Rode klaver
x
Trifolium repens L.
Witte klaver
x
Tsuga heterophylla (Rafin.) Sarg.
Westelijke hemlockspar
x
Tussilago farfara L.
Klein hoefblad
Typha latifolia L.
Grote lisdodde
Ulmus glabra Huds.
Ruwe iep
x
Urtica dioica L.
Grote brandnetel
x
Valeriana repens Host
Echte valeriaan
x
Veronica arvensis L.
Veldereprijs
x
Veronica beccabunga L.
Beekpunge
x
Veronica chamaedrys L.
Gewone ereprijs
x
Veronica hederifolia L.
Klimopereprijs
x
Veronica montana L.
Bosereprijs
x
Veronica serpyllifolia L.
Tijmereprijs
x
Viburnum opulus L.
Gelderse roos
x
Vicia sepium L.
Heggenwikke
x
Vinca minor L.
Kleine maagdenpalm
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau
Donkersporig bosviooltje
Donkersporig + Bleeksporig
x
Viola riviniana groep
bosviooltje
Viola riviniana Reichenb.
Bleeksporig bosviooltje
x

119

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

8.2

Vaatplanten in Jansheideberg

Gebaseerd op Opstaele (2000) en waarnemingen bosreservatenteam (2004-2005)
(89 soorten)
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus L.
Adoxa moschatellina L.
Ajuga reptans L.
Alliaria petiolata (Bieb.) Cav. et Grande
Allium ursinum L.
Alnus incana (L.) Moench
Anemone nemorosa L.
Arctium lappa L.
Arum maculatum L.
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Betula pendula Roth
Betula pubescens Ehrh.
Blechnum spicant (L.) Roth
Campanula trachelium L.
Cardamine flexuosa With.
Cardamine hirsuta L.
Cardamine pratensis L.
Carex pendula Huds.
Carex remota Jusl. ex L.
Carex sylvatica Huds.
Carpinus betulus L.
Castanea sativa Mill.
Chrysosplenium oppositifolium L.
Circaea lutetiana L.
Convallaria majalis L.
Cornus sanguinea L.
Corylus avellana L.
Crataegus sp.
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs
Dryopteris dilatata (Hoffn.) A. Gray
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Epilobium montanum L.
Equisetum telmateia Ehrh.
Fagus sylvatica L.
Fraxinus excelsior L.
Galeopsis tetrahit L.
Galinsoga ciliata (Raf.) Blake
Galium aparine L.
Geranium robertianum L.
Geum urbanum L.
Glechoma hederacea L.
Hedera helix L.
Heracleum sphondylium L.
Holcus lanatus L.
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard
Ilex aquifolium L.
Juglans nigra L.

Noorse esdoorn
Gewone esdoorn
Muskuskruid
Kruipend zenegroen
Look-zonder-look
Daslook
Witte els
Bosanemoon
Grote klit
Gevlekte aronskelk
Wijfjesvaren
Ruwe berk
Zachte berk
Dubbelloof
Ruig klokje
Bosveldkers
Kleine veldkers
Pinksterbloem
Hangende zegge
Ijle zegge
Boszegge
Haagbeuk
Tamme kastanje
Paarbladig goudveil
Groot heksenkruid
Lelietje-van-dalen
Rode kornoelje
Hazelaar
Meidoorn sp.
Ruwe smele
Smalle stekelvaren
Brede stekelvaren
Mannetjesvaren
Bergbasterdwederik
Reuzenpaardestaart
Beuk
Gewone es
Gewone hennepnetel
Harig knopkruid
Kleefkruid
Robertskruid
Geel nagelkruid
Hondsdraf
Klimop
Bereklauw
Gestreepte witbol
Wilde hyacint
Hulst
Zwarte Walnoot
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Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. montanum (Pers.) Hayek
Larix europaea DC.
Lonicera periclymenum L.
Luzula pilosa (L.) Willd.
Lysimachia nemorum L.
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt
Melandrium dioicum (L.) Coss. et Germ.
Mercurialis perennis L.
Milium effusum L.
Moehringia trinervia (L.) Clairv.
Narcissus pseudonarcissus
Oxalis acetosella L.
Paris quadrifolia L.
Pinus sylvestris L.
Poa nemoralis L.
Polygonatum multiflorum (L.) All.
Polygonum hydropiper L.
Primula elatior (L.) Hill
Prunella vulgaris L.
Prunus avium (L.)L.
Prunus serotina Ehrh.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Quercus petraea (Mattuschka) Lieblein
Quercus robur L.
Quercus rubra L.
Ranunculus ficaria L.
Ranunculus repens L.
Ribes rubrum L.
Robinia pseudacacia L.
Rubus fruticosus coll.
Rumex sanguineus L.
Sambucus nigra L.
Scrophularia nodosa L.
Sorbus aucuparia L.
Stellaria media (L.) Vill. subsp. media
Teucrium scorodonia L.
Tilia cordata Mill.
Urtica dioica L.
Veronica montana L.
Viola riviniana Reichenb.
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Gele dovenetel
Europese lork
Wilde kamperfoelie
Ruige veldbies
Boswederik
Dalkruid
Dagkoekoeksbloem
Bosbingelkruid
Bosgierstgras
Drienerfmuur
Narcis
Witte klaverzuring
Eenbes
Grove den
Schaduwgras
Gewone salomonszegel
Waterpeper
Slanke sleutelbloem
Gewone brunel
Zoete kers
Amerikaanse vogelkers
Adelaarsvaren
Wintereik
Zomereik
Amerikaanse eik
Speenkruid
Kruipende boterbloem
Aalbes
Robinia
Gewone braam
Bloedzuring
Gewone vlier
Knopig helmkruid
Wilde lijsterbes
Vogelmuur
Valse salie
Winterlinde
Grote brandnetel
Bosereprijs
Bosviooltje

8.3

Fungi in Jansheideberg

Interessante soorten werden onderlijnd door Ruben Walleyn.
A. Paddestoelen waargenomen in het bosreservaat
Amanita rubescens Pers.: Fr.
Armillaria lutea Gillet
Bertia moriformis (Tode: Fr.) De Not.
Brevicellicium olivascens (Bres.) Larsson & Hjortstam
Ceriporiopsis mucida (Pers.: Fr.) Gilb. & Ryvarden
Clitocybe candicans (Pers.: Fr.) P.Kumm.
Clitocybe metachroa (Fr.: Fr.) P.Kumm.
Clitocybe nebularis (Batsch: Fr.) P.Kumm.
Collybia butyracea (Bull.: Fr.) Quél.
Collybia confluens (Pers.: Fr.) P.Kumm.
Collybia cookei (Bres.) J.D.Arnold
Collybia ocior (Pers.) Vilgalys & Miller
Collybia peronata (Bolton: Fr.) P.Kumm.
Coprinus micaceus (Bull.: Fr.) Fr. s.s.
Crepidotus epibryus (Fr.: Fr.) Quél.
Cristinia helvetica (Pers.) Parmasto
Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk
Diatrype stigma (Hoffm.: Fr.) Fr.
Diatrypella verrucaeformis (Ehrh.: Fr.) Cooke
Eutypa maura (Fr.: Fr.) Fuckel
Eutypa spinosa (Pers.: Fr.) Tul. & C.Tul.
Flammulaster carpophilus
var. subincarnatus (Joss. & Kühner) Vellinga
Hymenoscyphus fructigenus var. coryli Feuilleb.
Hyphoderma puberum (Fr.: Fr.) Wallr.
Hyphodontia barba-jovis (Bull.: Fr.) J.Erikss.
Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) P.Kumm.
Hypoxylon fragiforme (Scop.: Fr.) Kickx
Hypoxylon rubiginosum (Pers.: Fr.) Fr.
Laccaria laccata var. pallidifolia (Peck) Peck
Lactarius subdulcis (Bull.: Fr.) Gray
Lasiosphaeria spermoides (Hoffm.: Fr.) Ces. & De Not.
Lepiota castanea Quél.
Lepista flaccida (Sowerby: Fr.) Pat.
Marasmiellus ramealis (Bull.: Fr.) Singer
Marasmius setosus (Sowerby) Noordel.
Megacollybia platyphylla (Pers.:Fr.) Kotlaba & Pouzar
Melanamphora spinifera (Wallr.) Lafl.
Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P.Karst.
Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr.
Mycena abramsii (Murrill) Murrill
Mycena amicta (Fr.: Fr.) Quél.
Mycena capillaris (Schumach.: Fr.) P.Kumm.
Mycena crocata (Schrad.: Fr.) P.Kumm.
Mycena diosma Krieglst. & Schwöbel
Mycena filopes (Bull.: Fr.) P.Kumm.
Mycena galericulata (Scop.: Fr.) Gray
Mycena galopus (Pers.: Fr.) P.Kumm.
Mycena leptocephala (Pers.: Fr.) Gillet
Mycena longiseta Höhn.
Mycena pura (Pers.: Fr) P.Kumm.
Mycena purpureofusca (Peck) Sacc.
Mycena rosea (Bull.->) Gramberg
Mycena sanguinolenta (Alb. & Schwein.: Fr.) P.Kumm.
Mycena stylobates (Pers.: Fr.) P.Kumm.
Mycena vitilis (Fr.) Quél.
Mycoacia uda (Fr.: Fr.) Donk
Nectria cinnabarina (Tode: Fr.) Fr.
Orbilia delicatula (P.Karst.) P.Karst.

122

Parelamaniet
Knolhoningzwam
Grauwgeel dwergkorstje
Franjeporia
Kleine bostrechterzwam
Tweekleurige trechterzwam
Nevelzwam
Botercollybia
Bundelcollybia
Okerknolcollybia
Donker eikenbladzwammetje
Scherpe collybia
Gewone glimmerinktzwam
Klein oorzwammetje
Klein krentenbrijkorstje
Wijdporiekurkzwam
Korstvormig schorsschijfje
Elzenschorsschijfje
Kraterkorstkogelzwam
Stekelige korstkogelzwam
Beukedopvloksteeltje
(Eikeldopzwam)
Fluwelig harskorstje
Franjetandjeszwam
Gewone zwavelkop
Roestbruine kogelzwam
Rode korstkogelzwam
Gewone fopzwam
Bitterzoete melkzwam
Stronkruigkogeltje
Kastanjeparasolzwam
Roodbruine schijnridderzwam
Takruitertje
Tengere beukentaailing
Breedplaatstreephoed
Reuzenzwam
Kleine stinkzwam
Voorjaarsmycena
Donzige mycena
Kleine beukenbladmycena
Prachtmycena
Donker elfenschermpje
Draadsteelmycena
Helmmycena
Melksteelmycena
Stinkmycena
Langhaarmycena
Gewoon elfenschermpje
Purperbruine mycena
Heksenschermpje
Kleine bloedsteelmycena
Schijfsteelmycena
Papilmycena
Gele stekelkorstzwam
Gewoon meniezwammetje
Niersporig wasbekertje

Paecilomyces farinosus (Holm ex Gray) Brown & Smith
Peziza succosa Berk.
Phanerochaete sordida (P.Karst.) J.Erikss. & Ryvarden
Phellinus ferreus (Pers.) Bourdot & Galzin
Phlebia rufa (Fr.) M.P.Christ.
Pluteus cervinus (Schaeff.) P.Kumm.
Poculum firmum (Pers.: Fr.) Dumont
Poculum petiolorum (Roberge ex Desm.) Dumont & Korf
Psathyrella fusca (Schumach.-> J.E.Lange) A.Pearson
Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire
Rickenella fibula (Bull.: Fr.) Raitelh.
Russula melzeri Zvara
Russula ochroleuca Pers.
Russula parazurea Jul.Schäff.
Russula violeipes Quél.
Scleroderma areolatum Ehrenb.
Tubaria furfuracea (Pers.: Fr.) Gillet s.l.
Volvariella pusilla var. pusilla (Pers. : Fr.) Singer
Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quél.
Xerula radicata (Relhan: Fr.) Dörfelt
Xylaria carpophila (Pers.: Fr.) Fr.
Xylaria hypoxylon (L.: Fr.) Grev.

Gewone rupsenzwam
Gewone melkbekerzwam
Groezelig huidje
Langsporige korstvuurzwam
Porieaderzwam
Gewone hertezwam
Eikentakstromakelkje
Beukenbladstromakelkje
Beukenfranjehoed
Vroege franjehoed
Oranjegeel trechtertje
Pluche russula
Geelwitte russula
Berijpte russula
Paarsstelige pastelrussula
Kleine aardappelbovist
Gewoon donsvoetje
Kleine beurszwam
Roodsteelfluweelboleet
Beukwortelzwam
Beukendopgeweizwam
Geweizwam

B. Soorten waargenomen op 28/10/1987 door André Kiszka in F4.14.34, aanvullend op A.
Agaricus silvicola
Amanita citrina var. citrina
Bolbitius vitellinus
Clitocybe gibba
Coprinus comatus
Dacrymyces stillatus
Flammulina velutipes
Hebeloma crustuliniforme sensu lato
Hebeloma sacchariolens sensu lato
Inonotus hispidus
Lactarius glyciosmus
Lepiota cristata
Lepista nuda
Lycoperdon perlatum
Lycoperdon pyriforme
Marasmius rotula
Paxillus involutus
Phallus impudicus
Phlebia tremellosa
Pholiota mutabilis
Stereum hirsutum
Trametes gibbosa
Trametes versicolor

Slanke anijschampignon
Gele knolamaniet
Dooiergele mestzwam
Slanke trechterzwam
Geschubde inktzwam
Oranje druppelzwam
Gewoon fluweelpootje
Radijsvaalhoed (groep)
Oranjebloesemzwam (groep)
Ruige weerschijnzwam
Kokosmelkzwam
Stinkparasolzwam
Paarse schijnridderzwam
Parelstuifzwam
Peervormige stuifzwam
Wieltje
Gewone krulzoom
Grote stinkzwam
Spekzwoerdzwam
Stobbenzwammetje
Gele korstzwam
Witte bultzwam
Gewoon elfenbankje
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8.4

Ongewervelden in het Hallerbos

Ongewervelden
De Bruyn et al. 1999
De Bakker et al. 2000, Desender et al. 2000
Versteirt et al. 2000
Opstaele 2000
Vercoutere 2000
Maes & Van Dyck 1999
Brichau et al. 1999

LDB
DDB-KDS
VVS
BOP
BVC
DMa
IBr

LOCATIE
bodemfaunaplot 15
bodemfaunaplot 15
bodemfaunaplot 15
bosreservaten Hallerbos
Hallerbos
UTM ES91
Hallerbos

Opmerking : de soortnamen in vette letters werden waargenomen in
Jansheideberg zelf of in de directe omgeving ervan
(?) : vermoedelijke waarneming
ARANEAE - Spinnen
Agroeca brunnea

LDB

Anyphaena accentuata

LDB

Apostenus fuscus

LDB

Centromerus aequalis

LDB

Centromerus sylvaticus

LDB

Cicurina cicur

LDB

Clubiona terrestris

LDB

Coelotes terrestris

LDB

Diplocephalus picinus (=E. meticulosa)

LDB

Drapetisca socialis

LDB

Erigone atra

LDB

Hahnia montana

LDB

Histopona torpida

LDB

Lepthyphantes cristatus

LDB

Lepthyphantes tenuis

LDB

Lepthyphantes zimmermanni

LDB

Macrargus rufus

LDB

Metellina mengei

LDB

Microneta viaria

LDB

Neon reticulatus

LDB

Porrhomma egeria

LDB

Saaristoa abnormis

LDB

Tegenaria picta

LDB

Trochosa terricola

LDB

Walckenaeria acuminata

LDB

Walckenaeria atrotibialis

LDB

Walckenaeria corniculans

LDB

Zora spinimana

LDB

COLEPTERA - Kevers
Cantharidae - Weekschildkevers
Cantharis obscura

VVS

Catopidae
Catops fuliginosus

VVS

Catops nigrita

VVS

Catops tristis

VVS

Nargus wilkina

VVS
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Cerambycidae - Boktorren
Leptura rubra

VVS

Pogonocherus hispidulus

VVS

Strangalia melanura

VVS

Coccinelidae - Lieveheersbeestjes
Halyzia sedecimguttata

VVS

Chrysomelidae - Haantjes
Longitarsus parvulus

VVS

Cryptophagidae
Atomaria species

VVS

Cryptophagus species

VVS

Curculionidae - Snuitkevers
Strophosoma melanogrammum

VVS

Elateridae - Kniptorren
Agriotes pallidulus

VVS

Athous haemorrhoidalis

VVS

Athous subfucus

VVS

Athous vittatus

VVS

Hydrophilidae
Megasternum boletophagum

VVS

Leiodidae
Amphicyllus globus

VVS

Nitidulidae
Epurea species

VVS

Rhizophagidae
Rhizophagus bipustulatus

VVS

Scarabaeidae - Bladsprietkevers
Aphodius prodromus

VVS

Onthophagus coenolita

VVS

Scolytidae - Schors en Bastkevers
Xylosandrus germanus

VVS

Staphylinindae - Kortschilden
Alapsodus melanarius

VVS

Habrocerus capilliacornis

VVS

Lathrimaeum atrocephalum

VVS

Othius punctulatus

VVS

Philonthus decorus

VVS

Carabidae - Loopkevers
Abax ater

LDB

Abax parallelus

LDB

Badister bullatus

LDB

Carabus problematicus

LDB

Carabus violaceus purpurascens

LDB

Cychrus attenuatus

LDB

Leistus rufomarginatus

LDB

Nebria brevicollis

LDB

Pterostichus cristatus

LDB

Pterostichus cupreus

LDB

Pterostichus madidus

LDB

Pterostichus oblongopunctatus

LDB

DIPTERA - Vliegen en Muggen
Empididae – Dansvliegen
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Drapetis simulans

LDB

Empis (Coptophlebia) albinervis

LDB

Empis (Empis) aestiva

LDB

Empis (Empis) chioptera

LDB

Empis (Empis) nuntia

LDB

Empis (Empis) praevia

LDB

Empis (Euempis) ciliata

LDB

Euthyneura gyllenhali

LDB

Platypalpus pectoralis

LDB

Rhamphomyia (Aclonempis) longipes

LDB

Rhamphomyia (Amydroneura) erythrophthalma

LDB

Dolichopodidae - Slankpootvliegen
Chrysotus gramineus

LDB

Sciapus platypterus

LDB

Xanthochlorus tenellus

LDB

Syrphidae - Zweefvliegen
Episyrphus balteatus (De Geer)

LDB

Eupeodes corollae (Fabricius)

LDB

Melanostoma mellinum (Linnaeus)

LDB

Melanostoma scalare (Fabricius)

LDB

Platycheirus albimanus (Fabricius)

LDB

Rhingia campestris Meigen

LDB

Syrphus torvus Meigen

LDB

LEPIDOPTERA - Dagvlinders
Aglais urticae - Kleine vos

BOP

Anthocaris cardamines - Oranjetipje

BOP

Araschinia levana - Landkaartje
Coenonympha pampilus - Hooibeestje

BOP
DMa

Gonopteryx rhamni - Citroenvlinder

BOP

Inachis io - Dagpauwoog

BOP

Lasiommata megera - Argusvlinder

DMa

Maniola jurtina - Bruin zandoogje

DMa

Pararge aegeria - Bont zandoogje

BOP

Pieris brassicae - Groot koolwitje

BOP

Pieris napi - Klein geaderd witje

BOP

Pieris rapae - Klein koolwitje

BOP

Polygonia c-album - Gehakkelde aurelia

DMa

Satyrium w-album - Iepenpage

IBr

Thecla betulae - Sleedoornpage

IBr

Vanessa atalanta - Atalanta

BOP

MOLLUSCA - Slakken
Succinea putris - Barnsteenslak

BVC

Euconulus fulvus - Tolslak

BVC

Aegopinella pura - Kleine glansslak

BVC

Vitrea crystallina - Gewone kristalslak

BVC

Columella edentula - Tandloze korfslak

BVC

ODONATA - Juffers en Libellen
Lestes viridis - Houtpantserjuffer

BOP

Coenagrion puella - Azuurwaterjuffer

BOP
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Ischnura elegans - Lantaarntje -

BOP

Pyrrhosoma nymphula - Vuurjuffer (?)

BOP

Aeshna mixta - Paardenbijter

BOP

Libellula quadirmaculata - Viervlek

BOP

Libellula depressa - Platbuik

BOP

Orthetrum cancellatum - Gewone oeverlibel

BOP

Sympetrum sanguineum - Bloedrode heidelibel

BOP

SALTATORIA - Sprinkhanen
Meconema thalassinum - Boomsprinkhaan

BOP

Tetrix undulata - Gewoon doorntje

BOP

Pholidoptera griseoaptera - Bramensprinkhaan

BOP

CHILOPODA - Duizendpoten
Brachygeophilus truncorum

LDB

Cryptops hortensis

LDB

Cryptops parisi

LDB

Lithobius calcaratus

LDB

Lithobius dentatus

LDB

Lithobius forficatus

LDB

Strigamia crassipes

LDB

DIPLOPODA -Miljoenpoten
Chordeuma sylvestre

LDB

Julus scandinavicus

LDB

Polydesmus angustus

LDB

Polydesmus denticulatus

LDB

Polydesmus gallicus

LDB

ISOPODA - Pissebedden
Ligidium hypnorum

LDB

Oniscus asellus

LDB

NEMATODA - Spoelwormen
Acrobeloides buetschlii

LDB

Aphelenchoides sp.

LDB

Bunonema richtersi

LDB

Cephalobus sp.

LDB

Cervidellus serratus

LDB

Clarkus papillatus

LDB

Craspedonema sp.

LDB

Eudorylaimus carteri

LDB

Eumonhystera sp.

LDB

Filenchus sp.

LDB

Heterocephalobus longicaudatus

LDB

Lelenchus sp.

LDB

Malenchus bryophilus

LDB

Metateratocephalus crassidens

LDB

Microdorylaimus sp.

LDB

Paratylenchus straeleni

LDB

Plectus acuminatus

LDB

Plectus longicaudatus

LDB

Plectus parvus

LDB
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Protorhabditis filiformis

LDB

Rhabditis longicaudata

LDB

Rhabditis sp.

LDB

Teratocephalus terrestris

LDB

Tylocephalus auriculatus

LDB

Tylolaimophorus typicus

LDB

Wilsonema otophorum

LDB
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9 Samenvatting
Bosreservaat Jansheideberg (26.5 ha) behoort tot het openbare boscomplex Hallerbos (559 ha, waarvan 511 ha
in het Vlaamse Gewest), dat zich in Midden-België situeert, in het door smalle en steile beekvalleitjes ingesneden
landschap tussen de Zenne en het Brabants loessplateau. Het bosreservaat bevindt zich tussen 75 en 115 m
hoogte, op de oostelijk zijde van de Steenputbeekvallei. Het bestaat uit een plateau-, een helling- en een
valleigedeelte. In functie van de ‘potentiële spontane vegetatie’ onderscheiden we volgende substraten:
1. een goed gedraineerde, mineralenrijke, lemige zone van eolische afzettingen (plateau en hellingen)
2. een droge, mineralenarme, zandige zone waar Brusseliaan dagzoomt (vnl. hellingen)
3. een tussenvorm, waarbij leem gemengd is met ondiep Brusseliaanzand (vnl. hellingen)
4. een natte, mineralenrijke, kleiig-lemige zone met alluvium en colluvium (Steenputbeekvallei)
Lokaal treedt bovendien kalkrijke kwel, travertijnvorming, laagveen of een verhoogde vrijstelling van stikstof op.
Jansheideberg bestaat overwegend uit relatief jong hooghout van Beuk en inlandse Eik. In de onderetage groeit
voornamelijk Gewone esdoorn, Hazelaar, Tamme kastanje, Wilde lijsterbes en Haagbeuk. Deze onderetage is
duidelijk het sterkst ontwikkeld onder inlandse Eik in vergelijking met (de sterk beschaduwende) Beuk. De
kruidlaag kan grotendeels worden getypeerd als een Atlantisch eikenmengbos met Wilde hyacint (EndymioCarpinetum). Op de meer zandige hellinggedeelten wijzen Lelietje-der-Dalen en Adelaarsvaren op de lokale
aanwezigheid van het Beuken-Eikenbos (Fago-Quercetum). In het natte valleigedeelte komen dan weer
elementen van het Essenbronbos (Carici remotae-Fraxinetum) voor.
Het grootste deel van het Hallerbos - inclusief het bosreservaat - is vrijwel zeker permanent bebost vanaf de
vroege dertiende eeuw (wanneer reeds een ‘bosovereenkomst’ werd opgetekend). Van 1650 tot 1918 werd het
boscomplex grotendeels beheerd door de familie Arenberg. Tot 1797 was er ook nog een inbreng van het
Kapittel van Sint-Waltrudis, dat het bos reeds bezat in 686, maar vanaf de dertiende eeuw nog slechts recht had
op één derde van de opbrengst. In de zeventiende eeuw werd het Hallerbos beheerd als middelhout met
overstaanders van Eik, wellicht Grauwe abeel en mogelijk ook Es. Uit dezelfde periode zijn ook aanwijzingen
voor varkensdrift, bosbegrazing en winning van eikenschors bekend. In de achttiende eeuw bedroeg de
omlooptijd 13 jaar. Vermoedelijk tussen het middelhout uitgezaaide zones van Den zijn bekend uit 1817.
Vermoedelijk vanaf de negentiende eeuw speelden Tamme kastanje en (stikstoffixeerder) Robinia en een
dominerende rol in het hakhout. In het opperhout stond toen ook veel Amerikaanse eik. De huidige
drevenstructuur dateert uit de tweede helft van de negentiende eeuw. De vermoedelijk zeer talrijke
overstaanders in het Hallerbos werden bijna allemaal gekapt op het einde van de Eerste Wereldoorlog. De
naaldbomen die in 1918 meer dan tien jaar oud waren, sneuvelden eveneens. Toen in 1924 het beheer van het
onder sekwester geplaatste Hallerbos werd overgedragen aan de bosbouwadministratie van de Belgische
overheid, bestond het uit 392 ha hakhout, 43 ha jong naaldhout en 103 ha kapvlakten. Ondanks de variabele
vitaliteit van het hakhout werd voorgesteld om het gehele Hallerbos via aanplantingen om te vormen naar
hooghout. Gezien de grote oppervlakte van de om te vormen bestanden, werd echter aanbevolen om de
produktieve delen van het hakhout het laatste om te vormen (en ze te laten opbrengen als mijnhout). De
volledige omvorming van bijna 400 ha hakhout naar hooghout (met rijen Lork als vooropbrengst) werd voltooid
omstreeks 1950, ongeveer 20 jaar na de eerste aanplantingen met loofhout. In 1961 werd een nieuwe
exploitatietabel opgesteld. Het gehele Hallerbos bestond toen uit 179 ha naaldhout en 369 ha loofhout, waarvan
215 ha Beuk en 153 ha Eik. De basisomlooptijd bedroeg 12 jaar met de mogelijkheid om na een halve omloop (in
het loofhout) of reeds na 3 jaar (in het naaldhout) terug te komen. Terwijl de groei van Beuk als zeer bevredigend
werd aanzien, werd de kwaliteit van Zomereik middelmatig tot slecht bevonden.
Bosreservaat Jansheideberg zelf bestond in de jaren 1930 voor meer dan de helft (ca. 15.5 ha) uit Robiniahakhout (plateaugedeelte). Het aandeel kastanjehakhout in het bosreservaat bedroeg slechts 1.4 ha (helling).
Het aandeel van het weinig produktieve ‘mengtype’ was ca. 7.5 ha (helling en vallei). De huidige boomlaag werd
grotendeels gerealiseerd door aanplantingen in de periode 1930-1943. De beplanting van de Robiniabestanden
gebeurde overwegend in 1930-1937. In het overige hakhout was dat in 1941-1943 het geval. De keuze tussen
Eik en Beuk gebeurde verspreid in de tijd en onafhankelijk van het hakhouttype. De huidige kernvlakte van het
bosreservaat is het resultaat van twee beplantingen van voormalig Robiniahakhout (Beuk in 1935 en Eik in
1937). In de periode 1940-1994 gebeurde een regelmatig dunningsbeheer in Jansheideberg. De
naaldhoutpercelen (1.3 ha) verdwenen in 1961 (eindkap Lork) en in 2000 (startbeheer Den). Lorkenrijen werden
eveneens verwijderd.
In 1997 werd een bosbouwkundige basisinventarisatie van het grootste deel van Jansheideberg uitgevoerd. Van
vaatplanten en broedvogels zijn vrij volledige soortenlijsten beschikbaar. Tot dusver gebeurden in het
bosreservaat echter weinig gerichte soortenwaarnemingen van mossen, zwammen, ongewervelden en
gewervelden (het bosreservatenteam werkt evenwel aan een uitgebreide inventaris van de zwammen). Veel
verspreidingsgegevens hebben betrekking op heel het Hallerbos of op gedeelten ervan buiten Jansheideberg. De
bijzonderste zekere zoogdierenwaarneming nabij Jansheideberg betreft een recente vondst van Boommarter. Uit
elektrische visvangsten blijkt ook het belang en de uniciteit van de aan het reservaat grenzende Steenputbeek
voor de visfauna.
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10 Summary
Forest reserve Jansheideberg (26.5 ha) belongs to a 559 ha public forest: the Haller Forest. It is situated in
Central Belgium, between the Senne river and the Belgian loess plateau, at 75-115 m a.s.l.
The reserve can be divided in three parts: a plateau, a slope and a valley part. Considering the ‘potential
spontaneous vegetation’, four types of soils can be distinguished:
x a well-drained, loamy, eolic substrate, rich in minerals (plateau and slope)
x a dry, sandy, tertiairy substrate, poor in minerals (mainly slope)
x an intermediate substrate, in which loam is mixed with shallow tertiairy sand (mainly slope)
x a wet, clayey-loamy, alluvial and colluvial substrate, rich in minerals (valley)
Groundwater discharge (rich in calcium carbonate), travertin formation, peat formation or heightened nitrogen
exemption occur locally.
The forest reserve is dominated by relatively young high wood of Fagus sylvatica and Quercus robur + petraea.
Subcanopy and shrub layers mainly consist of Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Castanea sativa, Sorbus
aucuparia and Carpinus betulus. Development of these layers is clearly better under Quercus compared to the
strongly shading Fagus. The herbal layer is characterized as belonging to the Endymio-Carpinetum. Convallaria
majalis and Pteridium aquilinum indicate the local presence of the Fago-Quercetum on sandy slopes. Species of
the Carici remotae-Fraxinetum can be found in the wet valley part.
The bigger part of the Haller Forest - including the forest reserve - is almost certainly permanently forested since
the early thirteenth century, the epoch in which the oldest known agreements concerning this forest were written
down. From 1650 until 1918 the management of the Haller Forest was predominantly in the hands of the
Arenberg family. Until 1797 there was also a contribution of the Chapter of Saint-Waltrude, that already owned
the forest in 686 AD, but was assigned only one third of the produce since the thirteenth century. In the
seventeenth century the Haller Forest was managed as a coppice with standards (Quercus robur + petraea,
presumably Populus canescens and possibly also Fraxinus excelsior as standards). Writings concerning pig
feeding, forest grazing and bark harvesting (for tannery) date from the same period. In the eighteenth century the
rotation cycle was thirteen years. Presumably sown patches of Pinus (between the coppice) were already
reported in 1817. Probably since the nineteenth century, the coppice was dominated by Castanea sativa and
Robinia pseudoacacia, a well-known nitrogen fixator. At that time Quercus rubra was already common as a
standard. The present lane structure dates from the second half of the nineteenth century. At the end of the first
world war nearly all of the (probably very numerous) standards were cut down. The same happended to conifers
more than ten years old.
When the management of the Haller Forest was administered to the forestry office of the Belgian government in
1924, it consisted of 392 ha coppice, 43 ha young conifer stands and 103 ha clear-cuts. Despite the variable
vitality of the coppice, a complete conversion to high wood was proposed. Considering the extent of the coppice,
the more productive parts were to be converted last (so they could produce valuable mining wood). Complete
conversion of almost 400 ha coppice to broadleaved high wood (with rows of Larix ) was completed around 1950,
about twenty years after the first plantings took place. In 1961 a new exploitation scheme was presented. At that
time the Haller Forest consisted of 179 ha conifer stands and 369 ha broadleaved high wood, of which 215 ha
Fagus sylvatica and 153 ha Quercus robur + petraea. The thinning cycle was set at twelve years, with the
possibility to return after six (in broadleaved stands) or three years (in conifer stands). While the growth of Fagus
sylvatica was praised as very satisfying, the quality of Quercus robur was considered average to poor.
In the 1930’s Robinia coppice made up more than fifty percent (15.5 ha) of the forest reserve (plateau). Castanea
coppice was restricted to 1.4 ha (slope). 7.5 ha of the less productive ‘mixed type’ was present both in the valley
and on the slope. The present tree layer of the forest reserve was largely realized by planting between 1930 and
1943. Plantings in the Robinia coppice took place in 1930-1937. The remaining stands were planted in 19411943. The choice between Quercus and Fagus was spread in time and independend of coppice type. The actual
core arera of the reserve is the result of plantings in former Robinia coppice (Fagus in 1935 and Quercus in
1937). Regular thinnings took place from 1940 until 1994. The conifer stands in the reserve (1.3 ha) disappeared
in 1961 (Larix) and 2000 (Pinus). Rows of Larix were also removed.
A sylvicultural basic inventory of the forest reserve was performed in 1997. Current species lists of vascular
plants and birds seem to be quite complete. Mosses, fungi, invertebrates and vertebrates are rather poorly
recorded (although our team is working on an extensive inventory of fungi). Many dispersion records refer to the
whole forest or to areas outside the reserve. Martes martes was seen near the reserve. Electrical fishing showed
the importance and unicity of the small stream that borders the reserve.
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