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1 Inleiding 

1.1 Statuut 
 
Op 4 februari 2009 werd bij Ministerieel Besluit Het Hasselbos als bosreservaat aangewezen. 

 In bijlage 1 is het besluit van de aanwijzing van het bosreservaat gevoegd. 

Het bosreservaat heeft een oppervlakte van 16ha 99a 75ca. 

Aan de noordgrens van het bosreservaat is nog een uitbreiding voorzien voor het huidige bos-
reservaat van 1ha 08a 72ca in eigendom van ANB. Dit wordt weergegeven als ‘uitbreiding bos-
reservaat’ 

De totale oppervlakte, inclusief de uitbreiding, beslaat zo 18ha 07a 87ca. 

 

1.2 Aanleiding 
 
In overeenstemming met art. 25 van het Bosdecreet dat bepaalt: ‘voor elk bosreservaat dient 
een beheerplan of een nieuw beheerplan te worden opgesteld binnen een periode van drie jaar, 
die aanvangt op de datum van het besluit tot erkenning’ werd Grontmij Belgium nv door het 
Agentschap voor Natuur en Bos (Overeenkomst Nr. ANB/CD/2010/BR/01) aangeduid om het be-
heerplan voor het bosreservaat Hasselbos. 

De aanwijzing als bosreservaat is gebaseerd op volgende aanwezige criteria: 

 Aanwezigheid van goed ontwikkeld oud, structuurrijk loofbos op een oud-boslocatie met 
een hoog aandeel oude bomen en dood hout. 

 Naast de hoge natuurwaarden is vooral de representativiteit een belangrijke reden voor 
de opname van het Hasselbos in het bosreservatennetwerk. De kalkrijke variant van het 
continentaal Eiken-Haagbeukenbos is immers nog niet vertegenwoordigd in het netwerk. 

Dit beheerplan volgt de inhoudstafel, opgenomen in het uitvoeringsbesluit betreffende de bos-
reservaten (BS 27/05/1993). 

Het beheerplan wordt opgesteld voor een periode van 20 jaar (2013-2032). 
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2 Identificatie 

2.1 Eigendomsstatuut en identiteit 
 
Eigenaar: 
Vlaams Gewest 
Agentschap voor Natuur en Bos, Centrale diensten 
Koning Albert II-laan 20, bus 8 
1000 Brussel 

Verantwoordelijke beheerder: 
Agentschap voor Natuur en Bos, Regio Zuid-Limburg 

Celverantwoordelijke: Dries Gorissen 

 Regiobeheerder:  Dries Gorissen a.i. 
Gouverneur Roppesingel 25 
3500 Hasselt 
Tel. 011/264.473   Fax 011/264.479 
e-mail: ghislain.mees@lne.vlaanderen.be 

 Boswachter: Jan Wuytack 
GSM: 0479/67.95.37 
e-mail: jan.wuytack@lne.vlaanderen.be 

 

2.2 Kadastraal overzicht 
 
Het bosreservaat is gelegen op het volgende kadastraal plan: Tongeren 3e afdeling. 

Het kadastraal plan is weergegeven op kaart 2.1. De kadastrale percelen en hun oppervlakte 
zijn vermeld in tabel 2.1. 

Tabel 2.1: Kadastraal overzicht. 
Bosplaats Perceelnummer Bestandsnummer Oppervlakte (ha) Terreintype 

Tongeren 3e afdeling sectie A 

Hasselbos 194c 1a, 1c, 1d 11,55 bos 

Hasselbos - uitbreiding 194d 3a 1,09 recent be-
bost 

Hasselbos 196b 2a 2,28 grasland 

Tongeren 3e afdeling sectie B 

Hasselbos 62b 1a, 1b, 1c 2,61 bos 

Hasselbos 96a 2a 0,54 grasland 

Totaal   18,07  

 

De totale oppervlakte van het bosreservaat en de uitbreiding bedraagt 18,07 ha. 
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2.3 Administratieve en geografische situering 
 
 
Het bosreservaat Hasselbos ligt in de Provincie Limburg, behoort tot het arrondissement Tonge-
ren en situeert zich aan de noordgrens van de gemeente Tongeren met de gemeente Hoeselt.  
 
Het Hasselbos is gelegen ten noorden en ten oosten van respectievelijk de woonkernen Riksin-
gen en Neerrepen. Ten oosten en zuiden wordt het bosreservaat ingesloten door de woonlinten 
van de N730/Bilzersteenweg en de Sint-Geertruistraat. Het bosreservaat wordt van oost naar 
west doorsneden door het verlengde van de Vrijhernstraat.  

Op kaart 2.2 is de situering van het bosreservaat weergegeven. 

Het bosreservaat is gelegen in de ecoregio van de krijt-leemgebieden, meer bepaald in het 
Golvend Haspengouws leemdistrict. 

Het bosreservaat Hasselbos wordt grotendeels omgeven door akker- en graslanden. In het 
zuidoosten grenst het aan loofhoutaanplanten en hoogstamboomgaarden.  
 

 
 

2.4 Bestemming volgens gewestplan 
 
Op kaart 2.3 wordt de afbakening van het bosreservaat op het gewestplan weergegeven. 
 
 De zuidelijke en oostelijke rand van het bosreservaat zijn op het gewestplan ingekleurd als 

natuurgebied. 

De natuurgebieden omvatten volgens het gewestplan: ‘de bossen, wouden, venen, heiden, moe-
rassen, duinen, rotsen, aanslibbingen, stranden en andere dergelijke gebieden. In deze gebieden 
mogen jagers- en vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet kunnen gebruikt worden 
als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk.’ 
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 Het kerngebied en de noordelijke en westelijke rand van het bosreservaat is op het gewest-
plan ingekleurd als natuurgebied met wetenschappelijke waarden of natuurreservaten.  

Volgens de omschrijving van het gewestplan zijn natuurgebieden met wetenschappelijke waarde 
of natuurreservaten ‘gebieden die in hun staat bewaard moeten worden wegens hun weten-
schappelijke of pedagogische waarde. In deze gebieden zijn enkel de handelingen en werken 
toegestaan, welke nodig zijn voor de actieve of passieve bescherming van het gebied.’ 

 
 De uitbreiding van het bosreservaat (3a) valt in landschappelijk waardevol agrarisch ge-

bied. 
 
Delen van de percelen in de zuidrand vallen binnen de bestemming uitbreidingsgebied voor bos 
van het gewestplan. Daarnaast wordt het bosreservaat nog omgeven door gebieden met de 
bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
 
Er kan gesteld worden dat zowel de bestemmingen in als rond het bosreservaat mogelijkheden 
bieden om de functie als bosreservaat ten volle te kunnen ontwikkelen. 
 

2.5 Beleidsplannen en –initiatieven 
 
2.5.1 Planningsprocessen voor landbouw, natuur en bos regio Haspen-

gouw-Voeren 
 
In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in 2005 
een ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op voor de regio Haspengouw-Voeren. Op 5 
december 2005 nam de Vlaamse Regering kennis van deze visie en keurde ze de beleidsmati-
ge herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 41.000 ha agrarisch gebied én 
een operationeel uitvoeringsprogramma goed. In het operationeel uitvoeringsprogramma is 
aangegeven welke gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen de Vlaamse overheid de komen-
de jaren zal opmaken voor de afbakening van de resterende landbouw-, natuur- en bosgebie-
den.  
 
Volgende ruimtelijke concepten voor de deelruimte Vochtig Haspengouw zijn relevant voor het 
bosreservaat:  

 Rivier en beekvalleien versterken als verwevingsgebied voor landbouw, natuur, bos en 
waterberging (o.a. punt 4.23 vallei van de Molenbeek/Lerebeek van Riksingen tot Scha-
bos). 

 Samenhangende boscomplexen en patronen van verspreide bosfragmenten behouden 
en versterken als structuurbepalende natuur- en/of landschapselementen (o.a. punt 6.13: 
bosstructuur rond Hasselbos en Schabos in de vallei van de Winterbeek). 

 
Op Vlaams niveau wordt op korte termijn gestart met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan voor de groen- of bosgebieden met natuurverweving en het versterken van de 
bosstructuur rond Schabos en Hasselbos (6.13) (richtcijfer bosuitbreiding ca. 30 ha). Dit gebeurt 
na detailonderzoek over de concrete mogelijkheden voor bijkomende oppervlakte natuurgebied 
ten opzichte van de huidige VEN-afbakening en na evaluatie van en toetsing met de ruilverka-
velingsplannen voor het betrokken gebied. 
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2.5.2 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) 
 
Het plangebied ligt op het grondgebied van de stad Tongeren. Het goedgekeurde ruimtelijke 
structuurplan wordt hieronder bondig toegelicht. 

GRS Tongeren 

De bosrelicten in de Lerebeekvallei (o.a. het Hasselbos) bieden volgens het GRS potenties tot 
bosuitbreiding (voornamelijk tussen de Bilzersesteenweg en de bebouwde zone van Neerre-
pen). 

Ontwikkelingsperpectieven voor de deelstructuren 
De vallei van de Lerebeek en het Hasselbos worden in hun kwaliteiten versterkt door uitbreiding 
in de richting van de Sint-Geertruistraat. 

 

2.6 Ligging in of nabij Speciale Bescher-
mingszones 

 
2.6.1 Europese Speciale Beschermingszones: Habitatrichtlijngebied 
 
Habitatrichtlijngebieden zijn speciale beschermingszones die door de lidstaat van de Europese Unie aan-
geduid dienen te worden in uitvoering van de Europese Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn). De aandui-
ding gebeurt op basis van objectieve en wetenschappelijke criteria inzake habitats en soorten De erken-
ning als Habitatrichtlijngebied houdt in dat de lidstaat zich ertoe verplicht alle nodige maatregelen te ne-
men om een duurzame bescherming van de biodiversiteit te verzekeren. 
 
De afbakening van het Habitatrichtlijngebied is weergegeven op kaart 2.4. 
 
Het bosreservaat Hasselbos is volledig gelegen binnen de afbakening van het Habitatrichtlijn-
gebied BE2200038 ‘Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw’ (2.604 ha). Dit gebied 
werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende omschrijving: 
‘Complex van een aantal loofbossen, voornamelijk in Vochtig-Haspengouw, en enkele helling-
bossen op kalk met graslanden (Duras, Nieuwenhoven, Jongensbos, Nietelbroeken, Merle-
mont, Bellevue, Kolmont-Zalenberg, Patrijzenkuil, Oeverbroek, Gelinden, Ritsingen, Wijngaard-
bossen). Ten westen van Duras ligt een gebied met Kamsalamander. Het gebied omvat even-
eens bosgebieden en kleinschallige landschappen rond Tongeren (Hellingbos Hardelingen-
beek, Winterbeek en Steenbroekbos), kalkgraslanden rond Borgloon (Grootloon, Bollenberg en 
kalkgrasland Opleeuw) en bossen en kalkgraslanden rond Gelinden (Fonteinbeekvallei Groot-
Gelmen, Vallei Veulense Beek, Kalkgebied Engelmanshoeve).’ 

De aangrenzende populieraanplanten en hoogstamboomgaarden zijn opgenomen in de afba-
kening van dit Habitatrichtlijngebied. De bos(aanplanten) rond de ‘Kluis van Vrijhern met kapel’ 
(ten noorden van het bosreservaat) en de tussen liggende cultuurlanden zijn eveneens opge-
nomen in de afbakening van het Habitatrichtlijngebied. 

Voor het Habitatrichtlijngebied BE2200038 werden de instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD) 
opgesteld. Deze instandhoudingsdoelstellingen zijn weergegeven in het Rapport 4 (ANB, 9 
maart 2012). De doelen in dit rapport zijn enkel principieel (dus voorlopig) vastgesteld door de 
Vlaamse regering. Zie hoofdstuk 3 Beheerdoelstellingen voor verdere bespreking S-IHD’s. 

In het volledige Habitatrichtlijngebied ‘Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw’ zijn 7 habi-
tattypes, waarvan 2 prioritair, van Bijlage I van de Habitatrichtlijn aangemeld. Daarnaast komt er 
nog een extra habitattype (91201) van Bijlage I van de Habitatrichtlijn voor, waarvoor het Habita-
trichtlijngebied niet aangemeld is, binnen de afbakening van het bosreservaat. In de omgeving 

                                                                    
1 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-
Fagenion) 
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van het bosreservaat Hasselbos komen nog twee habitattypes (6430, 6510), waarvoor het Ha-
bitatrichtlijngebied aangemeld is, voor (zie voor toelichting habitattypes: Decleer et al., 2007). 

In tabel 2.2 wordt een overzicht gegeven van de habitattypes en soorten waarvoor het Habita-
trichtlijngebied ‘Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw’ (BE2200038) aangemeld is. In het 
vet en grijs zijn de habitattypes, of relicten ervan, en soorten die voorkomen in het bosreservaat 
Hasselbos weergegeven. 

Tabel 2.2. Habitattypes en soorten voor het Habitatrichtlijngebied ‘Bossen en kalkgraslanden van Haspen-
gouw’ (BE2200038) 

BE2200038 Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw 
Habitats (Bijlage I) BWK 

6210 Droge halfnatuurlijke graslanden en vegetaties met struikopslag op kalkhoudende bodems 
(Festuco-Brometalia) 

 

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

 

6510 Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  
7220* Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)  
9120 
niet 
aang. 

Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxussoorten rijk aan epifyten (Illici-
Fagetum) 

qs, fs 

9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum  
9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese Winter-eikenbossen of Eikenhaagbeukenbos-

sen behorend tot het Carpinion betuli 
qa, fa 

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

vc, va 

Soorten Bijlage II-IV  
Amfibieën en reptielen  
 Kamsalamander – Triturus cristatus  
 Vroedmeesterpad – Alytes obstetricans  
Vissen  

 Bittervoorn – Rhodeus sericeus amarus  
Zoogdieren  
 Laatvlieger – Eptesicus serotinus  
 Gewone dwergvleermuis / Ruige dwergvleermuis / Kleine dwergvleermuis  
 Gewone grootoorvleermuis / Grijze grootoorvleermuis – Plecotus auritus/austriacus  
 Watervleermuis - Myotis daubentonii  

 Rosse vleermuis - Nyctalus noctula  
 Meervleermuis - Myotis dasycneme   
 Ingekorven vleermuis - Myotis emarginatus  
 Bechstein’s vleermuis - Myotis bechsteini  
 Brandt’s/Gewone baardvleermuis – Myotis brandtii/mystacinus  
 Franjestaart – Myotis natteri  

 Bosvleermuis – Nyctalus leisleri  
 Hamster – Cricetus cricetus  
Ongewervelden  
 Vliegend hert – Lucanus cervus  
 Zeggekorfslak – Vertigo moulinsiana  

* Europees prioritair habitattype 
 
Het voorkomen van de verschillende habitattypes is weergegeven op figuur 2-1. 
 
Het bosreservaat Hasselbos wordt grotendeels ingenomen door Eiken-Haagbeukenbossen met 
voorjaarsflora (habitattype 9160). In de zuidelijke laagst gelegen rand komt er Elzen-Essenbos 
voor (habitattype 91E0). In de oostelijke rand komt er dan weer Eiken-Beukenbos (habitattype 
9120) voor.  
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In de oostrand van het bosreservaat komen enkele bronnen voor. Deze zijn echter grotendeels 
verdroogd en kunnen moeilijk onder het habitattype 7220 of kalktufbronnen worden ingedeeld. 
 
Voor het voorkomen van vleermuizen in het plangebied wordt verwezen naar het deel “fauna”. 
 
 Habitattype 9120: Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in 

de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)  

      Hasselbos: dit habitat is niet aangemeld en komt slechts zeer beperkt voor (ca. 0,29 ha of 
1,6%) in het oostelijke (hoger gelegen) deel van 1b. In het Hasselbos komt het subtype 
Gierstgras –Beukenbos (Milio-Fagetum) voor. In het plangebied komt momenteel nog veel 
populier voor in de boomlaag. In de kruidlaag komt vrij veel Witte klaverzuring, Bosgierst-
gras, Grote muur en Bosanemoon voor. Dit is ook de enige plek met Dalkruid in het bosre-
servaat. Aangezien de bodem hier rijker is kan men eventueel ook dit type (fa-bossen op 
rijkere bodem) ook bij het volgende habitattype (9160) klasseren. 

       Algemeen: deze beukenbossen komen voor op zure, droge tot min of meer vochtige minerale bo-
dems. De boomlaag van dit bostype kan gedomineerd worden door Eik als gevolg van het vroegere 
middel- en hakhoutbeheer. Bij het ontbreken of extensiveren van het beheer kunnen Beuk en vaak 
ook Hulst spontaan verjongen in deze bestanden. Typische plantensoorten zijn Adelaarsvaren, Wilde 
kamperfoelie, Dalkruid, Gladde witbol en op de voedselarmere standplaatsen ook Valse salie. 

 Habitattype 9160: Sub-Atlantische en midden-Europese Wintereikenbossen of Eiken-
Haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli. 

Hasselbos: Dit bostype komt over een grote oppervlakte voor in het plangebied (13,0 ha of 
72%). In het plangebied komen twee subtypes voor. Het bestand ten noorden van de centra-
le bosweg (1a) wordt tot het voedselarmere subtype ‘subatlantisch Eiken-Haagbeukenbos’ 
gerekend. In de kruidlaag komt zuurtolerante voorjaarsflora voor als Bosanemoon, Grote 
muur en Gele dovenetel. De bestanden ten zuiden van de centrale bosweg zijn rijker en be-
horen tot het ‘neutroclien subatlantisch Eiken-Haagbeukenbos’. Hier worden soorten als 
Eenbes en Slanke sleutelbloem teruggevonden. Merk op dat de verdeling van het habitatty-
pe Eiken-Haagbeukenbos zoals aangeduid op figuur 2-1 een vertekend beeld heeft. In de 
praktijk wordt ook een deel van de aangeduide oppervlakte ingenomen door Essen-
Elzenbos (zie verder). 
Algemeen: dit habitattype omvat de Eiken- en Beukenbossen met een goed ontwikkelde voorjaarsflora 
op neutrale, matig voedselrijke leembodems met een goed ontwikkelde humuslaag. Er is dominantie 
van Zomereik, Es of Beuk, aangevuld met Gladde iep en Zoete kers. Daarnaast komt veel Wijfjesva-
ren voor, evenals Bosanemoon, en op vochtige plaatsen (niet in het plangebied) ook Daslook. 

 
 Habitattype 91E0: Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Al-

no-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Hasselbos: Dit habitattype omvat 0,9 ha of 5% van het totale plangebied. Het onderscheid 
met het hoger vermeld type (9160) is echter niet altijd gemakkelijk te maken. In grote lijnen 
komt dit type op de laagst gelegen delen van de bestanden 1b, 1c en 1d voor, grenzend aan 
het grasland 2a. Het betreft hier het subtype ‘Elzen-Essenbos van bronnen en bronbe-
ken’. Lokaal komt hier kwel voor. In de kruidlaag wordt o.a. Slanke zegge teruggevonden. In 
de wijdere omgeving komt ook Reuzenpaardestaart en goudveil voor. Hier komen tevens 
ook indicatoren voor van het Vogelkers-Essenbos zoals: Slanke sleutelbloem, Bosanemoon, 
Gevlekte aronskelk, Aalbes, Eenbes en Grote keverorchis. 

 
Algemeen: dit habitattype omvat Elzen-Essenbossen (Alno-Padion), Elzenbroekbossen (Alnion gluti-
nosae) en Wilgenbossen (Salicion albae), die voornamelijk voorkomen op alluviale bodems langs ri-
vieren en beken en in moerassige depressies. Er bestaan diverse subtypes, namelijk Goudveil-
Essenbos, beekbegeleidend Vogelkers-Essenbos, zachthoutooibossen en Elzenbroekbossen.  
Elzenbroekbossen komen voornamelijk voor op meer venige bodems, met vaak langdurige stagne-
rend oppervlaktewater of een sterke kweltoevoer. Typisch hiervoor is de afwisseling van open water, 
moerasvegetatie en verspreide Zwarte elzen. De boomlaag bestaat ondermeer uit Zwarte els, Witte 
els, Zachte berk, Es, Zwarte populier en diverse wilgensoorten. De samenstelling van de kruidlaag is 
afhankelijk van de voedselrijkdom van het bestand. In eutrofe elzenbroeken wordt de ondergroei ge-
domineerd door soorten zoals Oeverzegge, Moeraszegge, Gele lis en Dotterbloem.  
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Figuur 2-1: voorkomende habitats binnen de SBZ in het plangebied (bron: ANB, S-IHD rapport 2012 ) 

 
 
 

2.6.2 Vlaams Ecologisch Netwerk 
 
De Vlaamse regering besliste op 18 juli 2003 over de definitieve afbakening van het eerste deel van het 
VEN (B.S. 17/10/2003). De VEN-gebieden aangeduid in de eerste fase zijn allemaal gebieden die op het 
gewestplan een groene bestemming hebben. Binnen het VEN kunnen gebiedsspecifieke reglementaire 
maatregelen getroffen worden voor het behoud, de ontwikkeling en het herstel van de natuur en het na-
tuurlijk milieu. Deze worden opgenomen in een Natuurrichtplan dat in overleg met alle betrokkenen (o.a. 
grondeigenaars) wordt opgesteld. 
 
Bij de eerste afbakening van het VEN werd het overgrote deel van het bosreservaat Hasselbos 
als GEN opgenomen bij het VEN onder de benaming ‘De Mombeek’ (GEN426). De zuidelijke 
rand werd, samen met de zuidelijke en oostelijke Populieraanplanten, Hoogstamboomgaarden 
en enkele percelen cultuurland, opgenomen als GENO (GENO426). Zie kaart 2.4. 
 
Binnen dit bosreservaat overlapt het Habitatrichtlijngebied volledig het VEN. Met uitzondering 
van de uitbreiding 3a die niet binnen VEN-gebied valt. 
 
2.6.3 Landschapsatlas 
 
Het bosreservaat is gelegen in de relictzone ‘Bovenlopen van de Demer’ (R70068). Zie kaart 
2.5. 

Het bosreservaat maakt geen deel uit van een beschermd landschap. 
 
2.6.4 Andere 
 
Op 240 m ten zuiden bevindt zich het erkend natuurreservaat ‘Keiberg-Leerberg’ (E-226). Op 
850 m ten oosten is het erkend natuurreservaat ‘Wijngaardbos en Demerbronnen’ (E-297) ge-
legen. Zie kaart 2.2. 
 
 
 



Identificatie 
 

Pagina 15 van 82
 

2.7 Erfdienstbaarheden 
 
Een erfdienstbaarheid is een last op een erf gelegd tot gebruik en tot nut van een erf dat aan een andere 
eigenaar toebehoort (BWB art. 637).  
 
2.7.1 Wegen 
 
In het bosreservaat komen geen openbare wegen of buurtwegen voor.  

In de omgeving van het bosreservaat Hasselbos lopen een aantal wegen en paden die weerge-
geven zijn op de Atlas der Buurtwegen. 

De voornaamste buurtweg (op kaartblad Riksingen) is de buurtweg nr. 4 aan de oostgrens van 
het bosreservaat. Het betreft hier de huidige Vrijhernstraat. Op de atlas de buurtwegen is goed 
de huidige percelering te herkennen. 
 

 
Figuur 2-2: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen met de Vrijhernstraat in het noordoosten. 

 
2.7.2 Waterlopen 
 
Volgens de Vlaamse hydrologische atlas (VHA) lopen er door het bosreservaat geen waterlo-
pen. Uit de topografische kaart blijkt er echter alsnog een zijloop van de Lerebeek-Winterbeek 
(L140, 2de categorie) te ontspringen in aan de westzijde van het zuidelijk gelegen grasland (2a). 
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2.8 Situatieplan zones integraal en gericht be-
heer 

 
Het situatieplan (zie figuur 2-3) toont de afbakening van de integrale en gerichte delen van het 
bosreservaat. De zones met Mannetjesorchis en Welriekende nachtorchis krijgen een gericht 
(hakhout)beheer. In deze zones worden ook alle knotessen en knothaagbeuken geknot en vrij-
gesteld. Dit is in de noordrand van 1a en het volledige bestand 1d. In de kleine zone met Wel-
riekende nachtorchis en Bosorchis in bestand 1c wordt afhankelijk van de resultaten in de ande-
re zones al dan niet een gericht beheer gevoerd.  
 
Een gericht (maai)beheer wordt gevoerd in het centrale en westelijke deel van het grasland 2a. 
De rest van het bosreservaat krijgt een integraal beheer. 
 

 
Figuur 2-3: afbakening zones met integraal beheer en gericht beheer 
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2.9 Geschiedenis 
(naar synthesenota, B. Van Elegem & J. Cornelis, 2008 en Advies INBO, K. Vandekerkhove, 2007)) 
 
2.9.1 Eigendomsgeschiedenis 
 
Het Hasselbos werd aangekocht op 10 augustus 2004 (13,8360 ha, vooral op Neerrepen) en op 
9 mei 2006 (4,6566 ha, vooral op Riksingen). 
 
2.9.2 Geschiedenis van het landgebruik 
(grotendeels naar synthesenota, B. Van Elegem & J. Cornelis, 2008 en Advies INBO, K. Vandekerkho-
ve, 2007) 
 
De evolutie van het bos- en landschapsbeeld wordt geschetst aan de hand van de volgende 
kaarten: 
- Kaarten van Fricx en Naudin (1700-1720); 
- de de Ferraris kaart (1775)  (zie kaart 2.7a); 
- (gereduceerde) kadasterkaarten (1810-1835); 
- Vandermaelen kaart (±1850); 
- Topografische kaarten (1872, 1886, 1935,1960) (zie kaarten 2.7b, c, d en e); 
- Bosleeftijdkaart (zie kaart 2.8). 
 
Oude cartografische kaarten (begin 18de eeuw) 

De oudste (voldoende gedetailleerde) cartografische bron die ter beschikking zijn, gaan terug 
naar het begin van de 18de eeuw. De kaart van Fricx (ca. 1700) geeft indicatief aan dat er bos 
aanwezig was tussen Riksingen en Neerrepen. Hierbij dient opgemerkt dat beide dorpen wer-
den verwisseld op de kaart. Een kaart van Naudin (ca. 1720) indiceert evenzo een bos ter 
hoogte van het huidige Hasselbos. 
 

 
 

Figuur 2-4. Historische kaarten: kaart van Fricx (links) en kaart van Naudin (rechts) 
 
De Ferrariskaart (1771-1778) 

Op de Ferrariskaart (kaart 2.7a) is een rechthoekig stuk bos aangegeven dat overeenkomt met 
de locatie van het Hasselbos. In hoeverre de Ferrariskaart een correcte geografische begren-
zing weergeeft, is echter onduidelijk.  
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Figuur 2-5: uitsnede de Ferrariskaart (1770) – zie kaart 2.7a 

 
Eerste kadasterkaarten en gereduceerd kadaster (1810-1835) 

Een eerste bron die het bos weergeeft in zijn huidige vorm en begrenzing is de pre-kadastrale 
kaart, opgemaakt in de Nederlandse periode maar waarvan de veldinformatie reeds in de Napo-
leontische periode werd verzameld (ca 1810). Op het gereduceerd kadaster wordt het huidige 
Hasselbos aangeduid als ‘De Spuik’ terwijl het oostelijke deel aangeduid wordt als ‘Steenveld’. 
 

 
Figuur 2-6: uitsnede de eerste kadasterkaarten (ca 1810) 

 

 
Figuur 2-7: uitsneden uit het gereduceerd kadaster Neerrepen (links) en Riksingen (rechts), ca 1835 
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Vandermaelenkaart (1846-1854) 

Op de Vandermaelenkaart is de huidige contour van het Hasselbos al goed te zien. Het bestand 
3a (nieuwe aanplant) was toen ook nog bos. Het zuidelijke grasland (2a) kan als historisch 
grasland beschouwd worden omdat dit perceel reeds in die periode niet bebost was 
 

 
Figuur 2-8: uitsnede uit de Vandermaelenkaart 

 
MGI van 1872-1886-1935 

Zie kaarten 2.7b-e 
 
De militaire kaarten (MGI) worden samen besproken omdat het beboste areaal nagenoeg on-
gewijzigd blijft. Alleen rond de eeuwwisseling lijkt een beperkte ontbossing te hebben plaats 
gevonden in het zuidoosten.  

   
Figuur 2-9: uitsneden uit de MGI-kaarten (1872: links, 1886: rechts) 

 
Topografische kaart van 1960 

Bestand 3a is op de topografische kaart van 1960 ontbost en omgezet naar akker en grasland. 
Deze ontbossing heeft plaats gehad rond 1958. Voor de rest is het beboste areaal hetzelfde 
gebleven. 
 
Huidige toestand en conclusie 

In het Hasselbos is de beboste oppervlakte vrijwel stabiel gebleven. De boscontinuïteit van het 
Hasselbos gaat terug tot het begin van de 18de eeuw. De laatste 200 jaar heeft het bos zelfs 
grotendeels zijn huidige vorm en begrenzing behouden. 
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Bosleeftijd 

De bosleeftijd van het Hasselbos is weergegeven op kaart 2.8. 
 
De bosleeftijdskaart heeft een vrij onduidelijk beeld over de bosleeftijd van het Hasselbos. Dit 
heeft waarschijnlijk deels maken door fouten in digitalisatie en de onduidelijke afbakening van 
het bos ten tijde van de Ferraris. Nu lijkt het alsof een groot deel van het bos geen Ferrarisbos 
is, terwijl dit net wel het geval is. 
 
 

2.10 Kenmerken van het vroegere beheer 
 
Uit de luchtfoto van 1957 blijkt dat het bos als hakhout werd beheerd. De hakhoutlaag lijkt op de 
foto recent gekapt. Doorheen het bos loopt een dicht netwerk van exploitatiewegen in visgraat-
vorm. Hoogstammige bomen (populieren) komen enkel voor rondom het zuidelijke grasland 
(dubbele rij, recent gekapt) en de zuidoostelijke tip van het bos. De latere luchtfoto’s geven dui-
delijk de populierenaanplanten weer, vooral in het oosten en langs de centrale dreef.  
 
Het noordelijk gelegen grasland was in het verleden ook altijd bos, maar werd pas rond 1960 
omgezet in akker en grasland. Zelfs de luchtfoto uit 1957 geeft dit perceel nog weer als bos. Het 
zuidelijke grasland is echter wel een historisch permanent grasland. Al vanaf de Vanderma-
elenkaart (1845) is het duidelijk als grasland ingetekend. 
 

 
Foto: luchtfoto NGI 1957 met aanduiding padennetwerk, nog beboste perceel 3a en de populieren op de 
zuidelijke rand van het grasland 2a en in de zuidoostelijke hoek. 
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Foto: luchtfoto NGI 1983 uitbreiding van de populieren in de oostrand en langs het centrale pad. Hakhout-
beheer was toen al vermoedelijk gestaakt. Bestand 3a (noordwesthoek) was toen al lang ontbost. 
 
Recent uitgevoerde werken: 
- Bestand 1d (najaar 2012): hakhoutkappingen onder de vorm van een groepsgewijze be-

standsopening in zones met orchideeën; hiermee wordt een uitbreiding van de orchideeën-
populaties beoogd. 

- Noordrand 1d (2012): hakhoutkapping in plaatselijke staakhoutengroepen van Amerikaanse 
eiken en/of stronkenopslaggroepen. De individueel staande dikke Amerikaanse eiken wer-
den geringd op stam. 

- Bestand 2a (2010): beperkte oppervlakte op oostelijk deel van grasland werd bebost met Es 
(op een vroeger met puingrond aangehoogd gedeelte). De jonge Essen zijn wel onderhevig 
aan de recent overal opgedoken aantasting met de schimmel Chalara fraxinea. 

- Bestand 2a (2011): aanleg van een poel op een moerassig stuk; tegelijk werden de door de 
voorgaande gebruikers aangelegde drainagebuizen doorstoken zodat de daardoor teweeg-
gebrachte versnelde waterdrainage wordt beëindigd. 

- Bestand 2a (2010): snoeien van de meidoornhaag, die op de kavelgrens staat van het gras-
land t.o.v. de naastgelegen private akkerpercelen. 

- Bestand 3a (2011): bebossing met Zomereik, na het pachtvrij maken van voorgaande land-
bouwbewerking met cultuurraaigras. 

- Centrale dreef (2012): tijdelijk vrijmaken van de centrale bosweg, om doorgang te kunnen 
laten nemen voor de ANB-bosarbeiders (voor opruiming van stormschade die buiten de 
bosgrenzen op naburige privé-percelen was gevallen); inmiddels werd de centrale bosweg 
weer intern versperd door enkele omgewaaide bomen. Dergelijk spontane en natuurlijke 
versperring van de centrale bosweg wordt zo gelaten, tenzij er kortstondig en tijdelijk door-
gang moet worden genomen door de ANB-arbeiders om nodige werkzaamheden op te 
knappen. 

- Oostelijke rand (2012): plaatsen van een bareel aan de ingang. 
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3 Algemene beschrijving 

3.1 Beschrijving van de standplaats 
 
3.1.1 Reliëf 
 
Zie kaart 3.1. 

Het bosreservaat Hasselbos is gelegen in Vochtig Haspengouw (deel van de Leemstreek). De-
ze regio wordt gekenmerkt door een (sterk) glooiend landschap. Vochtig Haspengouw vormt 
namelijk de overgang tussen Droog Haspengouw en de Kempen. Het bosreservaat Hasselbos 
is gelegen op een helling waarbij de hellingsgraad in het zuidelijke en westelijke deel van het 
bosreservaat de 10% overstijgt. De hoogteligging varieert van ca. 76 tot 109 mTAW van west 
naar oost. Het laagst gelegen punt is gelegen in het westelijke deel van het grasland 2a ter 
hoogte van de bronzone.  

Het grondgebied van de stad Tongeren is sterk erosiegevoelig. Onder meer op basis van de 
topografie, bodemtype en bodemgebruik wordt de erosiegevoeligheid van een gebied bepaald. 
Op basis van deze factoren wordt een potentiële bodemerosiegevoeligheidskaart opgemaakt. 
Deze kaart geeft de erosie weer bij veranderend bodemgebruik. Als er percelen van grasland 
naar akkerland worden omgezet moet rekening gehouden worden met deze potentiële erosie-
gevoeligheid van het perceel. Vrijwel alle percelen rond het Hasselbos zijn matig tot sterk ero-
siegevoelig. De meest erosiegevoelige percelen zijn gelegen ten zuiden van het bosreservaat. 
Hier vindt frequent afspoeling plaats van de hoger gelegen akkers naar het historisch grasland 
2a waardoor er een sterke verruiging van het perceel optreedt.  

 
Figuur 3-1: Potentiële bodemerosiekaart2 van het plangebied (bron: DOV databank) 

                                                                    
2 Paars: zeer hoog - rood: hoog - oranje: medium - geel: laag erosiegevoelige percelen. 
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3.1.2 Bodem en geologie (deels naar M. Antrop et. al., 2002) 
 
3.1.2.1 Bodem 
 
Gezien de ligging in de Leemstreek bestaat de bodem ter hoogte van het bosreservaat Hassel-
bos in hoofdzaak uit leemgronden (löss). Deze gronden zijn binnen het plangebied vaak kalkrijk. 
Als gevolg van zijn eolische afzettingswijze kan de löss meer zandig worden. Centraal wordt de 
bodem in het bosreservaat Hasselbos ingenomen door zware klei. In de valleien vindt men pro-
fielloze gronden die bestaan uit recent alluviaal of colluviaal materiaal. Deze valleigronden zijn 
tijdelijk tot permanent nat. De hoger gelegen delen in het bosreservaat zijn deels tertiair van 
oorsprong waarbij de leemafzettingen ondiep tot afwezig zijn met kleiige substraten tot gevolg. 
Merk op dat de aanwezige leemgronden zeer gevoelig zijn voor erosie. Binnen het plangebied 
is de B-horizont op sterke hellingen sterk erosiegevoelig. In het verst doorgedreven stadium zal 
de kalkrijke löss aan het oppervlak komen. De bodems zijn er over het algemeen matig droog 
tot matig nat (nat tot zeer nat in het westelijke deel van het grasland 2a). 

In het bosreservaat zijn de volgende bodems terug te vinden volgens de bodemkaart (kaart 
3.2): 

 Leemgronden: 
- Ada1 (uiterste noordoostrand): matig natte leembodem met klei-aanrijkingshorizont of 

structuur B horizont op matige diepe fase (80 - 120cm), 
- uAda (westrand): matig natte leembodem met klei-aanrijkingshorizont of structuur B ho-

rizont en kleisubstraat beginnend op geringe diepte, 
- Adb (centrale zone, zuid- en oostrand): matig natte leembodem met kleur B of structuur 

B horizont, 
- Adp (westrand ter hoogte van grasland): matig natte leembodem zonder profielontwik-

keling,  
- Aip (westrand grasland 2a): zeer natte leembodem zonder profielontwikkeling, 

 Zware kleigronden: Udx (centraal en noordelijk rand): matig gleyige zware kleibodem met 
onbepaalde profielontwikkeling. 

 
3.1.2.2 Geologie 
 
De Quartaire lagen rusten in dit gebied op zandige en kalkhoudende Tertiaire sedimenten, met 
eronder (zeer plaatselijk zelfs dagzomend) Krijtafzettingen.  

In de (diepere) ondergrond bevinden zich Krijtafzettingen. Tijdens de eerste grote mariene 
transgressie werden de Formatie van Heers (Midden Paleoceen) afgezet. De volgende mariene 
transgressies uit het Paleoceen en Eoceen reikte niet tot het projectgebied. In het late Eoceen 
brak, door een zakking van de Rijnslenk, opnieuw een transgressie aan tot ter hoogte van het 
projectgebied. Zo dagzomen de volgende opeenvolgende Tertiaire lagen (zie Figuur 3-2), van 
west naar oost, in het projectgebied: 

- de Formatie van Sint Huibrechts Hern: een grijsgroene, zeer fijne, kleihoudende, glauco-
niethoudende zandlaag; 

- de Formatie van Borgloon: een zware kleilaag met schelpresten; 
- de Formatie van Bilzen: twee zandige eenheden, gescheiden door een kleiige eenheid; 
- de Formatie van Boom: een blauwgrijze tot bruinzwarte, zandhoudende kleilaag; 
- de Formatie van Bolderberg: een gele, fijne zandlaag. 

Zeer plaatselijk (ter hoogte van Sint-Huibrechts-Hern) komen er enkele heuveltoppen voor (dus 
ook t.h.v. het plangebied) met kleiige afzettingen van de Formatie van Boom.  

Tijdens het Plioceen eindigden de transgressieve fases en werd het gebied voorgoed boven 
zeeniveau geheven.  
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Vanaf 3.000 v. Christus (maar vooral na de middeleeuwen) deden de eerste ‘landbouwende’ 
bevolkingsgroepen hun intrede en werd het oerbos langzaam omgezet in akkerlanden. Vanaf 
toen traden de eerste erosieverschijnselen op en beetje bij beetje spoelde de leem van toppen 
en hellingen, om als colluvium en alluvium in (het benedendeel van) de valleien op te hopen.  
 

 
Figuur 3-2: dagzomende tertiaire lagen binnen het plangebied 

. 
3.1.3 Hydrografie en hydrologie 
 
3.1.3.1 Oppervlaktewater 
 
Zie kaart 3.3. 

Het bosreservaat is gelegen binnen het Demerbekken (VHA-zone Mombeek).  

Volgens de VHA lopen er door het bosreservaat geen waterlopen. Uit de topografische kaart 
blijkt er echter alsnog een zijloop van de Lerebeek-Winterbeek (L140, 2de categorie) te ont-
springen in de zuidwesthoek van het bosreservaat. Deze bronbeek loopt in westelijke richting 
op de zuidrand van bestanden 1b en 1c. In de zuidrand van bestand 1c loopt de beek diffuus in 
het grasland naar de huidige poel, in het verleden werd een drainage voorzien tussen de bos-
rand en de poel.  
 
3.1.3.2 Grondwater 
 
In de winter en het voorjaar is de grondwaterstand lokaal vrij hoog door het voorkomen van tij-
delijke stuwwatertafels (bvb. daar waar tertiaire klei in de ondergrond terug te vinden is). 

In de valleidepressies ligt de grondwatertafel ondiep (minder dan 120 cm) en komt in sommige 
gevallen aan het oppervlak zoals in het westelijke deel van het grasland 2a.  

Daar waar geen klei in de ondergrond voorkomt en de dikte van het leemdek aanzienlijk is be-
vindt de grondwatertafel zich op grote diepte (tot 10 à 20 m) en heeft ze geen rechtstreeks be-
lang voor de waterhuishouding.  
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3.2 Biologisch milieu 
 
3.2.1 Biologische waarderingskaart 
 
De Biologische waarderingskaart vormt een gebiedsdekkende inventaris van de Vlaamse bioto-
pen. De “biologische waardering” is gebaseerd op vier criteria, namelijk zeldzaamheid, biologi-
sche kwaliteit, kwetsbaarheid en vervangbaarheid. 

Op de BWK zijn alle loofhoutbestanden aangeduid als biologisch zeer waardevol. Het grasland 
in het zuiden van het plangebied (2a) wordt als biologisch waardevol gekarteerd (deels met zeer 
waardevolle elementen). Het recent beplante perceel 3a wordt als biologisch minder waardevol 
gekarteerd met biologisch waardevolle elementen.  

Op kaart 3.4 wordt de geactualiseerde BWK (2010) voor het bosreservaat weergegeven. In het 
bosreservaat onderscheidt men volgende karteringseenheden of vegetatiekundige formaties: 

Graslanden 
De graslandpercelen worden besproken in § 3.2.5 

De zuidelijke graasweide (2a) wordt gekarteerd als soortenrijk cultuurgrasland (hp+) met relic-
ten van halfnatuurlijke graslanden (hc-) en talud met meidoornstruweel (khcr) op de zuidrand. 
Het betreft hier een verruigd grasland met elementen van nitrofiele zomen. 

De uitbreiding van het bosreservaat in het noorden (3a) werd gekarteerd als soortenarm cul-
tuurgrasland (hp) met elementen van soortenrijke graslanden. Dit perceel is nu deels bebost 
met Zomereik en sterk verruigd met Pitrus en Akkerdistel. 
 
Beuken-Eikenbossen 
Het overgrote deel van het bosreservaat wordt gekarteerd als Eiken-Haagbeukenbos (qa). De 
percelen ten zuiden van de centrale bosweg worden als zeer goed ontwikkeld beschouwd (qa*) 
met poplierenbomenrijen (kbp+) en elementen van Elzen-Essenbos (vc) aan de oostzijde. Over 
het algemeen komt veel populier voor aan de oostzijde en langs de centrale bosweg van het 
bosreservaat met een dense struiklaag van Es, Hazelaar, olm en Zwarte els. In de rest van het 
bosreservaat komt veel doorgeschoten hakhout voor van voornamelijk Gewone es en Haag-
beuk met verder hooghout van Gewone es, Zomereik Grauwe abeel, Boskers, Ruwe berk en 
wat Beuk. Hier en daar komt ook wat Japanse lork voor. Merk op dat de bestanden die aange-
duid worden qa* zelfs neigen naar het continentale type van het beukenbos met Parelgras en 
Lievevrouwebedstro (fm), dit wegens de grote populatie Wrangwortel in het gebied. 

Een klein deel aan de oostrand van het bosreservaat wordt als beukenbos met voorjaarsflora 
gekarteerd (fa) met bijmenging van wat lork en populier. In de zuidrand ter hoogte van het gras-
land komt lokaal Essen-Elzenbos voor (vc) met bijmenging van Eiken-Haagbeukenbos. Op het 
terrein komt dit type echter meer voor dan wordt weergegeven op de BWK-kaart. 
 
3.2.2 Vergelijking met de Potentieel Natuurlijke Vegetatiekaart 
 
Zie kaart 3.5. 

Potentiële bostypes volgens de Potentiële Natuurlijke Vegetatiekaart werden opgesteld door De 
Keersmaeker et al. (2001). De aanwezigheid van deze bostypes wordt sterk bepaald door de 
aanwezigheid van droge of nattere leembodems. Soms kan door de ligging op een ondoorlaat-
bare kleibodem deze bossen gekenmerkt worden door een hoge (schijn)waterstand in het natte 
seizoen terwijl ze tijdens de zomerperiode vaak uitdrogen.  

Het potentiële bostype leunt sterk aan tegen wat nu al actueel aanwezig is binnen het plange-
bied. Bijna het volledige plangebied is geschikt voor de ontwikkeling van Eiken-Haagbeukenbos 
of rijke Eiken-Beukenbos. Alleen ter hoogte van de westrand van het grasland 2a en aangren-
zend bos is ontwikkeling naar Elzen-Vogelkersbos mogelijk al dan niet met kans op bronbos.  
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3.2.3 Flora 
 
In de periode mei 2011 werden er 6 vegetatie-opnames in de bossfeer en één Tansley-opname 
in het zuidelijk grasland uitgevoerd. 

Een volledige actuele lijst van de flora in het bosreservaat wordt weergegeven in bijlage 2. 

De voornaamste soorten zijn terug te vinden op kaart 3.6. Aanvullende gegevens zijn afkomstig 
van de synthesenota voor de oprichting van het bosreservaat (B. Van Elegem & J. Cornelis, 2008) 
en het voorafgaande Advies van het INBO (K. Vandekerkhove, 2007). Historische gegevens zijn 
afkomstig van de floradatabank (FLORON vzw, INBO en Nationale plantentuin van België) voor het 
kilometerhok e7-31-31 en van Geebelen J. & Forier G. (1982). 
 
3.2.3.1 Rode lijstsoorten 
Zie kaart 3.6a. 

Rode lijsten zijn een belangrijk instrument in het hedendaagse soortgerichte beleid van het 
Vlaamse natuurbehoud. Deze lijsten geven voor elke soort van een groep organismen een indi-
catie over haar status in Vlaanderen, gaande van niet bedreigd tot uitgestorven in Vlaanderen. 
De recentste Rode lijst van de hogere planten in Vlaanderen werd opgesteld door Van Landuyt 
et al. (2006). 

De Rode lijst in strikte zin omvat de planten van de categorieën uitgestorven, met verdwijning 
bedreigd, bedreigd en kwetsbaar.  
 
Tabel 3.3: Rode lijstsoorten teruggevonden in bosreservaat Hasselbos (2011) 

Soort Wetenschappelijke 
naam 

Rode lijst 
categorie KFK3 Vindplaats 

Slanke zegge Carex strigosa zeldzaam 2 
Vrij algemeen in de laagst gelegen delen 
van het bosreservaat ter hoogte van het 
grasland zoals in bestand 1c. 

Bosorchis Dactylorhiza fuch-
sii 

onvoldoende 
gekend 3 Zeldzaam, o.a. op het centrale plateau in 

1c (min. 5 ex.). 

Wrangwortel   Helleborus viridis zeldzaam 2 Algemeen en lokaal bestandsdekkend in 
de oostzijde van het bosreservaat. 

Mannetjesorchis Orchis mascula bedreigd 1 1 vindplaats aan de noordzijde van 1a 
(min. 45 ex.) 

Welriekende 
nachtorchis Platanthera bifolia bedreigd 2 

Vrij geclusterd voorkomend in bestan-
den 1c (min. 15 ex.) en 1d (min. 20 ex.) 
op het plateau . 

  
foto: Mannetjesorchis (links) en Welriekende nachtorchis (rechts) in het Hasselbos. 
                                                                    
3 KFK = kwartieruurhokfrekwentieklasse : een schaal van 1 tot 10 of van zeer zeldzaam tot zeer algemeen 
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3.2.3.2 Oud-bosplanten 
 
Oud-bosplanten zijn soorten die in hoofdzaak gevonden worden op oude bossites (= min of 
meer onafgebroken bebost sinds tenminste 1775 of de Ferrariskaart) en die zich slechts traag 
vestigen in jonge bossen. Soorten kunnen echter, afhankelijk van de regio en haar specifieke 
(abiotische) kenmerken meer of minder aan oud bos gebonden zijn. Het Hasselbos heeft een 
zeer uitzonderlijke en unieke oud-bosflora die het historisch boskarakter van het bos sterk be-
nadrukt. 

In het plangebied werden de in tabel 3.4 opgesomde oud-bosplanten (Cornelis et al., 2009) in 
2011 aangetroffen (en gemeld). Zie kaart 3.6a. 
 
Tabel 3.4: aangetroffen oud-bosplanten (naar Cornelis, 2009) in het plangebied (2011) 

Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam 

Gebonden 
aan oud 

bos 
Voorkomen 

Aardbeiganzerik Potentilla sterilis sterk Zeldzaam o.a in de zuidelijke bosrand van 1d. 

Bleek/Donkersporig 
bosviooltje 

Viola rivinia-
na/reichenbachiana 

sterk Vrij algemeen op vochtige bospaadjes.  

Bosanemoon Anemone nemorosa sterk 
Zeer algemeen en bestandsdekkend voorkomend in het 
bosreservaat. 

Bosgierstgras Milium effusum sterk Zeer algemeen in het bosreservaat. 

Boszegge Carex sylvatica  sterk Zeer algemeen in het bosreservaat. 

Dalkruid Maianthemum bifo-
lium  

sterk Uitsluitend in noordoostelijke hoek van 1b. 

Daslook Allium ursinum sterk 
Gemeld door K. Vandekerkhove (2007) echter niet terug-
gevonden. 

Eenbes Paris quadrifolia sterk 
Algemeen en soms vlakdekkend. Ontbreekt in het weste-
lijk-centrale deel van het bosreservaat. 

Eenbloemig parel-
gras Melica uniflora sterk 

Gemeld door K. Vandekerkhove (2007) echter niet terug-
gevonden. 

Gele dovenetel Lamium galeobdo-
lon  

sterk 
Gebiedsdekkend op de vochtiger delen binnen het bosre-
servaat. 

Gevlekte aronskelk Arum maculatum sterk Vrij zeldzaam in de noordrand van 1a. 

Gewone salomons-
zegel 

Polygonatum mul-
tiflorum  sterk Vrij algemeen. 

Groot heksenkruid Circaea lutetiana matig 
Op vochtige bospaadjes, voornamelijk in het oostelijke 
deel van het bosreservaat. 

Grote muur Stellaria holostea sterk Vrij algemeen. 

Gulden boterbloem Ranunculus auri-
comus 

- Vrij algemeen, vooral  in het centraal deel  

Heelkruid Sanicula europaea zeer zwak Vrij zeldzaam in 1b en 1c. 

Ijle zegge Carex remota  matig Vrij algemeen. 

Kleine maagden-
palm Vinca minor sterk 

Gemeld door Geebelen (1982) en Vandekerkhove 
(2007). 

Klimop Hedera helix matig Algemeen. 

Mannetjesereprijs Veronica officinalis zwak Uitsluitend in de schrale bosrand van 1d thv de weide. 

Ruige veldbies Luzula pilosa  sterk Gemeld door Geelen (1982) en het BWK-team (2000.) 

Ruwe smele Deschampsia cespi-
tosa 

sterk Vrij algemeen. 

Slanke sleutel-
bloem Primula eliator sterk 

Zeer algemeen in de natte bosdelen zoals de zuidrand 
van 1b-d maar ook in 1a.. 

Valse salie Teucrium scorodo-
nia 

matig Uitsluitend in de schrale bosrand van 1d thv de weide. 

Wijfjesvaren Athyrium filix-femina  sterk Vrij algemeen. 

Witte klaverzuring Oxalis acetosella  sterk 
Vrij algemeen in het noordelijk deel van 1b en 1c, 
meestal thv het centrale bospad. 



Algemene beschrijving 
 

Pagina 28 van 82
 

3.2.3.3 Overige vermeldenswaardige soorten en historische waarnemingen 

Van verschillende soorten weet men zeker dat ze nog voorkomen in het gebied maar exacte 
puntlocaties zijn onbekend. De meeste waarnemingen zijn afkomstig van het voorafgaande Ad-
vies van het INBO (K. Vandekerkhove, 2007) en recente kilometerhokgegevens van de floradata-
bank. 

Tabel 3.5: Rode lijstsoorten bekend van het gebied maar niet teruggevonden tijdens inventarisatierondes 

Soort Wetenschappelijke 
naam 

Rode lijst 
categorie KFK Opmerking 

Gele anemoon Anemone ranunculo-
ides bedreigd 1 

In de bosrand in het zuidwestelijke deel 
net buiten het bosreservaat (na 2000). 
Deel is nu sterk verruigd door aanpalende 
landbouwgronden. 

Dicht havikskruid Hieracium lachenalii kwetsbaar 4 Binnen het plangebied? Waarnemingen 
afkomstig uit floradatabank (<1992). 

Ruig hertshooi Hypericum hirsutum  zeldzaam 2 Grote populatie in grasland net ten oosten 
van het bosreservaat 

Rode kamperfoelie Lonicera xylosteum zeldzaam 2 Vermeld in Vandekerkhove (2007) 

Vogelnestje Neottia nidus-avis  bedreigd 1 Binnen het plangebied? Waarnemingen 
afkomstig uit floradatabank (<1992). 

Bergnachtorchis Plantanthera chlo-
rantha bedreigd 1 

Wordt vermeld in de synthesenota maar 
niet teruggevonden tijdens de inventarisa-
tieronde. Waargenomen door BWK-team 
(Robin Guelinckx) in 2006 

 
Verder zijn er volgens de Floradatabank nog verschillende Rode lijstsoorten gekend voor dit 
kilometerhok. Deze dateren allen van na 1992 en hebben waarschijnlijk veelal geen betrekking 
op het plangebied. Het betreft graslandsoorten en akkeronkruiden als: Gewone agrimonie, 
Grasklokje, Groot streepzaad, Kleine wolfsmelk, Muizenoor, Knolboterbloem, Akkerandoorn en 
Betonie. De enige plaatsen binnen het bosreservaat waar deze soorten eventueel kunnen ge-
staan hebben is de noordrand van het graslandperceel 2a en de nieuwe aanplant 3a. Deze per-
celen hebben een vrij intensief landbouwverleden gekend. De (historische) aanwezigheid van 
deze soorten op deze plekken is dus vrij onwaarschijnlijk. 

Hoewel geen Rode lijstsoorten is het voorkomen van Grote keverorchis en Ruig klokje zeker 
het vermelden waard binnen het bosreservaat. 

Ruig klokje wordt vrij algemeen teruggevonden langs het centrale bospad. Het is een soort die 
sterk gebonden is aan het traditionele hakhoutbeheer. Deze soort komt ook voor langs boszo-
men. Indien dit beheer gestaakt wordt kan deze soort zich nog wel een poos handhaven maar 
zal ze uiteindelijk toch verdwijnen. 

Grote keverorchis is vrij algemeen in het bosreservaat maar lijkt toch geconcentreerd voor te 
komen in de hellingbosbestanden 1c en 1d. Typisch is het samen voorkomen van Heelkruid, 
Eenbes en Boszegge op de standplaats. 

 
foto: Eenbes (Maarten Jacobs) 
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3.2.3.4 Autochtone bomen en struiken 

Het bosreservaat Hasselbos is een topgebied in Vlaanderen voor autochtoon genenmateriaal 
van bomen en struiken. Naast een breed gamma van struiken zijn vooral de lage knotbomen 
van hoofdzakelijk Gewone es bijzonder waardevol, en dit ook als cultuurhistorisch element.  

Zoals blijkt op kaart 3.6b zijn de knotbomen geconcentreerd in een aantal zones. Volgende in-
teressante autochtone genenbronnen zijn aanwezig (met vermelding van categorie4):  

 Aalbes (c-categorie): komt plaatselijk massaal voor zoals in bestand 1a. 

 Bosroos (a-categorie): komt maar in klein aantal voor in het bosreservaat, enkel in bestand 
1c werden er twee exemplaren aangetroffen. 

 Eenstijlige meidoorn (b-categorie): de uitgegroeide meidoornhaag op de oostrand van het 
grasland 2a herbergt waardevolle oude meidoorns (met ook Maretak erop). Ook de ge-
snoeide meidoornhaag op de zuidrand van het grasland zijn waarschijnlijk waardevol als 
autochtone genenbron.  

 Grootvruchtige meidoorn (a-categorie): net buiten het bosreservaat, ten zuiden van be-
stand 1b, staat vlak naast een populier een Grootvruchtige meidoorn (Crataegus x macro-
carpa). Deze hybride tussen Tweestijlige en Koraalmeidoorn is in Vlaanderen zeer zeld-
zaam (minder dan 50 locaties). De struik wordt deels overschaduwd en is meer vrijstelling 
wenselijk. 

 Gelderse roos (a/b-categorie): werd op minstens 12 locaties aangetroffen en dan vooral in 
de nattere zones. 

 Gewone es (b-categorie): de talrijke lage knotessen (waar de meeste orchideeën in de 
buurt groeien) zijn typerend voor het Hasselbos. In totaal komen er ca. 80 lage knotessen 
voor. Heel wat van die knotessen zijn hol of deels uitgescheurd, de dikste knotes is bijna 4 
m (3,8 m). De meeste knotessen zijn de laatste 20 à 30 jaar niet meer geknot zodat er 
momenteel (té) zware takken op de knotbomen staan. 

 Haagbeuk (b-categorie): hakhout van Haagbeuk komt vooral centraal in het bosreservaat 
talrijk voor. Omvangrijke hakhoutstoven komen maar beperkt voor of zijn moeilijk af te 
grenzen. Er zijn enkele stoven met een omtrek tot 5 m aanwezig. Naast de hakhoutstoven 
zijn er 6 lage knothaagbeuken aanwezig waarvan de dikste een omtrek van 2,5 m heeft. 
De zwaarste gemeten opgaande Haagbeuk had een omtrek van 185 cm. 

 Kardinaalsmuts (a/b-categorie): komt op een 10-tal locaties voor in de zuidrand van het 
bosdeel van het bosreservaat.  

 Kruisbes (a-categorie): komt in klein aantal voor en vindt in deze kalkrijke streek geschikte 
groei-omstandigheden.  

 Rode kornoelje (a/b-categorie): komt verspreid over het bosreservaat voor met wel een 
concentratie in de zuidrand.  

 Ruwe iep (c-categorie): in de noordrand van bestand 1b komt de variëteit ‘cornuta’ (‘dui-
veltjesiep’) voor. Zeker in bestand 1a is er vrij veel Gladde iep (U. minor) in de nevenetage 
aanwezig. 

 Spaanse aak (b-categorie): komt beperkt voor in het bosreservaat. De omvangrijkste hak-
houtstoof heeft een omtrek van 2 m.  

 Wilde liguster (b-categorie): in bestand 1c werd een jonge struik van Wilde liguster aange-
troffen. Van deze soort is buiten de kustduinen, autochtoon materiaal bijzonder zeldzaam 
en komt sporadisch voor in oude hakhoutbossen van Zuid-Limburg en de Voerstreek.  

                                                                    
4 a = zeker autochtoon 
   b = waarschijnlijk autochtoon 
   c = mogelijks autochtoon 
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 Zoete kers (c-categorie): een opgaande boom met een omtrek van 1,9 m staat op de 
noordrand van bestand 1a. 

Verder komt er vrijwel zeker autochtoon materiaal voor van algemenere soorten voor als Haze-
laar, Maretak, Wilde lijsterbes, Ruwe berk, …  

  
foto links: lage en gedegradeerde knot van Haagbeuk – foto rechts: hakhoutstoof van Haagbeuk 

  
foto links: jong lot van Grootvruchtige meidoorn – foto rechts: oude lage knot van es 

 
3.2.3.5 Invasieve soorten 
Invasieve soorten zijn terug te vinden op de knelpuntenkaart 3.11. 
 
 Amerikaanse eik komt slechts pleksgewijs voor binnen het bosreservaat. Alle exemplaren 

zullen worden geringd. In het uiterste westen van 1a komt net buiten het bosreservaat een 
grotere oppervlakte Amerikaanse eik voor. Deze zal binnenkort worden gekapt. 

 
Langs het centrale bospad in het oosten van het bosreservaat komt verder nog wat Bonte gele 
dovenetel voor.  
 
3.2.4 Mossen 
 
In 2006 werd het Hasselbos op mossen geïnventariseerd door de Limburgse Bryologische 
Werkgroep (Bryolim). Hierbij werden een 50-tal soorten gevonden waaronder 7 zeldzame tot 
uiterst zeldzame soorten (o.a. Ruig boomvorkje) zie volledige lijst bijlage 3. 
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3.2.5 Vegetatie 
 
In het grasland 2a werd een vegetatieopname gemaakt volgens de Tansley-bedekkingsschaal. 
De situering van deze opname is weergegeven op kaart 3.10. Deze opnames werden in het 
Bosbeheerpakket ingebracht en syntaxonomisch geplaatst volgens de typologie van Schaminée 
(Vegetatie van Nederland, 1999). De typering van het grasland is terug te vinden op de vegeta-
tiekaart 3.8. De Tansley-opname is terug te vinden in bijlage 2. 
 
In deze opname zijn verschillende ken- of differentiërende soorten afwezig. Daarom kon voor de 
opnames geen typering worden gedaan tot op associatieniveau. Deze verarmde types worden 
meestal onder rompgemeenschappen op verbondsniveau geplaatst. 
 
Het grasland 2a behoort tot de klasse der matig voedselrijke graslanden (Molionio-
arrhenatheretea). Deze klasse omvat de iets betere productiegraslanden uit de voorbije eeuwen. 
Door de landbouwomwenteling zijn deze graslanden in Vlaanderen redelijk zeldzaam gewor-
den. Toch zijn verschillende vegetaties uit deze klassen algemeen. Het betreft hier de romp-
gemeenschap van Grote vossenstaart. Grote vossenstaart komt hier dominant voor samen 
met Engels raaigras en Ruw beemdgras. Verder is dit perceel nog vrij soortenrijk met vochtmin-
nende soorten als: Beekpunge, Moeraswalstro en Pinksterbloem. Dit perceel is verruigd door 
inwaaiing en/of inspoeling van meststoffen van naburige akkerpercelen en door het historisch 
landgebruik. Soorten als Akkerdistel en Grote brandnetel zijn hier een belangrijke indicatie en 
komen soms codominant voor. Verder komen ook soorten van de naburige bosbestanden voor: 
Speenkruid, Gele dovenetel en Grote muur.  

Vooral op de noordrand komen nog relicten van schraalgrasland voor met soorten als Aardbei-
ganzerik, Valse salie, Mannetjesereprijs, Reukgras en Valse salie.  

Dit perceel was tot in 2009 nog in landbouwgebruik. 

  
foto: de steile rand van 2a is nog vrij schraal en bloemrijk met op de foto Gewone ereprijs, Scherpe boter-
bloem en Grote muur doch komen ook hier vrij veel nitrofiele ruigtekruiden voor als Grote brandnetel. In de 
rest van het grasland komt Grote vossenstaart vrij dominant voor. 
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3.2.6 Fauna 
 
3.2.6.1 Avifauna  

(deels naar de synthesenota van B. Van Elegem & J. Cornelis, 2008) 

In kader van voorliggend beheerplan werd in 2011 een gedetailleerde inventarisatie van de 
minder algemene broedvogels uitgevoerd volgens de broedterritoriumkartering (Nature-ID, 
2012). Tabel 3.6 geeft een overzicht van de voornaamste broedvogels in het gebied. Deze wor-
den ook gevisualiseerd op kaart 3.7a.  
 

Tabel 3.6: voornaamste broedvogels in het plangebied (2011) 
Soort Territoria Bestand 

Buizerd 1 1a 

Havik 1 1a 

Bosuil 1 1c 

Boomklever 3 1a/1c/1d 

Groene specht 2 1a/1b 

Grote bonte specht 3 1a/1c/1d 

Kleine bonte specht 2 1b 

Bosrietzanger 1 2a 

Geelgors (RL Bedreigd) 1 2a 

Glanskop 2 1a/1c 

Grasmus 1 2a 

Vuurgoudhaan  2 1a/1b 

Appelvink 3 1c/1d 

 
Een horst van Havik is teruggevonden in een solitaire lork langs het centrale bospad. Wat ver-
der (op geen 100 m van elkaar!) is ook een horst van Buizerd teruggevonden. Boomklever, 
Boomkruiper en Kleine bonte specht zijn indicatoren voor een structuurrijk loofbos met dikke 
bomen. Een andere soort die typisch is voor goed gestructureerde bossen is Glanskop (vooral 
op de hoger gelegen delen). 

Appelvink wijst dan weer op overgangssituaties en lichtrijke plekken in het bos (hakhout). In de 
houtkant aan de zuidrand van het gebied werd een territoria van Grasmus vastgesteld en een 
zangpost van Geelgors (Rode lijstsoort: Bedreigd) genoteerd (2 zp. in 2008). Deze zijn typisch 
voor een kleinschalig landschap met hagen en houtkanten. Hier werd ook een zangpost van 
Bosrietzanger opgetekend. Een vermoedelijk broedgeval was er in 2012 van Grauwe vliegen-
vanger in de westrand van het bosreservaat. 

Vrij recent waren Rode lijstsoorten als Wielewaal, Goudvink (vermoedelijk) en Zomertortel 
nog gekend als broedvogel in het plangebied. Deze werden in 2011 echter niet meer aangetrof-
fen. 
 
3.2.6.2 Zoogdieren  

(deels naar de synthesenota van B. Van Elegem & J. Cornelis, 2008 en D. Dekeukeleire, 2011) 

Recente zoogdierwaarnemingen zijn afkomstig van eigen veldwaarnemingen en uitgevoerd 
vleermuizenonderzoek. In het kader van dit voorliggend beheerplan werd in samenwerking met 
D. Galens en D. Dekeukeleire in juli-augustus 2011 een vleermuizenonderzoek gehouden in het 
bosreservaat. 

Over zoogdieren (uitgezonderd vleermuizen) in het Hasselbos is niet zo veel gekend. Een ge-
richte inventarisatie naar Hazelmuis leverde niets op (Verbeylen & Verbelen, 2006). Tijdens het 
veldwerk werd wel Ree waargenomen en werd een oude dassenburcht opgemerkt.  

Tot voor een paar jaar was Das nog aanwezig in het Hasselbos. 
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De afschotstatistieken en voorjaarstellingen van WBE De Burcht, die het bosreservaat quasi 
volledig omringt, vermelden ook Haas, Konijn en Vos. 
 
Vleermuizen 
Het gebied werd op 18 juli en 2 augustus 2011 bezocht en geïnventariseerd met batdetector. 
Daarnaast werden er ook vleermuizen gevangen (Dekeukeleire D. et al). Bij het vleermuisvan-
gen werd gebruik gemaakt van een ‘Acoustic Lure (Avisoft)’. Dit apparaat produceert sociale 
geluiden van vleermuizen en lokt zo dieren naar de netten. Bij de vangstsessies werden enkel 
de sociale geluiden van Bechsteins vleermuis afgespeeld (distress calls), maar het is gekend 
dat ook andere soorten hierop reageren. 

Op zo’n korte tijd is het moeilijk om een zicht te krijgen op de aanwezige diversiteit, laat staan 
de aantallen, kolonies en vliegroutes. De resultaten geven dan ook slechts een eerste, onvolle-
dig beeld. Toch werd een indrukwekkend aantal soorten waargenomen (tabel 3.7). 
 
Tabel 3.7: Overzicht van de waargenomen soorten vleermuizen in het Hasselbos 

Soort Latijnse naam waarnemingsmethode voortplanting 
in het gebied 

Habitat- 
richtlijn II 

Rode lijst 
catergorie 

  batdetector vangst   niet bedreigd 
Gewone dwerg-
vleermuis 

Pipistrellus pipi-
strellus x x   niet bedreigd 

Franjestaart Myotis nattereri x x   bedreigd 

Ingekorven vleermuis Myotis emargina-
tus  x  x met uitster-

ven bedreigd 

Bechsteins vleermuis Myotis bechsteinii  x  x met uitster-
ven bedreigd 

Baardvleermuis Myotis mystacinus  x x  vermoedelijk 
bedreigd 

Grootoorvleermuis Plecotus auritus x x x  vermoedelijk 
bedreigd 

Grootoorvleermuis 
spec. 

Plecotus auri-
tus/austriacus x   / / 

baardvleermuis spec. Myotis mystaci-
nus/brandti x   / / 

 
Zeer bijzonder zijn de waarnemingen van twee soorten die opgenomen zijn in bijlage II van de 
Habitatrichtlijn, namelijk Ingekorven vleermuis en Bechsteins vleermuis.  

Daarnaast werden voortplanting vastgesteld van grootoorvleermuis en baardvleermuis in het 
gebied. Van beide soorten werden postlacterende vrouwtjes aangetroffen (en bij grootoorvleer-
muis ook een juveniel). Beide soorten bewonen zowel holle bomen als kerkzolders. Grootoor-
vleermuis jaagt altijd vlakbij de kolonieplaats (meestal op een afstand van minder dan 500m). 
Gezien het grote aantal vangsten kan gesteld worden dat er zeker een kolonie in het bos aan-
wezig is. Bij Baardvleermuis kan de afstand groter zijn. 
 
Soortbespreking van bijzondere soorten: 
Bechsteins vleermuis 
De Bechsteins vleermuis is een extreem zeldzame en sterk bedreigde soort, typisch voor struc-
tuurrijke loofbossen. In Engeland wordt de soort vaak aangetroffen in middelhoutbossen. De 
vrouwtjes zijn sterk filopatrisch (= zeer plaatstrouw), en koloniseren niet of zeer traag nieuwe 
gebieden. Kraamkolonies zijn dan ook gebonden aan oud bos (in de betekenis van Ferrarisbos-
sen). Mannetjes disperseren wel en kunnen nieuwe bosgebieden koloniseren. Bij de twee 
vangstpogingen werd telkens een mannetje gevangen (twee verschillende exemplaren). Man-
netjes en vrouwtjes komen vaak in hetzelfde gebied voor, en daarom werd er de tweede avond 
ook nog gevangen, in de hoop alsnog een vrouwtje aan te treffen en zo een kraamkolonie te 
vinden. Kraamkolonies bewonen holle bomen, en verhuizen elke dag. Daarom hebben ze dan 
ook een groot aantal boomholten nodig (50-tal). Mogelijks zijn er in het Hasselbos onvoldoende 
boomholtes aanwezig voor een kraamkolonie. 
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Ingekorven vleermuis 
De soort jaagt vooral in koeienstallen, waar ze mestvliegen van de muur plukt. Daarnaast wordt 
ook gefoerageerd in structuurrijk loofbos, vooral op spinnen. In bos is de soort zeer moeilijk te 
vangen. In Vlaanderen zijn slechts 4 kraamkolonies gekend. De dichtste gekende kolonie ligt in 
Wallonië (Berneau, 22 km). Bij een project voor het Regionaal Landschap Haspengouw en Voe-
ren (Janssen et al.) werden in 2010 op diverse locaties mannelijke exemplaren gevangen in 
koeienstallen (ondermeer in Vliermaalroot, Munsterbilzen en Dorne). 
 

    
foto: gevangen Bechsteins vleermuis in het Hasselbos en sonogram (D. Dekeukeleire) 
 
3.2.6.3 Herpetofauna 

Van amfibieën zijn er geen gegevens in het bosreservaat.  

Wel komt Hazelworm voor in het grasland 2a, zo werd op 15 mei ’12 tijdens een terreinbezoek 
met de adviescommissie een exemplaar gevonden. 
 
3.2.6.4 Invertebraten 

Dagvlinders 
In kader van dit beheerplan werd in 2011 door Maarten Jacobs een gedetailleerde inventarisatie 
uitgevoerd van dagvlinders in het bosreservaat (Nature-ID, 2012). Het volledige rapport van 
deze inventarisatie is weergegeven in bijlage 4. 

Het aantal soorten dagvlinders is binnen het bosreservaat is vrij beperkt. Bijna alle soorten zijn 
(vrij) algemeen te noemen.  
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Tabel 3.8: aangetroffen dagvlinders in het bosreservaat Hasselbos (2011) 

Wetenschappelijke 
 naam 

Nederlandse  
naam 27

/0
3/

20
11

 

10
/0

4/
20

11
 

1/
05

/2
01

1 

23
/0

5/
20

11
 

29
/0

5/
20

11
 

28
/0

6/
20

11
 

2/
08

/2
01

1 

20
/0

8/
20

11
 

To
ta

al
 

R
od

e 
lij

st
 1

99
9 

R
od

e 
lij

st
 2

01
1 

Aglais io Dagpauwoog 3 4 1   1   9 LC LC 

Aglais urticae Kleine vos 1     1         2 LC LC 

Anthocharis cardamines Oranjetipje   1             1 LC LC 

Araschnia levana Landkaartje   1 3       1   5 LC LC 
Maniola jurtina Bruin zandoogje           12 8 5 25 LC LC 
Ochlodes sylvanus Groot dikkopje       1         1 LC LC 

Pararge aegeria Bont zandoogje   3 4     2 1 2 12 LC LC 

Pieris brassicae Groot koolwitje 1 2   1         4 LC LC 
Pieris napi Klein geaderd witje   3 1   1     2 7 LC LC 

Pieris rapae Klein koolwitje 2 5   3 2 4 6 3 25 LC LC 

Polygonia c-album Gehakkelde aurelia 2 5     1   1   9 LC LC 
Pyronia tithonus Oranje zandoogje             6 3 9 LC LC 
Vanessa atalanta Atalanta    1    1  2 LC LC 

Aantal exemplaren   9 24 9 7 4 19 24 15 111     

Aantal soorten   5 8 4 4 3 4 7 5 13     

Aantal RL-soorten 2011   0 0 0 0 0 0 0 0 0     
De in 2011 vernieuwde Rode lijst voor de dagvlinders gebruikt de internationale IUCN categorieën: 
LC (Least Concern) = Momenteel niet in gevaar 

 
Sprinkhanen 
In het bosreservaat werden in 2011 ongeveer 9 soorten sprinkhanen waargenomen (Jacobs 
Maarten), namelijk: Bramensprinkhaan, Bruine sprinkhaan, Gewoon doorntje, Gouden 
sprinkhaan (RL zeldzaam), Grote groene sabelsprinkhaan, Krasser, Negertje (Rode lijst 
zeldzaam), Ratelaar en Zuidelijk spitskopje. De meeste waarnemingen binnen het plangebied 
zijn afkomstig van het zuidelijk grasland 2a. De waarneming van de soort Negertje is opvallend 
omdat deze soort in Zuid-Limburg buiten de Maasvallei nog niet werd aangetroffen. 
 
Kevers 
In kader van dit beheerplan werd in 2011-2012 een verkennend onderzoek verricht naar de ke-
verfauna in het bosreservaat (L. Crevecoeur, 2012). Het volledige rapport is terug te vinden in 
bijlage 5. Tijdens het onderzoek werd gebruik gemaakt van raamvallen, holtevallen in knotessen 
en klop, - zeef, - en lichtvangsten. 

In totaal werden 268 soorten gevangen. Indien de inventarisaties van 2009 (Crevecoeur L.) 
worden meegeteld (van de ingezaaide akker- en bosranden van het Hasselbos) werden er 365 
soorten waargenomen. Hierbij is het aantal xylobionten (houtkevers) vrij hoog. In het Hasselbos 
zijn o.a. volgende opmerkelijke soorten waargenomen: 

 Veilleius dilatatus, een kortschildkever van 2 cm en soms nog groter die leeft in de nesten 
van de hoornaar. De laatste jaren is het aantal hoornaarnesten toegenomen en ook deze 
kever profiteert daarvan. Alleen in Limburg al gekend van 23 locaties, waar de soort voor 
1990 maar uit 4 locaties van België was genoteerd.  
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 Litargus balteatus: Van deze paddenstoelkever is dit de eerste waarneming voor Limburg, 
de tweede voor België (Zoniënwoud). Deze adventiefsoort is vanaf 1995 heel West-Europa 
aan het veroveren. 

 Berginus tamarisci, een nieuwe kever voor België. 
Het is een kever van ongeveer 1,6 mm behorend tot de Mycetophagidae (paddenstoelke-
vers). Ze is algemeen in de landen rond de Middellandse Zee. Deze soort werd in 1995 voor 
de eerste maal in Zuid-Duitsland gevonden. Sindsdien is er een duidelijke opmars naar het 
noorden bezig. De kevers worden meestal gevonden in vermolmde stammen. In Frankrijk is 
er een mogelijk verband gevonden met een gal die op de Gewone es leeft. 

 Neophytobius muricatus  
De vondst van deze snuitkever in een lichtval is opmerkelijk. De enige waarneming uit Bel-
gië is afkomstig van Zoerle-Parwijs 1945. De larven leven op Varkensgras (Polygonum avi-
culare). 

  
foto links: raamval op het pad tussen 1b en 1c - foto rechts: Populierenladderboktor (Saperda scalaris) 
 
Conclusie: het Hasselbos is gelegen in een regio met waardevolle bossen (Kolmont, Brullen-
bos) voor xylobionte kevers. Het is floristisch zeker rijker dan deze bossen maar het bos haalt 
voorlopig niet de verwachte keverwaarde. Hiervoor wordt gedacht aan volgende oorzaken:  

- in het gebied is de variatie aan verschillende boomsoorten kleiner dan in Kolmont.  
- het aantal grote, dikke bomen is meer beperkt 
- hakhoutbeheer zorgde wel voor veel bomen met holtes maar deze structuren vinden we 

voornamelijk in het bos. Xylobionte kevers verkiezen hout maar zijn ook warmteminnend. 
- vermoedelijk zijn de grote bomen nabij het kasteel van Neerrepen al langer verdwenen en 

is er dus een periode geweest zonder zieke en dode bomen.  
 

Andere invertebraten 
Tijdens de inventarisatieronden voor vleermuizen in juli 2011 werd door D. Dekeukeleire de mi-
neervlieg Phytomyza hellebori gevonden. Deze mineervlieg is gebonden aan Helleborus-
soorten. Het betreft de tweede waarneming voor Vlaanderen. 
 
In het bosreservaat werd ook de Mierenboktor (Anaglyptus mysticus) waargenomen (Jacobs M., 
2011).  
 
Op de schrale helling in de noordwesthoek van het grasland komt een kleine kolonie Grijze 
zandbijen voor, deze overgangszone is interessant voor heel wat andere soorten bijen.  
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foto links: Mierenboktor – foto rechts: Klein vliegend hert (Maarten Jacobs) 

 
3.2.7 Bestandenkaart en bestandsbeschrijvingen 
 
Er zijn in het bosreservaat Hasselbos en 6 (bos)bestanden onderscheiden met een gemiddelde 
bestandsoppervlakte van 3,01 ha. De buitengrenzen van de openbare bestanden zijn allen ge-
legen op de kadastrale omgrenzing. Voor dit beheerplan is een nieuwe bestandsnummering 
opgemaakt.  

4 van de 6 bestanden bestaan uit gesloten bos. Bestand 2a betreft een grasland dat tot voor 
kort in landbouwgebruik was. Bestand 3a is een recent beplante voormalige akker. 

De bestandenkaart is weergegeven op kaart 3.10 en op de kaart 3.8 zijn de bestanden verder 
ingedeeld naar hoofdboomsoort. 

Een overzicht van de bestanden met weergave van de bestandskenmerken is weergegeven in 
tabel 3.9. Ook in de databank Bosbeheerpakket zijn de gegevens met betrekking tot de alge-
mene kenmerken op te vragen. 

Tabel 3.9: bestandskenmerken (Grontmij, 2011). 

Bestand Opp. 
(ha) Mengingsvorm Bedrijfsvorm Bestands 

type 
Hoofd 
boom 
soort 

Slui 
tings 
graad 

Leeftijd 
Leef 
tijds 

klasse 
% In-

heems 

1a 3,75 Stamsgewijs Hooghout LH Es/xPo > 75 % Ongelijkjarig 41-60 62 

1b 2,28 Homogeen Hooghout LH xPo/Es > 75 % Gelijkjarig 41-60 35 

1c 4,45 Stamsgewijs Middelhout LH Es/xPo > 75 % Ongelijkjarig 41-60 98 

1d 3,68 Stamsgewijs Middelhout LH zE/Es/Hb > 75 % Gelijkjarig 41-60 100 

2a 2,82 Nvt. Nvt. pOp Nvt. Nvt. Nvt. Nvt. Nvt. 

3a 1,09 Homogeen Hooghout LH zE < 25 % Gelijkjarig 1-20 100 

 
Hieronder volgt een korte beschrijving van de huidige toestand in de verschillende bestanden 
van het Hasselbos. 
Tabel 3.10: Individuele bestandsbeschrijvingen (Grontmij, 2011). 

Bestand 
Opp.  
(ha) 

Beschrijving 

1a 3,75 Vooral Es in de boomlaag en beperkt nog populier. In de nevenetage is er vrij veel hakhout van Es 
aanwezig en verschillende oude knotessen. Rijke voorjaarsflora met in noordrand Mannetjesorchis. 

1b 2,28 
Populier nog talrijk aanwezig met ook veel omgevallen bomen, enkele Grauwe abelen. Struiklaag 
minder gevarieerd. Is het bestand met vlakdekkend Wrangwortel in valleigebiedje. Op oostrand enke-
le droge bronnen.  

1c 4,45 

Structuurrijk bestand met vooral Es en ook Zomereik, Zoete kers en populier. In nevenetage hakhout 
van Es en vooral in zuidelijke helft een rijke struiklaag met Gelderse roos, Kardinaalsmuts, Rode 
kornoelje, Wilde liguster, …naast verschillende oude knotessen. In de kruidlaag zeer veel Eenbes 
(vooral in het natter zuidelijk deel) en Gele dovenetel. Bosorchis en Welriekende nachtorchis langs 
vroeger exploitatiepad. 
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Bestand 
Opp.  
(ha) 

Beschrijving 

1d 3,68 
In de boomlaag vooral Zomereik naast Es. Veel oude knotessen en hakhout van Haagbeuk, beperkt 
Spaanse aak. In de kruidlaag dominantie van Bosanemoon. Centraal een grote populatie Welrieken-
de nachtorchis.  

2a 2,82 
Vrij voedselrijk grasland waarvan het oostelijk deel recent ingeplant is met Es. In het westelijk deel 
ligt er centraal een slenk waar recent een poel werd uitgediept. Aan de noordrand is op de helling het 
grasland schraler.  

3a 1,09 Voormalige akker die recent met Zomereik werd ingeplant (deels mislukt). 

Totaal: 18,07  
  

3.3 Statistische gegevens 
 
3.3.1 Dendrometrische gegevens 
 
De oppervlakte van niet-bosbestanden (permanente open plek) werd in de bosbouwdatabank 
aan 0,0001 ha gelijkgesteld5 zodat ook betekenisvolle uitspraken kunnen bekomen worden op 
niveau van het bosreservaat en eventueel de bospercelen. Concreet betekent dit dat onder-
staande cijfers en grafieken (uitgezonderd het deel over de bestandstypen) betrekking hebben 
op het volledige bosreservaat met uitzondering het zuidelijk gelegen grasland (2a) en de uit-
breiding 3a. Alle berekende waarden onder deze paragraaf hebben enkel betrekking tot de be-
boste percelen.  
 
3.3.1.1 Bestandskenmerken 
 
Bestandstypen 
Ongeveer 2,82 ha (15,6%) van het Hasselbos is permanent open (grasland 2a). De rest van het 
plangebied wordt ingenomen door loofhoutbestanden. In het noorden en het oosten van het 
Hasselbos (1a en 1b) wordt veel populier en Gewone es teruggevonden al dan niet met bijmen-
ging van Haagbeuk en Gewone esdoorn. Het noordelijk bestand 3a bestaat uit een aanplant 
van Zomereik. In de rest van het bosreservaat komt veel doorgeschoten hakhout voor van 
voornamelijk Gewone es en Haagbeuk met verder hooghout van Gewone es, Zomereik, Grau-
we abeel, Zoete kers, Ruwe berk en wat Beuk. 
 
Leeftijd 
De algemene bosleeftijd van het hooghout in Hasselbos wordt geschat op 41-60 jaar. Het aan-
wezige hakhout echter is veel ouder. De oudste populieren in het Hasselbos zijn aangeplant 
midden jaren ’60. De jonge zomereikenaanplant is aangeplant in 2011. 
 
Sluitingsgraad 
De bosbestanden in het Hasselbos zijn zeer gesloten. De sluitingsgraad van de kroon bedraagt 
meer dan >75%. Er komt een zeer dense hakhoutlaag voor in het Hasselbos die weinig licht 
doorlaat tot op de bosbodem.  
 
Bedrijfsvorm 
Hooghout, waarbij de bomen als hoogstammen groeien, komt over een oppervlakte van 7,12ha 
(47%) van het plangebied. De bestanden 1c en 1d (8,13 ha) worden als middelhoutbestanden 
beschouwd. In de dense hakhoutlaag komen verspreid opgaande bomen voor. 
 

                                                                    
5 Bij het berekenen van de parameters worden alle bestanden in rekening gebracht, ook open plekken en water. 
Hierdoor treedt onderschatting op bij de cijfers van het gemiddeld bosbestand. Dit kan men oplossen door deze 
bestanden een oppervlakte te geven van 0,0001 ha, dit geldt niet voor kapvlaktes (TB) of jonge aanplanten. 
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Mengingsvorm 
Onder mengingsvorm wordt de ruimtelijke positie van de bomen en/of boomgroepen van ver-
schillende soorten binnen een bestand verstaan. Het kan gaan om zowel stamsgewijs of 
groepsgewijs gemengde bestanden als homogene bestanden met één enkele boomsoort. 

Gemengde bosbestanden nemen het overgrote deel van de bosoppervlakte in (11,88 ha of 
78%). Homogene bestanden komen voor in bestanden 1b en 3a. De boomlaag in bestand 1b 
wordt beheerst door populier. Bestand 3a betreft een zomereikenaanplant. 
 
3.3.1.2 Boomsoortensamenstelling 

Hieronder zijn de gegevens (op basis van de 6 bosbouwopnames in 2011) weergegeven van 
het Hasselbos. De gegevens van de bosbouwopnames zijn per bestand en voor het volledige 
bosreservaat weergegeven in bijlage 2. 

Zaailingen 
Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte minder dan 2 meter. 

In totaal werden binnen deze hoogteklasse 7 houtige plantensoorten aangetroffen en het ge-
middelde stamtal voor het volledige plangebied bedraagt 6.638 zaailingen per hectare (zie tabel 
3.12). Dit aantal is laag te noemen. De meeste bestanden zijn door de dense hakhoutlaag vrij 
donker wat de natuurlijke verjonging belemmert. 

Gewone es en Haagbeuk verjongen zich het gemakkelijkst in het plangebied (2.712 ex. resp. 
1.314 ex./ha). Verder komt nogal wat natuurlijke verjonging van Gelderse roos en Hazelaar voor. 
Gelderse roos verjongt vrij goed in de lager gelegen bestanden van het Hasselbos (zuidrand 
van 1c en 1d.  
Overige natuurlijke verjonging is eerder marginaal te noemen en is afkomstig van Gladde iep, 
Zomereik en meidoorn. 

Tabel 3.11: aandeel zaailingen per soort en per hoogteklasse voor het Hasselbos 
Hoogte Boomsoort Stamtal/ha 

0-49 Gewone es 2.712 

0-49 Haagbeuk 1.314 

0-49 Gelderse roos 710 

0-49 Gladde iep 376 

0-49 Hazelaar 92 

50-99 Hazelaar 395 

50-99 Gelderse roos 232 

100-149 Zomereik 225 

100-149 Eenstijlige meidoorn 92 

150-199 Hazelaar 304 

150-199 Gladde iep 94 

150-199 Eenstijlige meidoorn 92 

 
Tabel 3.12: totaal aantal zaailingen per soort voor het Hasselbos 

Boomsoort Stamtal/ha 
Gewone es 2.712 

Haagbeuk 1.314 

Gelderse roos 942 

Hazelaar 791 

Gladde iep 470 

Zomereik 225 

Eenstijlige meidoorn 184 

Totaal 6.638 
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Grafiek 3.1: procentueel aandeel van de zaailingen voor volledig bosreservaat 
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Struiklaag 
Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte van meer dan 2 meter en een om-
trek kleiner dan 20 cm.  

Gemiddeld wordt binnen deze laag een stamtal bereikt van 4.018 levende struiken per hectare, 
verdeeld over 6 houtige plantensoorten. In de twee hoogteklassen zijn Hazelaar (2.447 ex./ha) 
en Haagbeuk (422 ex./ha) de talrijkst voorkomende struiksoorten. Spaanse aak komt vrij veel 
voor (607 ex./ha) maar is beperkt tot de hoogste hoogteklasse. In de struiklaag komen ook vrij 
veel Gewone es (364 ex./ha) deels uit hakhout, Eenstijlige meidoorn (107 ex./ha) en Gladde iep 
(71 ex./ha) voor.  

Tabel 3.13: aandeel struiken per hectare per hoogteklasse voor het Hasselbos 
Hoogte Boomsoort Stamtal/ha 

Hazelaar 1.413 

Haagbeuk 190 

Eenstijlige meidoorn 107 
2-4m 

Gladde iep 71 

Hazelaar 1.034 

Spaanse aak 607 

Gewone es 364 
4-6m 

Haagbeuk 232 

 
Tabel 3.14: totaal aantal struiken per soort voor het Hasselbos 

Boomsoort Stamtal/ha 
Hazelaar 2.447 

Spaanse aak 607 

Haagbeuk 422 

Gewone es 364 

Eenstijlige meidoorn 107 

Gladde iep 71 

Totaal 4.018 
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Grafiek 3.2: procentueel aandeel van de struiken 
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Boomlaag 
De boomlaag omvat alle exemplaren met een omtrek van meer dan 20 centimeter.  

Op de kaart 3.8 zijn de hoofdboomsoorten per bestand weergegeven. 

Uit tabel 3.15 is vooral de relatieve verhouding tussen de verschillende boomsoorten af te lei-
den. Op basis van het stamtal zijn de belangrijkste boomsoorten van het plangebied Gewone es 
(54%) en Haagbeuk (21%) gevolgd door Hazelaar, Zoete kers, Spaanse aak en populier.  

Voor het grondvlak en het volume zijn de verhoudingen anders: Zomereik neemt nog steeds het 
grootste aandeel in (38% en 34%) maar ook populier (22% en resp. 23%) en Zomereik (21% en 
resp. 29%) nemen een aanzienlijk aandeel in. Alle overige soorten hebben zowel voor het 
grondvlak als het volume een aandeel van minder dan 5% of hebben een beperkt of te verwaar-
lozen aandeel in deze parameters. Gewone es en Haagbeuk zijn de voornaamste hakhoutsoor-
ten in het Hasselbos. Dit verklaart het hoge stamtal van deze soorten. Gewone es komt verder 
ook vrij veel voor als opgaande boom samen met Zomereik en populier (hoog grondvlak en vo-
lume). 

Tabel 3.15: aandeel bomen per soort voor het Hasselbos (cursief = uitheems) 
Boomsoort stamtal (ex./ha) grondvlak (m2/ha) volume (m3/ha) 

Gewone es 565 54% 10,70 38% 75,02 34% 
cultuurpopulier 34 3% 6,01 22% 50,02 23% 

Zomereik 17 2% 5,93 21% 62,57 29% 

Haagbeuk 215 21% 1,74 6% 8,58 4% 

Zoete kers 40 4% 1,29 5% 8,34 4% 

Grauwe abeel 6 1% 0,73 3% 6,01 3% 

Gladde iep 17 2% 0,62 2% 4,13 2% 

Hazelaar 79 8% 0,37 1% 0,76 0% 
Gewone es-
doorn 25 2% 0,19 1% 1,18 1% 

Boswilg 6 1% 0,18 1% 1,28 1% 

Spaanse aak 38 4% 0,13 0% 0,18 0% 

Totaal 1.043  27,90  218,00  
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Grafiek 3.3: procentueel aandeel van de bomen naar grondvlak in Hasselbos 
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Uit grafiek 3.4 blijkt dat voor het volledige plangebied -zoals ook in natuurlijke bossen het geval 
is- de meeste bomen zich in de lage omtrekklassen te bevinden. In deze lagere omtrekklassen 
nemen vooral de hakhoutsoorten Haagbeuk en Gewone es een belangrijk aandeel in aangevuld 
met andere soorten zoals Hazelaar, Spaanse aak, populier en Zoete kers. Echter vanaf een 
omtrek van 50 cm en meer neemt het aantal bomen sterk af, is er nog een zeer lichte toename 
van bomen rond de 70 cm, maar is het aantal bomen met een omtrek van meer dan 120 cm vrij 
beperkt en betreft hier vooral enkele dikkere populieren en Zomereiken. 
 
Uit grafiek 3.5 blijkt dat in de middelmatige omtrekklassen (80 tot 140 cm) Gewone es, Zoete 
kers en wat Haagbeuk een zeker deel uitmaken doch vrij beperkt. Het is vooral in de lagere om-
trekklassen dat de meeste soorten zich bevinden. In de hoge omtrekklassen (>200 cm) zijn 
vrijwel uitsluitend nog populieren, Zomereiken en een enkele Grauwe abeel terug te vinden.  
 

Grafiek 3.4: stamtal t.o.v. de omtrekklasse  
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Grafiek 3.5: grondvlak t.o.v. de omtrekklasse 

 

3.3.1.3 Herkomst (inheems-uitheems) 

In inheemse bestanden moeten inheemse boomsoorten minstens 90% van het grondvlak van 
het bestand innemen. Omdat populier tot de uitheemse boomsoorten gerekend wordt, wordt al 
snel het belang van populier duidelijk in het plangebied: het grondvlak wordt voor bijna 22% 
bepaald door populier. Naar stamtal is de dominantie van inheemse boomsoorten veel groter 
(97%): inheems loofhout maakt meer de natuurlijk ingemengde kleinere sortimenten in de neve-
netage uit. Zie ook tabel 3.16. 

Tabel 3.16: verhouding tussen inheemse en uitheemse boomsoorten 

Stamtal Grondvlak Volume 
Groep 

(#/ha) (%) (m²/ha) (%) (m³/ha) (%) 

Inheems 1.009 97 % 21,89 78 % 167,98 77 % 

Uitheems  3 % 6,01 22 % 50,02 23 % 

Totaal 1.043  27,9  218  
 
Meer dan de helft van de bestandsoppervlakte (8,53 ha) wordt ingenomen door inheemse ge-
mengde bestanden. De overige bestanden zijn ook gemengd maar hier komt nog een groot 
aandeel populier voor (1a) of bestaat de boomlaag hoofdzakelijk uit populier (1b) met een kleine 
menging aan andere inheemse boomsoorten (zie tabel 3.17). 
 

Tabel 3.17: kruistabel waarin de oppervlakte van het plangebied wordt opgedeeld naar de kenmer-
ken inheems/exoot en homogeen/gemengd 

Inheems/Exoot Homogeen/Gemengd Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 
Exoot Gemengd 2,28 15% 
Exoot/Inheems Gemengd 3,75 25% 

Inheems Gemengd 8,13 53% 
nvt. nvt. 1,09 7% 

 
3.3.1.4 Dendrometrische gegevens 
 
Om inzicht te verkrijgen in de opbouw van het bos werd in de maand mei van 2011 een bosin-
ventarisatie uitgevoerd, waarbij de bestanden aan de hand van 6 proefvlakopnames (cirkelvor-
mige plots met maximale straal van 18 m) werd opgemeten. De inventaris is zowel kwantitatief 
als kwalitatief georiënteerd en dient om enerzijds het stamtal en grondvlak, anderzijds de be-
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standssamenstelling te bepalen. De ligging van deze dendrometrische proefvlakken is terug te 
vinden op kaart 3.10.  

Alle gegevens zijn ingevoerd in de Access-databank Bosbeheerpakket (versie 3.48-2.18), die 
digitaal aan dit beheerplan is toegevoegd en waar de dendrometrische gegevens per bosplaats 
en per bestand zijn op te vragen. In bijlage 2 is per bestand en voor het volledige bosreservaat 
de fiche met de gegevens per laag (zaailingen, struik- en boomlaag) en bijhorende grafieken 
weergegeven. 

In tabel 3.18 is de overzichtstabel met per bosbestand de belangrijkste dendrometrische gege-
vens van de levende en dode bomen weergegeven.  

Het algemeen gemiddelde van stamtal, grondvlak en volume van het volledige plangebied werd 
berekend als het gewogen gemiddelde op basis van de bosbestandsoppervlaktes (zonder per-
manent open plekken). Het gemiddeld stamtal voor de levende bomen beloopt 1.043 bo-
men/ha. Het gemiddeld bestandsgrondvlak bedraagt 27,9 m²/ha en het gemiddeld bestandsvo-
lume 218 m³/ha. Het vrij hoog stamtal is te wijten aan de dense hakhoutlaag in heel wat be-
standen. 
 
Tabel 3.18: Overzicht van het stamtal, grondvlak en volume per bestand (op basis van de bosbouwopnames).  

  Levende bomen Dode bomen  

Bestand Opp. 
(ha) 

stamtal 
aantal/ha 

grondvlak 
m²/ha 

volume 
m³/ha 

stamtal 
aantal/ha 

grondvlak 
m²/ha 

volume 
m³/ha 

% in-
heems 

1a 3,75 1247,70 25,33 190,79 58,95 0,25 0,52 62 

1b 2,28 559,99 35,06 292,11 - - - 35 

1c 4,45 1115,07 32,78 243,80 39,30 1,13 10,13 98 

1d 3,68 1355,76 28,43 233,41 - - - 100 

3a 1,09 - - - - - - 100 

 
Dood hout 
Het staand dood hout omvat alle staande dode bomen met een omtrek van meer dan 20 cen-
timeter. Het aandeel staand dode bomen per bestand is weergegeven in tabel 3.18. 

De hoeveelheid dood hout ligt hoogstwaarschijnlijk boven de vooropgestelde richtlijn van de 
Criteria Duurzaam Bosbeheer die een richtwaarde van 4% van het bestandsvolume als dood 
hout voorop stelt. Hierin zit zowel staand als liggend dood hout vervat, gespreid over alle om-
trekklassen. Voor het Hasselbos is enkel voor het staand dood hout 1,4% aanwezig. In de 
meeste bestanden is zeer veel liggend dood hout aanwezig (zie tabel 3.20). Dikker liggend dood 
hout komt ook vrij veel voor in bijna alle bestanden. 

Een goede spreiding over alle dikteklassen wordt relatief goed gehaald. Hoewel het meeste 
staand dood hout toch een omtrek heeft van 20 tot 60 cm. 

In tabel 3.20 wordt per bosbestand de aanwezigheid van liggend dood hout weergegeven.  
 

Tabel 3.19: Overzicht van het staand dood hout in Hasselbos 

Boomsoort Sortiment Stamtal 
(N/ha) 

Grondvlak 
(m2/ha) 

Volume 
(m3/ha) 

cultuurpopulier dik 5,73 0,25 2,48 

Boswilg  dun 5,73 0,08 0,47 

Haagbeuk dun 9,66 0,04 0,10 

cultuurpopulier dun 4,83 0,02 0,02 

Totaal  26 0,39 3,1 
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Tabel 3.20: Spreiding van het liggend dood hout per bestand over de verschillende dikteklassen 
Bestand Dun Dik Zeer dik 

1a > 100 stuks/ha 1-10 stuks/ha 1-3 stuks/ha 

1b > 100 stuks/ha 11-30 stuks/ha > 3 stuks/ha 

1c > 100 stuks/ha 11-30 stuks/ha 1-3 stuks/ha 

1d 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

3a geen geen geen 

 
3.3.1.5 Biotoopkartering 
In juni 2011 werd in het volledige bosreservaat alle dikke bomen (meer dan 80 cm diameter of 
2,5 m omtrek) en dood hout (meer dan 30 cm diameter) opgemeten. Bij de dode bomen werd 
naast de diameter ook het afbraakstadium (schaal 1 tot 5) en de lengte/hoogte van het dood 
hout genoteerd (zie ook digitaal gisbestand).  

In totaal werden in het bosreservaat Hasselbos 25 levende dikke bomen en 64 dode bomen 
opgemeten. Zie resultaten op kaart 3.9.  
 
Dikke bomen 
Dikke levende bomen komen vooral op de rand van het bosreservaat. Belangrijk hierbij is te 
vermelden dat de zware lage knotbomen niet zijn mee opgenomen. 

Van de 25 dikke bomen zijn er 19 populieren (zie tabel 3.21). De dikste boom in het bosreser-
vaat is een populier met een diameter van 103 cm die op de noordrand van bestand 1a staat. 

De dichtheid aan dikke levende bomen in bosreservaat is laag. 
 
Tabel 3.21: levende dikke bomen in het bosreservaat Hasselbos (DBH = diameter op borsthoogte) 

Soort diameter 80 – 95 cm diameter > 95 cm 
Populier 18 1 
Grauwe abeel 4 - 
Paardekastanje 1 - 
Zomereik 1 - 
Totaal op 14,2 ha bos 24 1 
Dichtheid (/ha) 1,7 0,01 

 
Dood hout 
In het bosreservaat bestaat het zwaarder dood hout hoofdzakelijk uit liggend dood hout. Popu-
lier maakt ca. 90% uit van het dood hout, van overige soorten zijn er maar enkele dode bomen 
aanwezig. Het dood hout bevindt vooral centraal in het bosreservaat (bestanden 1b en 1c). 

De dikste dode boom is een hangende populier met een diameter van 101 cm. 

Tabel 2.22: overzicht van staand, liggend en hangend dood hout in bosreservaat Hasselbos 
Soort staand dood hout liggend dood hout hangend dood hout 
populier 1 45 5 
Gewone es - 3 1 
Grauwe abeel - 3 - 
Ruwe berk - 4 - 
Lork - 2 - 
Totaal op 14,2 ha 1 57 6 
Dichtheid (/ha) 0,01 4,0 0,4 

 
De dichtheid aan liggend dood hout is vrij hoog, deze aan staand dood hout bijzonder laag. 
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foto links: afgeknapte populier – foto rechts: veel liggend dood hout in bestand 1b 

 
3.3.2 Fytosociologische inventaris 
 
In mei 2011 werden in totaal 6 vegetatie-opnames gemaakt (volgens Braun-Blanquetmethode) 
in de proefvlakken waar ook de bosbouwopnames werden uitgevoerd in het Hasselbos.  

De situering van de opnames is weergegeven op kaart 3.10. 

De vegetatieopnamen in bos worden vegetatiekundig op naam gebracht met behulp van de een 
identificatieprogramma ‘Bostypologie’ dat in het Bosbeheerpakket (versie 3.46 – 2.18) van ANB 
is ingebracht. Deze identificatie volgt de typologie volgens Cornelis et al. (2009). 

Op basis van de presentie, karakteristieke bedekking en indicatorwaarde (= product van trouw 
en presentie) worden (bos)plantengemeenschappen bekomen. In totaal worden er 30 bostypes 
onderscheiden, ingedeeld onder 10 bostypegroepen (hoofdletter). In een sterdiagram wordt de 
verwantschap van een vegetatieopname met elk bostype weergegeven. Hoe meer het sterdia-
gram uitwijkt naar een welbepaald bostype, hoe groter de associatie met dit bostype. 

De actuele vegetatiekaart op basis van de bostypologie volgens Cornelis et al. (2009) is weer-
gegeven op kaart 3.8. 

Om de typering van de actuele vegetatie vanuit de kruidlaag te bevestigen en om de proefvlak-
ken te karakteriseren qua biotische parameters, werd ook een mF/mR.mN-ecogram (Rogister, 
1985) gemaakt en geïnterpreteerd (zie grafiek 3.6). 

Voor de duidelijkheid wordt in tabel 3.23 een overzicht gegeven van de aangetroffen bostypes 
in het Hasselbos volgens de vroeger gebruikte Bos & Groen-indeling (2001) en de recentere 
indeling volgens Cornelis et al. (2009).  
 
Tabel 3.23: aangetroffen bostypes in het Hasselbos 

Cornelis et al. (2009) Tropres (Bos&Groen, 2001) Habitattype 

D4: Essen-Elzenbos met Goudveil en Reuzenpaardenstaart Essenbronbos 91E0 

D6: Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk Rijk Eiken-Haagbeukenbos, vochtige 
variant 9160 

G3: Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde 
kamperfoelie Arme Eiken-Haagbeukenbos 9160 

H2b: Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaver-
zuring  Meiklokjesrijk Gierstgras-Beukenbos 9120 
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Figuur 3-3: procentueel aandeel van elk bostype (volgens Cornelis, 2009) in het Hasselbos 
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D: Essen-Elzenbos 
 
 D6: ESSEN-ELZENBOS MET GEVLEKTE ARONSKELK 

(  Habitatcode 9160: Sub-Atlantische en midden-Europese Wintereikenbossen en Eiken-
Haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli).  

 
Algemeen: dit bostype is terug te vinden in de (natte zand-)leemstreek. Een goed ontwikkelde vorm is 
zeer soortenrijk en botanisch uiterst waardevol met heel wat oud-bossoorten. Het zijn zeer productie-
ve standplaatsen waar Gewone es, Gewone esdoorn, Zomereik en Zoete kers bijzonder goed groei-
en. Ook populieren groeien er uitstekend. De vochtige standplaats en kwetsbare voorjaarsflora maken 
het bostype echter minder geschikt voor intensieve houtproductie en recreatie.  

Hasselbos: dit vochtig bostype komt beperkt voor in het zuidoosten van het Hasselbos, na-
melijk in bestand 1b en in de oostrand van 1c (totaal 1,45 ha of 8% van het plangebied). De 
vegetatie wordt hier gekenmerkt door een uitzonderlijk grote populatie van Wrangwortel 
aangevuld met oud-bossoorten als Slanke sleutelbloem, Eenbes, Gele dovenetel, Muskus-
kruid, Bosanemoon, enz. De boomlaag wordt hier hoofdzakelijk gedomineerd door populier 
met bijmenging van Gewone es en met voornamelijk Hazelaar en wat Gladde iep in de 
struiklaag. 
 

Figuur 3-4: bostypespectrum voor het Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk 
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foto: het populierenbestand 1b met  vlakdekkend voorkomen van Wrangwortel (M. Jacobs) 

 
G: Essen-Eikenbos 
 
 G3: ESSEN-EIKENBOS MET GEWONE SALOMONSZEGEL EN WILDE KAMPERFOELIE 

(  Habitatcode: 9160: Atlantische en midden-Europese Wintereikenbossen en Eiken-
Haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli) 

 
Algemeen: dit type komt vooral voor op matige zure loess met zandige bijmenging Dit bostype is de 
soortenarmste vorm van alle Essen-Eikenbossen. Zomereik is meestal de dominante boomsoort. De 
kruidlaag bevat weinig karakteristieke soorten maar Gewone salomonszegel, Wilde kamperfoelie, 
Klimop, Aalbes en Kleine maagdenpalm komen er wel meer voor dan in andere Essen-Eikenbossen. 
De best ontwikkelde vormen hebben Bosanemoon in de kruidlaag zoals met voornamelijk Hazelaar en 
Haagbeukenhakhout in de struiklaag. Dit bostype sluit aan bij het hoger vermelde bostype (D6), maar 
komt voornamelijk op drogere standplaatsen voor. 
 
Hasselbos: dit is het meest voorkomende bostype in het Hasselbos (64% van het totale 
plangebied of 11,6 ha). Alleen in het (zuid)oostelijke deel van het Hasselbos komen andere 
types voor (zie verder). De bosbestanden worden gekenmerkt door een hoog aandeel aan 
oud-bosplanten. Bosanemoon komt er bijna bestandsdekkend voor aangevuld met Eenbes, 
Slanke sleutelbloem, Heelkruid, Gulden boterbloem, enz. Vaak is hier de kalkrijkdom van de 
bodem weerspiegeld in de kruid- en struiklaag door de aanwezigheid van soorten als Kardi-
naalsmuts, Heelkruid, Bosrank en een aantal orchideeënsoorten (Mannetjes-, Bos-, Grote 
kever- en Welriekende nachtorchis). Het Hasselbos behoort tot een zeldzame kalkrijke vari-
ant van het Eiken-Haagbeukenbos, namelijk het Stellario-Carpinetum orchietosum (Van der 
Werf, 1991), een type dat in Bosplantengemeenschappen van Vlaanderen (Cornelis et al., 
2009) niet is weerhouden. 

De struiklaag is lokaal vrij dens met hakhout van Hazelaar, Haagbeuk en lokaal meidoorn, 
Kardinaalsmuts, Spaanse aak. De voornaamste boomsoorten zijn hier Gewone es (+ uitge-
schoten hakhout), Zomereik en populier in het noordelijke en westelijke deel. 
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Figuur 3-5: bostypespectrum voor het Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamper-
foelie 

 

  
foto: het voorjaarsflora-aspect kan zeer uitbundig zijn in dit type van Essen-Eikenbossen. 

 
Andere bostypes? 
Lokaal komt een vrij droog en iets zuurder bostype voor in de noordoosthoek van 1b (0,26 ha), 
namelijk het Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring, subtype met Ruige 
veldbies en Bosanemoon. Dit type is zeer zeldzaam in de regio. De boomlaag wordt beheerst 
door populier en Gewone es met enkele lorken. Hier komt significant meer Witte klaverzuring 
voor dan in de rest van het Hasselbos. In dit bestand bevindt zich ook de enige vindplaats van 
Dalkruid in het plangebied. 

In de zuidrand van bestanden 1b en 1c komt het Essen-Elzenbos met Goudveil en Bospaar-
denstaart voor. Dit natte bostype komt strooksgewijs voor langs een kleine beek. Dit bestand 
bestaat hoofdzakelijk uit struweel van Hazelaar en wilg aangevuld met Gelderse roos en veel 
Rode kornoelje. Dit is de enige vindplaats van Slanke zegge in het Hasselbos. De indicatoren 
goudveil en Reuzenpaardestaart worden hier niet teruggevonden maar komen waarschijnlijk 
wel voor in het oostelijk gelegen populierenbos. Verder komt hier zeer veel Eenbes voor. 
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Foto: Essen-Elzenbos op de laagst gelegen delen van het Hasselbos met Slan-
ke zegge op de voorgrond 

Aanplanten 
In de oostzijde van het grasland 2a komt over een oppervlakte van 0,6 ha een aanplant voor 
van Gewone es in breed plantverband. 

Bestand 3a, de uitbreiding van het bosreservaat, bestaat uit een aanplant van Zomereik die het 
slecht doen met grote uitval als gevolg. In het bestand bevinden er zich vrij grote haarden van 
Akkerdistel. De zuidelijke rand van het bestand bestaat uit Pitrus (door compactatie van machi-
nes). 
 
Rogister-ecogram  
Om dit ecogram te bekomen, gebruikte Rogister de Ellenberggetallen R (zuurtegraad), N (stik-
stofwaarde) en F (vochtwaarde) om elk bostype in een tweedimensionele ruimte te plaatsen die 
de ecologische positie van de abiotische factoren vochttoestand en voedselbeschikbaarheid 
van de bodem (is gerelateerd met de humuskwaliteit) duidelijk maakt. De bekomen gemiddelde 
Ellenbergwaarden per proefvlak worden uitgezet in het Rogister-ecogram met als referentie (de 
zwarte lijnen) een overlay van de bosinventarisatietypologie. 

Voor de classificatie van de bosgemeenschappen volgens Rogister (1985) werd gebruik ge-
maakt van de verwachtschap op basis van de Ellenberggetallen (Ecologische Verwantschaps-
Coëfficiënt of EVC). De ecogrammen worden opgesteld op basis van de gemiddelde Ellenberg-
getallen voor vocht (mF), zuurtegraad (mR) en stikstof (mN) voor elk bostype. Deze parameters 
geven een indicatie van de vochttoestand en de humuskwaliteit of de snelheid waarmee de 
humus wordt afgebroken zodat de ecologische plaats van elke plantenopname ten opzichte van 
deze twee omgevingsfactoren duidelijk wordt.  

Naast deze positionering t.o.v. de abiotische parameters zuurtegraad, voedselrijkdom en bo-
demvocht, geeft deze grafiek ook de overeenkomst weer tussen de vegetatieopnames en de 
Vlaamse bostypes (Roelandt, 2001). De zwarte lijnen en de hoofdletters wijzen op de begren-
zing van de ecologische zones die samenhangen met de Vlaamse bostypes. Deze afgebaken-
de zones mogen niet als absolute grenzen worden beschouwd; ter hoogte van een grens is er 
een overgangszone tussen het ene en het andere bostype. Voor sommige opnames met een 
belangrijk aandeel aan storingssoorten - waarvoor geen gewogen Ellenbergwaarden berekend 
kunnen worden - kan het voorkomen dat de punten in de grafiek een uitbijter vormen en buiten 
de ecologische zones (volgens de bostypologie) terechtkomen.  
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De begrenzing van de ecologische gebieden in het ecogram komt overeen met de volgende 
bostypes: 

BQ: Berken-Eikenbos (Betulo-Quercetum) 
FQ: (Winter)Eiken-Beukenbos (Fago-Quercetum) 
SC: arme Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) 
MF: Gierstgras-Beukenbos (Milio-Fagetum)  
EC: Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos (Endymio-Carpinetum)  
PC: Vochtig Eiken-Haagbeukenbos (Primulo-Carpinetum)  
UFtyp: typisch Iepen-Essenbos (Ulmo-Fraxinetum typicum)  
UFaln: Vochtig of Elzenrijk Iepen-Essenbos (Ulmo-Fraxinetum alnetosum)  
PF: Elzen-Essenbos (Pruno-Fraxinetum)  
CA: Moesdistel-Elzenbroek (Kalk-Elzenbroek) (Cirsio-Alnetum) 
FA: Ruigt-Elzenbos (Filipendulo-Alnetum)  
CEA: Gewoon of mesotroof Elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum)  
LQ: Elzen-Eikenbos (Lysimachio-Quercetum)  

  
In de X-as is de mate van afbraak van het strooisel of dus het humustype uitgezet. Deze wordt 
bekomen uit het product van de zuurtegraad (mR6) en de stikstofgraadklasse (mN7) of dus 
voedselrijkdom. Deze is oplopend van mor, moder naar mull als volgt:  

 
 
De Y-as komt overeen met de vochtklasse als volgt, deze gaat van soorten die gebonden zijn 
aan zeer droge omstandigheden (xerofielen) naar soorten die gebonden zijn aan natte stand-
plaatsen (hygrofielen):  

 
 
Abiotische typering voor het Hasselbos o.b.v. mR x mN/mF-ecogram:  

In grafiek 3.6 wordt het mF/mR.mN-ecogram (Rogister, 1985) weergegeven van de vegetatie-
opnames in de bosbestanden van het Hasselbos. Het ecogram toont een cluster aan de linker-
zijde. 
 
Op basis van de zuurtegraad vallen nagenoeg alle opnames in de bossfeer binnen de klasse 
neutroclien of acidoclien-neutroclien. Wat logischerwijs overeenkomt met de bodemtypering van 
een neutraal bodemtype als leem. 

                                                                    
6 mR = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de zuurtegraad in de bovenste bodemlagen R.  
7 mN = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de nitrificatie N, dus mN.  
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De voedselrijkdom van de bodem is van de meeste proefvlakken matig tot hoog (matige tot 
sterke nitrificatie). De complexe bodemstructuur in het plangebied komt hier tot uiting, er is een 
sterke afwisseling van bestanden met een weinig voedselrijke tot zeer voedselrijke bodem. 
 
Het vermenigvuldigen van beide parameters geeft de strooiselafbraaksnelheid weer (zie X-as 
in grafiek). Voor alle opnames blijft die tussen de 25-30 of is het humustype sterk ontwikkeld tot 
typische of actieve mull of de strooiselafbraak verloopt zeer goed (‘goede bosbodem’). Deze 
zeer hoge afbraaksnelheid weerspiegelt goed de hoofdboomsoorten in het gebied (Gewone es 
en populier). 

De vochtklasse in alle proefvlakken is vrij vochtig tot vrij droog (mesofiel-hygroclien, de waarde op 
de Y-as ligt tussen de 5 en 6 ). 

Het Hasselbos kan gekarakteriseerd worden als vrij droog tot vrij vochtig, vrij voedselrijk 
bos op neutrale grond met een mull- humus. 

Biotische typering voor het Hasselbos o.b.v. mR x mN/mF-ecogram:  

Zoals op grafiek 3.6 te zien is, clusteren de meeste opnames binnen het Hyacintrijk Eiken-
Haagbeukenbos (EC). Verder ligt een opname nog binnen het Vochtig Eiken-Haagbeukenbos 
(PC) en één opname in de overgang naar Vochtig Iepen-Essenbos (UFaln). De clustering bin-
nen de Hyacintrijke Eiken-Haagbeukenbos wijkt gedeeltelijk af met wat op het terrein wordt 
waargenomen. In elk geval zijn het allemaal vrij droge tot vrij vochtige zeer waardevolle bosty-
pes die goed uitgerijpt zijn. 

Grafiek 3.6: Ecogram van de Braun-Blanquet bosopnames van het Hasselbos 

 
 

3.3.3 Faunistische inventaris 
 
Zie punt 3.2.6. 
 
3.3.4 Opbrengsten en diensten 
 
Er zijn geen opbrengstgegevens gekend uit het bosreservaat. 
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3.4 Bosdifferentiërende elementen 
 
3.4.1 Poelen  
 
In het zuidelijk grasland 2a komt een in 2012 gegraven poel voor ter hoogte van een kleine 
kwelzone. De randen van deze poel worden volledig ingenomen door Lidrus. 
 

   
foto links: in winter 2011-2012  gegraven poel in 2a – foto rechts: toestand vóór het graven van de poel 

 
3.4.2 Opmerkelijke solitaire bomen 
 
Opmerkelijke solitaire bomen worden besproken in § 3.2.3.4. 
 
3.4.3 Hagen en houtkanten 
 
Op de zuidrand van het grasland 2a bevindt zich een haag (350 m) van Eenstijlige meidoorn en 
Sleedoorn met daarin spontane verjonging van Gewone Vlier en een enkele opgaande Zo-
mereik. Deze haag vormt de scheiding met het grasland en de zuidelijk gelegen akker. De haag 
is in de winter van 2012 afgezet. 

In de oostrand van het grasland bevindt zich een doorgegroeide meidoornhaag (65 m) met 
vooral Eenstijlige meidoorn en ook vrij veel Maretak. 
 
3.4.4 Bosranden 
 
In de zuidrand van bestand 1c en 1d komt een ijle mantel van meidoorn, Gewone vlier, Haze-
laar, berk, Gelderse roos en braam voor. Het braamstruweel is er sporadisch vrij dicht en hoog. 
Aan de westzijde is de kruidlaag op het aflopend talud vrij schraal met onder andere Valse sa-
lie, Mannetjesereprijs, Aardbeiganzerik, enz.  

In de noordrand van bestand 1a staan er nog een 10-tal oude knotessen (zie kaart 3.6b) op de 
grens van het bos. De bosrand is ingeplant met populieren en de knotessen zijn deels over-
groeid. 
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foto links: uitgegroeide meidoornhaag op de oostrand van 2a – foto rechts: bosrand aan de noordrand van gras-

land 2a 
 
3.5 Beschrijving van de boswegen en andere infra-

structuur 
 
3.5.1 Boswegen 
 
In het bosreservaat bevinden zich geen boswegen. Wel loopt er een voormalig pad van oost 
naar west vertrekkend van de Vrijhernstraat. Het centrale pad is toegankelijker geworden door-
dat in 2011 verschillende dode bomen zijn verwijderd. Door het plaatsen van een bareel en af-
sluiting aan de oostrand is het pad niet meer bereikbaar. 

De vroegere exploitatiepaden ten zuiden van het centrale pad zijn grotendeels dichtgegroeid en 
nog moeilijk herkenbaar. 
 
3.6 Recreatieve functies en toegankelijkheid 
 
3.6.1 Toegankelijkheid 
 
Het bosreservaat is niet toegankelijk. De enige toegang bevindt zich in het oosten van het bos-
reservaat ter hoogte van de Vrijhernstraat. Deze toegang is afgesloten met een houten bareel. 
 
 
3.7 Knelpunten 
 
3.7.1 Nutriëntenaanvoer vanuit de zuidelijke akkers 
In het zuiden wordt het bosreservaat begrensd door een intensief landbouwgebied. Vanuit de 
aflopende aanpalende akkers is er nutriëntenaanvoer naar onder meer het grasland 2a. Dit 
zorgt er onder meer voor dat verschralen van de vegetatie in dit grasland, dat al uit een vroeger 
vrij intensief landbouwgebruik komt, niet voor de hand ligt. Een betere buffering is hier wense-
lijk. 
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foto: scherpe grens tussen grasland 2a en akker 
 
3.7.2 Beperkte oppervlakte en buffering 

Het Hasselbos behoort ondanks zijn beperkte oppervlakte (15 ha bos) tot één van de meest 
waardevolle bossen in Vlaanderen en een hotspot van biodiversiteit.  

Het bosreservaat is maar weinig gebufferd, enkel aan de oostrand is er nog ca. 3 ha privaat en 
eveneens waardevol bos aanwezig. De rest van het bosreservaat is omgeven door vrij intensief 
landbouwgebied. Hierdoor wordt de ecologische verbinding met andere bosgebieden bemoei-
lijkt en is het behoud van de ecologische waarden op langere termijn een aandachtspunt. 
 
3.7.3 Degradatie knotbomen 
Het bosreservaat heeft een geschiedenis met een bijzonder hakhoutbeheer waardoor er een 
80-tal oude -minstens 19de eeuws- en lage knotessen en enkele knothaagbeuken aanwezig zijn. 
Sinds zeker begin de jaren ’90 zijn de knotbomen niet meer geknot geworden en is er toene-
mende schade door het zwaarder worden van de takken op de oude knotbomen. Ook het dicht-
groeien van het bos zorgt voor minder optimale condities voor de knotbomen. 
 
3.7.4 Donkerder worden van het bos 
Het Hasselbos werd vroeger intensief beheerd als middelhoutbos. Na het inplanten van populie-
ren en wegvallen van het beheer is het bos meer gesloten en donkerder geworden. Hierdoor 
zijn de omstandigheden voor lichtminnende struiken als Bosroos, Rode kornoelje, … minder 
gunstig geworden. Gezien in de kruidlaag er sterke dominantie is van voorjaarsbloeiers is de 
invloed hier waarschijnlijker beperkter, hoewel voor later bloeiende soorten als bvb. Bosorchis 
de groeiomstandigheden minder gunstig zijn geworden. 
 
3.7.5 Invasieve exoten 
Er komen maar weinig Invasieve exoten in het bosreservaat voor. Enkel Amerikaanse eik komt 
beperkt voor in het bosreservaat. Aan de vroegere oostelijke ingang komen enkele verwilderde 
tuinplanten voor (Bonte gele dovenetel, Judaspenning). 
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4   Beheervisie en -doelstellingen 

4.1 Bosfuncties 
4.1.1 De ecologische functie 

In 2009 werd het Hasselbos als bosreservaat (17 ha) aangewezen. De keuze als bosreservaat 
was vooral gebaseerd op de aanwezigheid van een bijzonder goed ontwikkelde en kalkrijke va-
riant van het continentaal Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum orchietosum), een bos-
type dat nog niet in het Vlaamse bosreservatennetwerk was vertegenwoordigd. Daarnaast was 
het voorkomen van heel wat zeldzame soorten een belangrijk bijkomend criterium. 

Het bosreservaat heeft een zeer belangrijke ecologische functie voor zeldzamere vegetaties, 
flora en fauna in volgende biotopen: 
 
BOS 

- Aanwezigheid van goed ontwikkelde en volledige vegetaties van het zeldzaam bostype 
kalkrijk Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum orchietosum). Op de zuidrand van het 
bosdeel komen elementen van Essenbronbos voor.  

- Het voorkomen van een bijzonder rijke struiklaag met voor heel wat soorten waardevolle 
bronnen van autochtoon genenmateriaal. 

- De aanwezigheid van bijna een 100-tal oude lage knotbomen (vooral Gewone es) als relic-
ten van een vroeger middelhoutbeheer. 

- Een zeer rijke en uitbundige voorjaarsflora met bijzonder grote populaties van onder meer 
Wrangwortel en Eenbes.  

- De aanwezigheid van vrij omvangrijke populaties van de zeldzame orchideeën Mannetjes-
orchis en Welriekende nachtorchis. Ook Bosorchis, Grote keverorchis en Bergnachtorchis 
komen voor.  

- Ondanks de beperkte oppervlakte het voorkomen van een rijke avifauna met broedvogels 
als Havik, Appelvink, Glanskop, Geelgors, ... 

- Het voorkomen van minstens 6 soorten vleermuizen waaronder de zeldzame Ingekorven 
vleermuis en de zeer zeldzame Bechsteins vleermuis. 

- Op basis van een verkennend onderzoek naar keverfauna werden verschillende zeer zeld-
zame soorten aangetroffen en werd er een nieuwe keversoort voor België ontdekt. 

OVERGANGZONES 

- Aanwezigheid van relicten van schraalgrasland op de zuidrand van het bos. Het is ook hier 
dat voor de streek zeldzame sprinkhaan Negertje werd aangetroffen. 

- Oude, uitgegroeide meidoornhaag op oostrand.  

De unieke natuurwaarden in het Hasselbos zijn onder meer te wijten aan de lange bosgeschie-
denis met een bijzonder beheer van middelhout, de aanwezigheid van zeer kalkrijke bodems en 
het voorkomen van kwel- en bronzones.  
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Het beheer in het bosreservaat is volledig afgestemd op een optimalisatie van de ecologische 
functie en de wetenschappelijke functie van het bos. Alle concrete beheerdaden zijn afgestemd 
op de realisatie van deze doelstellingen. Hierbij wordt een objectieve afweging gemaakt tussen 
spontane processen en de hoge biodiversiteit (ecologische functie) en de mogelijkheden voor 
studie van processen van spontane bosontwikkeling (wetenschappelijke functie). 

Met de beoogde beheerdoelstellingen wordt ernaar gestreefd om de referentiebostypes en de 
waardevolle natuurwaarden te behouden en te versterken. Dit wordt als volgt vertaald in vol-
gende algemene beheerdoelstellingen: 

 Spontane ontwikkeling van natuurlijke bostypes 
Op korte termijn zal ongeveer 2/3de (11 ha) van het bosreservaat spontaan kunnen ontwik-
kelen. Hierdoor zal het kalkrijk Eiken-Haagbeukenbos en het Essenbronbos behouden blij-
ven. Normaliter zullen de kensoorten zich goed kunnen handhaven en zal er meer zwaar 
hout, dood hout, … in het bosreservaat komen. Zo zal er in bestand 1b op vrij korte termijn 
(< 20 jaar) er heel wat dood hout bijkomend door afstervende populieren.  

De spontane ontwikkeling zal een gunstig effect hebben op onder meer voorjaarsflora (geen 
bodemverstoring door exploitatie), holenbroeders, vleermuizen, mycoflora, …. Ook inverte-
braten als doodhoutkevers, spinnen en loopkevers gebonden aan bossen, al dan niet met 
veel dood hout, zullen op termijn veelal gunstigere biotopen beschikbaar krijgen.  

In enkele bestanden moet vóór er een volledig spontane ontwikkeling kan plaatsgrijpen, de 
exoten die in minder of meerdere mate agressief verjongen, worden bestreden. 

 Middelhoutbeheer  
Om de zeldzame orchideeën in het bosreservaat te kunnen behouden wordt er in enkele 
zones een middelhoutbeheer met intensieve houwverzorging ingesteld. Dit houdt dat naast 
het afzetten van het hakhout, ook het strooisel en eventueel dominerende soorten als 
braam of klimop worden verwijderd.  

In de zone waar de dichtheid aan oude knotessen het hoogst is, worden deze gefaseerd 
vrijgesteld en geknot. Dit gebeurt gespreid en voorzichtig om aftakeling of afsterven van de 
oude knotbomen te vermijden.  

 Ontwikkeling van graslandvegetaties en overgangszones 
Het grasland ten zuiden van het bosdeel zal een ecologisch maaibeheer krijgen waardoor 
het aanwezig Grote vossenstaartgrasland verder kan ontwikkelen met meer en interessan-
tere plantensoorten. De hellingzone aan de westkant krijgt extra aandacht gezien hier goe-
de potenties zijn om het schraalgrasland te herstellen.  

De bosrand aan de zuidzijde van het bosdeel krijgt weinig beheer maar wordt vermeden dat 
opgaande bomen in de bosrand te sterk gaan domineren.  

GEBIEDSSPECIFIEKE INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN 
Het volledige bosreservaat is in Habitatrichtlijngebied gelegen. Voor het Hasselbos dat samen 
met de Kleuis van Vrijhern ten noorden van het Hasselbos deelgebied 24 (totaal 48,5 ha) vormt 
binnen het Habitatrichtlijngebied BE2200038, werden de gebiedsspecifieke instandhoudings-
doelstellingen voorlopig vastgesteld (op basis van Rapport 4, ANB maart 2012). 

Voor de aanwezige habitats en soorten werden binnen de grenzen van het bosreservaat Has-
selbos volgende doelen vooropgesteld: 

- 7220 Kalktufbronnen: binnen het bosreservaat zijn de bronnen verdroogd maar in de 
zone net ten oosten van het bosreservaat zijn er nog bronnen aanwezig waar gezien de 
erg kalkrijke ondergrond kalktufvorming kan optreden. 

- 9120 Atlantische zuurminnende Beukenbossen: dit bostype komt enkel op de oostrand 
van het Hasselbos voor met een erg beperkte oppervlakte van 0,3 ha. Het habitat is goed 
ontwikkeld met o.a. aanwezigheid van kensoorten maar zal zich binnen de grenzen van 
het bosreservaat niet uitbreiden.  
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- 9160 Eiken-Haagbeukenbossen: het dominante habitat dat in het Hasselbos bijzonder 
goed is ontwikkeld. Het komt voor over 13 ha in het bosreservaat en op lange termijn zul-
len de bebossingen in de bestanden 2a en 3a (samen 1,7 ha) ook naar dit habitat evolue-
ren. 

In het grootste deel van de bosbestanden is er nulbeheer of zal het beheer beperkt zijn waar-
door de habitats minstens in goede staat van instandhouding zullen blijven of nog zullen op-
waarderen.  

Tabel 4.24: huidige, gewenste en einddoel-oppervlakte habitats binnen het Hasselbos 

Habitattype huidig are-
aal 2012 

gewenst 
areaal 2032 

einddoel 
(>2050) 

9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex, sub-
type Zomereiken-Beukenbos (goed ontwikkeld) 

0,29 ha 0,3 ha 0,3 ha 

9160 Eiken-Haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion 
betuli (goed ontwikkeld) 

13,0 ha 13,0 ha  14,7 ha 

91E0* Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excel-
sior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), - subtype 
Essenbronbos (Carici remotae-Fraxinetum) (goed ont-
wikkeld) 

0,9 ha 0,9 ha 1 ha 

 
Voor de groep van de (bosgebonden) vleermuizen, met extra aandacht voor de zeldzame soor-
ten Ingekorven vleermuis en Bechsteins vleermuis, die beide in het bosreservaat zijn waarge-
nomen, worden duurzame populaties nagestreefd en voldoende kwalitatieve foerageergebie-
den. Dit houdt in dat het bos voldoende structuurrijk moet zijn met veel dood hout, bosranden, 
etc. Ook het in stand houden van insectenrijke boszomen, graslanden, ruigtes, etc. is belangrijk.  
 
Door het nulbeheer in een groot deel van het bosreservaat, het versterken van de bosstructuur 
door de zones met middelhoutbeheer en het ecologisch beheer van het grasland wordt binnen 
het bosreservaat voldaan aan de instandhoudingsdoelstellingen voor de groep van de bosge-
bonden vleermuizen. 

4.1.2 De wetenschappelijke functie 

Het beheer in het bosreservaat is volledig afgestemd op een optimalisatie van de ecologische 
functie en de wetenschappelijke functie. Alle concrete beheerdaden zijn afgestemd op de reali-
satie van deze doelstellingen. 

Momenteel is er enkel in kader van dit beheerplan onderzoek in het bosreservaat Hasselbos 
uitgevoerd. Gezien het voorkomen van heel wat op Vlaams niveau zeldzame soorten en habi-
tats is het wenselijk dat er verder wetenschappelijk onderzoek in het bosreservaat wordt ver-
richt. 

4.1.3 De schermfunctie 

Het Hasselbos heeft door zijn ligging op een helling een beschermende functie tegen bo-
demerosie. Ook als infiltratiegebied op de hoger gelegen delen en als bron- en kwelgebied in de 
lager gelegen delen heeft het bosreservaat een belangrijke bufferende functie.  

4.1.4 De recreatieve functie 

Het bosreservaat Hasselbos is niet toegankelijk zodat de recreatieve functie onbestaande is. 
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4.2 Beheerdoelstellingen 
Zoals vermeld in het uitvoeringsbesluit van 1993 (B. Vl. R. 20.01.93), dient men bij het beheer van een 
bosreservaat met volgende doelstellingen rekening te houden: 

 Behouden en herstellen van de natuurlijke fauna en flora 
 Bevorderen van inheemse of standplaatsgeschikte boomsoorten 
 Stimuleren van natuurlijke verjonging 
 Het bevorderen van ongelijkjarigheid en ongelijkvormigheid 
 Het bevorderen van het ecologisch evenwicht 

Het bosreservaat Hasselbos bestaat uit een zone met integraal beheer en zones met gericht 
beheer. 

4.2.1 Zones met integraal beheer 

Verantwoording 
Een integraal reservaat omvat: ‘een bos waar de groei en ontwikkeling van de natuur ongemoeid wordt 
gelaten’ (art. 1 B.VL.REG. 20/01/1993). 
 
Er wordt op korte termijn 2/3de van het bosreservaat als integraal reservaat in te stellen. Zie 
kaart 4.1. 

Het minimum structuurareaal (MSA) voor het bostype kalkrijk Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-
Carpinetum orchietosum) is 15 ha, hieraan wordt binnen het bestaande bosreservaat net niet 
aan voldaan. Echter door de recente bebossingen en het voorkomen van 3 ha gelijkaardig pri-
vaat bos aan de oostrand kan gesteld worden dat het structuurareaal wel binnen de minimaal 
vereiste oppervlakte valt.  

Het natte bosdeel (0,9 ha) aan de zuidrand van het bosdeel bestaat uit Essenbronbos (Carici 
remotae-Fraxinetum). Het MSA voor dit bostype is 10 ha, wat binnen het bosreservaat niet 
wordt bereikt maar zal het bostype door het integraal beheer optimaal behouden kunnen blijven. 

Inleidend beheer 
Het inleidend beheer heeft als doel enkele storende elementen te verwijderen zodat een gunstigere uit-
gangssituatie bekomen wordt om het bos over lange termijn spontaan te laten ontwikkelen. Dit beheer 
heeft de volgende kenmerken: 
 Het is kortlopend: streefdoel om binnen de 3 jaar over te gaan tot het instellen van het integraal 

reservaat 

 Het is beperkt: enkel de strikt noodzakelijke maatregelen worden uitgevoerd. 

 Het is éénmalig: éénmaal het integrale reservaat is ingesteld, wordt er niet meer ingegrepen. 

Het inleidend beheer is beperkt en bestaat er vooral in om de enkele aanwezige Amerikaanse 
eiken te verwijderen.  

De bestrijding van Amerikaanse eik gebeurt door kappen en behandelen met glyfosaat van 
kleinere bomen of ringen van dikkere bomen (vanaf 1 m omtrek). 

Tijdens het inleidend beheer worden ook de verwilderde tuinplanten zoals Bonte gele dovenetel 
ter hoogte van de vroegere oostelijke ingang bestreden. Dit gebeurt in eerste fase door uittrek-
ken, indien dit niet lukt kan een bladbehandeling met glyfosaat worden uitgevoerd.  

Na het inleidend beheer wordt er in het bosreservaat minimaal 11,1 ha integraal reservaat inge-
steld.  
 
Nazorg van verwijderde exoten 
De gevelde bomen worden behandeld met glyfosaat. 



Beheervisie en -doelstellingen 
 

Pagina 60 van 82
 

Er wordt in het integraal reservaat gedurende 3 jaar na de verwijdering van de exoten een in-
tensieve nazorg uitgevoerd. Hierbij worden zaadbomen die bij de behandeling werden vergeten 
of de behandeling overleefden, opnieuw behandeld of afgezaagd met stobbenhandeling, en de 
zaailingen worden uitgetrokken. Na de nazorg wordt minstens om de 3 jaar het volledige bosre-
servaat doorlopen om nieuwe exemplaren te verwijderen.  

Veiligheidszone 

In een strook van 1 boomhoogte (± 30 m) grenzend aan de openbare weg aan de oostrand van 
het bosreservaat wordt een veiligheidszone voorzien (zie kaart 4.1). Het aantal bomen dat in 
deze zone eventueel zal moeten worden gekapt, zal erg beperkt zijn. Wanneer takken of een 
boom ten behoeve van de veiligheid wordt gekapt, blijven de takken of boom in het bestand 
liggen.  

Wanneer windval of windbreuk binnen het bosreservaat optreedt waarbij de gevallen boom de 
doorgang van een exploitatiepad verspert, dan kan het boomgedeelte dat over het pad is gele-
gen, weggezaagd en verplaatst worden zodanig dat het normale gebruik weer mogelijk is. 

Wanneer een boom op een aangrenzend privaat perceel valt, kan het deel dat op private ei-
gendom ligt worden opgeruimd en afgevoerd. Het deel van de boom dat binnen de grenzen van 
het bosreservaat ligt, blijft liggen.  

4.2.2 Zones met gericht beheer 

Het gericht beheer bestaat enerzijds uit zones met gefaseerd middelhoutbeheer al dan niet met 
intensieve houwverzorging en anderzijds uit beheer van de graslanden. Zie kaart 4.1. 

De intensieve houwverzorging wordt uitgevoerd in kader van het behoud van de zeldzame or-
chideeën.  

Middelhoutbeheer met houwverzorging in functie van orchideeën 
De belangrijkste zones met zeldzame orchideeën krijgen een middelhoutbeheer met intensieve 
houwverzorging. Dit beheer bestaat erin om al het hakhout af te zetten, enkele opgaande bo-
men te laten staan en eventueel te sterk gaan dominerende soorten als bramen, Klimop, … die 
de orchideeën zouden kunnen overgroeien, te verwijderen. Indien nodig wordt ook strooisel 
verwijderd. De eerste jaren na de kap dient er eventueel nazorg te gebeuren met het verwijde-
ren van bramen.  

Bij het uitvoeren van dit middelhoutbeheer wordt beroep gedaan op de expertise die werd op-
gedaan bij dergelijk beheer in de bossen van de Voerstreek.  

 Bestand 1a: in dit bestand wordt de ruime zone van de groeiplaats van de Mannetjesorchi-
sen als middelhout beheerd. De zone (totaal 0,60 ha) is opgedeeld in 3 houwen van tussen 
de 0,15 en 0,24 ha. Eerst wordt de centrale houw (H2) beheerd, daarna de westelijke (H) 
en dan de oostelijke houw (H3). Het beheer wordt uitgevoerd met een omlooptijd van 16 
jaar. In de zones kunnen de aanwezige populieren en dikkere bomen (> 1 m omtrek) blijven 
staan. 
Het vrijgekomen hout wordt afgevoerd langs de noordrand van het bestand of gestapeld in 
het bos afhankelijk van de bereikbaarheid en zoveel mogelijk beperken van bodemschade.  

 Bestand 1c (optioneel): centraal in dit bestand is er een groeiplaats van Bosorchis en Wel-
riekende nachtorchis. Afhankelijk van de resultaten in de andere zones met middelhoutbe-
heer in de bestanden 1a en 1d wordt in bestand 1c een centrale zone van ca. 0,37 ha als 
middelhout met houwverzorging beheerd. De beslissing voor de eventuele uitvoering van 
het beheer wordt in 2015 of 2016 genomen.  

 Bestand 1d: hier werd in het najaar van 2012 in een zone van ongeveer 0,27 ha reeds  
middelhoutbeheer uitgevoerd (zie foto). In 2013, 2014 en 2015 is er strikte opvolging van 
deze zone waarbij wordt nagegaan hoe de populaties met orchideeën zich ontwikkeld (aan-
tallen en conditie). De omlooptijd voor het middelhoutbeheer is 16 jaar.  
Het vrijgekomen hout werd in de zone zelf gestapeld. 
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foto: uitgevoerd middelhoutbeheer in bestand 1d (najaar 2012) 

Selectieve kap in functie van oude knotbomen 
Om de oude knotbomen te kunnen behouden worden ze vrijgesteld en opnieuw geknot. De 
grootste concentratie aan oude knotessen bevindt zich in bestand 1d.  

In een zone van 10 m rond een oude knotboom wordt het aanwezige hakhout en kleinere bo-
men afgezet. De knotboom zelf wordt dan ook geknot. Het bestand 1d is opgesplitst in twee 
zones (H1 en H2) die met een omlooptijd van 16 jaar worden beheerd.  

Het vrijgekomen hout wordt langs het centrale pad gestapeld en/of afgevoerd. 

Beheer van oude knotbomen 
Het beheer van de oude knotbomen, vooral Essen en ook enkele Haagbeuken, dient omzichtig 
te gebeuren. Door achterstallig beheer zijn er vrij zware takken op de knotbomen komen te 
staan. Deze dikke spillen worden eruit gezaagd en blijven er enkele dunne spillen staan. De 
bomen worden met een omlooptijd van 16 jaar geknot.  

Er dient opgevolgd te worden of de geknotte Essen niet te sterk worden aangetast aan de 
schimmelziekte Chalara fraxinea. Indien dit zo is, wordt het knotten (tijdelijk?) stopgezet.  

Ook de 6-tal knothaagbeuken worden geknot. Voor de Haagbeuken wordt ook een omlooptijd 
van 16 jaar gehanteerd. 

In totaal worden er in de verschillende zones met gericht beheer een 50-tal oude knotbomen 
beheerd. 

Tijdstip van uitvoering 
Bij het uitvoeren van de beheerwerkzaamheden is het belangrijk dat een ‘schoontijd’ gerespec-
teerd wordt om de verstoring van de fauna (bvb. Havik) tot een aanvaardbaar niveau te beper-
ken. 
Concreet betekent dit dat het kappen in de bestanden moeten worden vermeden in de periode 
van 15 februari t.e.m. 15 juni.  
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foto links: geknotte Es – foto rechts: geknotte Haagbeuk (najaar 2012) 

Graslandbeheer 
Het zuidelijk grasland 2a krijgt met uitzondering van de aan te planten houtkant in de zuidrand 
een jaarlijks maaibeheer. Het grasland (1,9 ha) wordt 2x per jaar (juli – oktober) gemaaid en 
afgevoerd. Tijdens de eerste maaibeurt wordt ca. 3 m vanaf de noordelijke bosrand niet ge-
maaid, bij de najaarsmaaibeurt wordt alles gemaaid.  

Er wordt binnen de vijf jaar geëvalueerd wat het effect van het maaibeheer op de vegetatie is, 
en zeker op de ontwikkeling van schraalgrasland op de westelijke helling met uitbreiding of ves-
tiging van soorten als Mannetjesereprijs, Aardbeiganzerik, Gewone veldbies, …  

Opmerking: essentieel bij het maaibeheer is dat het strooisel volledig wordt afgevoerd (wanneer 
haalbaar, wordt het maaisel best enkele dagen na de maaibeurt weggenomen omdat dan meer 
plantenzaden achterblijven). Bij het maaibeheer dient vermeden te worden dat er te zwaar ma-
teriaal wordt gebruikt en er bij natte omstandigheden teveel bodemschade zou optreden.  

Beheer hagen en houtkanten 
Op de randen van het bosreservaat zijn er verschillende hagen en houtkanten aanwezig en 
worden er ook verschillende nieuwe houtkanten aangeplant als buffer naar het aangrenzend 
landbouwgebied. Zie kaart 4.1. 

 Onderhoud meidoornhaag (b1) zuidrand bestand 2a: deze meidoornhaag van 350 m op 
de zuidrand van grasland 2a wordt jaarlijks op ca. 1,2 m geschoren. Dit gebeurt met een 
hagendorser in de periode september-oktober en wordt uitgevoerd vanaf de aanpalende 
akker. Het snoeihout wordt uit het bosreservaat verwijderd. Als er gaten vallen in de haag 
worden deze ingeplant met Eenstijlige meidoorn. Aan de noordzijde van de meidoornhaag 
wordt tussen de haag en de nieuwe struikengordel een strook van ca. 3 m vrijgehouden als 
functioneel beheerpad.  

 Vrijhouden van meidoornhaag (b2) oostrand bestand 2a: deze uitgegroeide meidoorn-
haag (65 m) wordt niet onderhouden maar wordt aan de westzijde een strook van ca. 3 m 
breed vrijgehouden van opslag om zo te vermijden dat op termijn de haag overgroeid zou 
worden.  
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 Aanplant van nieuwe struikengordel (b3) in bestand 2a: op de zuidrand van de te ont-
wikkelen ruigte in bestand 2a wordt tegen de bestaande meidoornhaag over een lengte van 
270 m en een breedte van 10 m een struikengordel aangelegd met als belangrijkste soorten 
Eenstijlige meidoorn en Hazelaar, naast ook Sleedoorn, Rode kornoelje en Spaanse aak. 
De eerste 3 jaar wordt de aanplant vrijgesteld en eventueel ingeboet, daarna kan ze spon-
taan ontwikkelen.  

 Aanplant houtkant (b4) rond bestand 3a: aan de noord- en westzijde van de voormalige 
akker wordt een houtkant over een lengte van 200 m aangeplant. De houtkant bestaat uit 
één rij struiken en wordt aangeplant op de wettelijke afstand van de aanpalende percelen. 
De hoofdsoort is Eenstijlige meidoorn, aangevuld met Hazelaar, Kardinaalsmuts, Spaanse 
aak en Rode kornoelje. De eerste 3 jaar wordt de aanplant vrijgesteld en eventueel inge-
boet, daarna kan ze spontaan ontwikkelen. 

Opmerking: bij de aanplant wordt enkel gebruik gemaakt van plantgoed van autochtone her-
komst (bij voorkeur uit herkomstgebied Brabants district Oost). Indien dergelijk plantgoed voor 
een bepaalde soort niet voorhanden is, wordt ze niet aangeplant. Ook wordt er geopteerd om 
het aantal soorten in de houtkanten te beperken.  

Beheer bosrand 
De zuidelijke bosrand (b5, 280 m) van bestand 1d wordt door extensief hakhoutbeheer vrijge-
houden van teveel opgaande bomen. In een breedte van ca. 5 m worden minder dikke bomen 
(< 1 m omtrek) afgezet en verder beheerd als hakhout. Indien opslag van Grauwe abeel te sterk 
gaat domineren wordt deze afgezet. Door het voorzien van kleine inhammen wordt de bosrand 
licht golvend gemaakt. Het (beperkt aandeel) vrijgekomen hout wordt afgevoerd. 
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5   Beheerrichtlijnen 

5.1 Maatregelen om de natuurlijke fauna en flora te 
herstellen of te behouden 

Hiertoe worden de volgende maatregelen voorzien: 

- Middelhoutbeheer met intensieve houwverzorging voor het behoud van de zeldzame 
orchideeën en oude knotbomen; 

- Maaien van de potentieel interessante graslandvegetaties; 
- Een beheer van niets doen in grote delen van het bosreservaat. 
 
5.2 Maatregelen om de inheemse boomsoorten te be-

vorderen 
Het bestrijden van Amerikaanse eik bevoordeelt de ontwikkeling van inheemse boomsoorten. 
 
5.3 Maatregelen om de natuurlijke verjonging te stimu-

leren 
Door het middelhoutbeheer worden er betere mogelijkheden gecreëerd voor natuurlijke verjon-
ging van inheemse soorten. 
 
5.4 Maatregelen om de ongelijkjarigheid en ongelijk-

vormigheid te bevorderen 
Door het uitvoeren van het middelhoutbeheer zal de ongelijkjarigheid en de ongelijkvormigheid 
van de bestanden toenemen. 
 
5.5 Maatregelen om het ecologisch evenwicht te be-

vorderen 
Het toelaten van spontane processen in het integrale reservaat (na een inleidend beheer), biedt 
de beste garantie voor een ecologisch evenwicht in het bosreservaat. 

Het verwijderen van de invasieve exoten in het bosreservaat bevordert eveneens het evenwicht 
van een meer natuurlijk ecosysteem. 
 
5.6 Bosbouwtechnische aspecten van het beheerplan 
Het middelhoutbeheer en de selectieve kap wordt uitgevoerd met een omlooptijd van 16 jaar. 
Ook de oude knotbomen worden geknot met een omlooptijd van 16 jaar. De eerste zone met 
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middelhoutbeheer werd uitgevoerd in 2012, de volgende zone (H2 in bestand 1a) met middel-
houtbeheer wordt in 2013 uitgevoerd. 
 
 
 



 
 

Pagina 66 van 82

 

5.7 Kap- en beheerregeling 
Tabel 5. 25: kap- en beheerregeling 

be-
stand beheermaatregel Opp - 

lengte 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1a Vellen of ringen Am. eik - X n n n   p   p   p   p   p  

1a Middelhoutbeheer met houwverzorging 
(H1,H2,H3) 

0,60 ha H2 n n   H1 n n   H3 n n   H2 n n   

1b Vellen of ringen Am .eik - X n n n   p   p   p   p   p  
1c Vellen of ringen Am .eik - X n n n   p   p   p   p   p  

1c Middelhoutbeheer met houwverzorging 
(optioneel) 

0,37 ha    (H1)                (H1) 

Middelhoutbeheer met houwverzorging 
(H1) 

0,27 ha n n              H1 n n   

Selectieve kap en knotten (H2 en H3) 1,7+1,6      H2     H3          
Vellen of ringen Am .eik - X n n n   p   p   p   p   p  

1d 

Afzetten bosrand (b5) 280 m  X     X     X     X    
Maaien (juli – oktober) 1,9 ha X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Scheren meidoornhaag (b1) 350 m X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Vrijhouden (afzetten opslag)  meidoorn-
haag (b2) 

65 m      O     X     O     X 2a 

Aanplant struikengordel (b3) met mei-
doorn, Hz, Sleedoorn, … 

0,27 ha  X n n n                

3a Aanplant houtkant (b4) 
Met Eenst. Meidoorn (+ Hz, rKo, Kard.)  

200 m  X n n n                

X: jaar van uitvoering 
n: nazorg 
p: opvolging 

 

 

Inleidend beheer integraal reservaat 

Gericht reservaat 
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6   Bijzondere beheerrichtlijnen 

6.1 Bosbouwkundige werken 
6.1.1 Bosverjongingsprogramma 

Niet van toepassing. 

6.1.2 Bebossings- en herbebossingswerken 

Oostzijde van bestand 2a en bestand 3a werden recent bebost. 

6.1.3 Omvormingen 

Niet van toepassing.  

6.1.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken 

Niet van toepassing. 

6.1.5 Werken ter preventie van bosbranden (art. 100) 

Er zijn geen werken voorzien ter preventie van bosbranden. Het Hasselbos is bijzonder weinig 
brandgevoelig. 
 
6.2 Werken met betrekking tot de fytosociologische, 

faunistische, bodemkundige of landschappelijke 
waarde 

6.2.1 Flora 

Het middelhoutbeheer met intensieve houwverzorging is specifiek gericht op het behoud van de 
zeldzame orchideeën Mannetjesorchis, Welriekende nachtorchis en Bergnachtorchis. 

6.2.2 Fauna 

Als maatregelen die ook de fauna bevoordelen, zijn onder meer te vermelden: 

- het behoud van zware bomen is waardevol voor holenbroeders, vleermuizen, … 
- het verschralen van de noordelijke helling van het grasland is interessant voor allerlei 

Invertebraten als wilde bijen, sprinkhanen, … 

6.2.3 Bodem 

Niet van toepassing. 
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6.2.4 Landschap 

Rond het bestand 3a wordt een houtkant aangeplant waardoor er een natuurlijke afscheiding is 
naar het omliggend landbouwgebied.  

De meidoornhaag op de zuidrand van het grasland 2a wordt als een geschoren meidoornhaag 
onderhouden en langs de uitgegroeide meidoornhaag op de oostrand wordt een strook vrijge-
houden zodat de haag niet volledig in het bos zouden opgaan. Hierdoor blijft het uitzicht als 
meidoornhaag behouden.  

Het merendeel van de oude knotbomen worden als belangrijke cultuurhistorische relicten op-
nieuw beheerd. Door ze vrij te stellen en opnieuw te knotten, blijven het belangrijke land-
schapselementen binnen het bosreservaat. 
  
 
6.3 Uitzonderlijke werken, die een wijziging van de 

ecologische kenmerken tot gevolg hebben zoals 
genoemd in art. 30 van het Bosdecreet 

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

In functie van wetenschappelijk onderzoek staat dit beheerplan expliciet een ontheffing toe van 
deze verbodsbepalingen (met uitzondering van sport beoefenen en meststoffen gebruiken). Elke vorm 
van wetenschappelijk onderzoek moet steeds aangevraagd worden bij het bosbeheer, dat sa-
men met het INBO de opportuniteit van het onderzoek beoordeeld en de verdere randvoor-
waarden voor de uitvoering van het onderzoek vastlegt. Onderzoeksactiviteiten die onherstelba-
re schade toebrengen aan de intrinsieke waarde van het reservaat worden hierbij als niet op-
portuun beschouwd. In geval van twijfel kan de administratie het oordeel vragen van de advies-
commissie, ook voor deze activiteiten waar geen expliciete machtiging van de commissie nodig 
is. 

Verder is een uitzondering op het gebruik van bestrijdingsmiddelen toegestaan in functie van de 
bestrijding van onder meer Amerikaanse eik en Bonte gele dovenetel. Indien mechanische me-
thodes (ringen, uittrekken) falen, kan overgegaan worden tot een behandeling met glyfosaat. Vol-
gende prioriteit geldt wat betreft aan te wenden methode: 

1. hak- en spuitmethode 

2. stobbebehandeling 

3. bladbehandeling (enkel bij hoge uitzondering aan te wenden) 

Door onvoorziene omstandigheden kan het noodzakelijk zijn bepaalde beheerdaden uit te voe-
ren die niet voorzien zijn in het beheerplan, of af te wijken van de voorziene timing. 

In de integrale reservaatdelen wordt hierop geen uitzondering toegestaan: na een eventueel 
startbeheer wordt hier de status van integraal reservaat ingesteld. Omwille van redenen van 
wetenschappelijk onderzoek is het absoluut noodzakelijk hierna onder geen beding nog in te 
grijpen, met uitzondering van het wegnemen van externe invloeden (verwijderen van zaailingen 
van agressieve exoten). 

 

 

 

 

 



Bijzondere beheerrichtlijnen 
 

Pagina 69 van 82

 
 

6.4 Uitzonderlijke werken, die een wijziging van de 
ecologische kenmerken voor gevolg hebben, zo-
als bedoeld in de art. 30 en 97, en waarvoor de ad-
viescommissie voor bosreservaten moet worden 
gehoord 

Dit beheerplan staat expliciet een ontheffing toe van de verbodsbepalingen in functie van we-
tenschappelijk onderzoek en in bepaalde gevallen in functie van het beheer (bv. dieren houden 
binnen de omheining en exotenbestrijding). Dit betekent dat dieren kunnen worden gevangen, ge-
dood of verstoord of binnen een omheining geplaatst, dat strooisel, knoppen, scheuten, planten, 
stukken dood hout, enz. kunnen worden verzameld (in functie van wetenschappelijke analyses), 
tijdelijke constructies, noodzakelijk in functie van het onderzoek, kunnen worden opgesteld en 
bestrijdingsmiddelen noodzakelijk voor het verwijderen van agressieve exoten te gebruiken. 

Een ontheffing voor deze verbodsbepalingen is evenwel steeds gebonden aan een machtiging, 
afgeleverd door het Bosbeheer. Elke vorm van wetenschappelijk onderzoek moet steeds aan-
gevraagd worden bij het bosbeheer, dat samen met het INBO de opportuniteit van het onder-
zoek beoordeeld en de verdere randvoorwaarden voor de uitvoering van het onderzoek vast-
legt. 

De aanvragen worden ook steeds voorgelegd aan de adviescommissie. Enkel indien een meer-
derheid van de leden van de commissie haar goedkeuring verleent kan door het Bosbeheer een 
machtiging worden afgeleverd.  

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

 
6.5 Richtlijnen m.b.t. de sociale functie (art. 10) 
6.5.1 Toegankelijkheid 

Het bosreservaat is niet toegankelijk en worden er hierop ook geen uitzonderingen toegestaan. 

6.5.2 Maatregelen ter bescherming van flora, fauna, bosverjonging m.b.t. 
de bosrecreatie 

Gezien het bosreservaat niet toegankelijk is voor het publiek dienen geen dergelijke maatrege-
len genomen te worden. 

6.5.3 Richtlijnen in verband met de jacht 

Er wordt niet gejaagd in het bosreservaat Hasselbos.  
 
Wel kan er binnen de regels van de jachtwetgeving bestrijding of gerichte bejaging van soorten 
die mogelijks schade aanbrengen, plaatsvinden.  
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7   Openbaarheid beheerplan 

Het beheerplan is ter beschikking gesteld aan de leden van de adviescommissie Bosreservaten 
Limburg (ledenlijst adviescommissie vooraan beheerplan). 
 
Het beheerplan voor het bosreservaat Hasselbos ligt ter inzage bij: 
 
 Agentschap voor Natuur en Bos, Centrale diensten 

Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert-II laan 20 bus 8, 1000 Brussel 

Contactpersoon: Johnny Cornelis 
johnny.cornelis@lne.vlaanderen.be 

 
 Agentschap voor Natuur en Bos, Regio Zuid-Limburg 

Gouverneur Roppesingel 25,  3500 Hasselt 

Contactpersoon: Jan Wuytack        
   jan.wuytack@lne.vlaanderen.be 
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8  Maatregelen in de onmiddellijke omge-
ving van het bosreservaat om nadelige 
beïnvloeding van buitenaf te stoppen 
(artikel 29) 

8.1 Betere buffering 
Om de hoge ecologische waarden in het bosreservaat op langere termijn te kunnen behouden 
en versterken is een betere buffering van dit vrij klein bosreservaat noodzakelijk. Zo zijn er aan 
de oostrand van het bosreservaat nog enkele interessante bosbestanden met bronzones en 
een grasland met een hoge ecologische potentie gelegen. 

Aan de andere zijden van het bosreservaat is het voorzien van buffers naar het aangrenzend 
landbouwgebied wenselijk. 
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9   Monitoring 

Opvolging beheer 
Gezien de unieke natuurwaarden wordt er ten laatste in 2016 een terreinbezoek met de advies-
commissie naar het bosreservaat georganiseerd en dit om het reeds uitgevoerde beheer te eva-
lueren. Hierbij gaat er bijzondere aandacht naar het uitgevoerde middelhoutbeheer en het 
maaibeheer.  
 
Monitoring zeldzame soorten 
Gezien de hoge natuurrijkdom van het bosreservaat is monitoring van enkele specifieke na-
tuurwaarden (orchideeën, vleermuizen, kevers, …) wenselijk.  
 
Analyse bodem bestand 3a 
Om een beeld te hebben van de aanwezigheid van nutriënten (fosfaat, stikstof) in de bodem in 
de voormalige akker in bestand 3a is het wenselijk om enkele bodemstalen van het perceel te 
analyseren. Hierdoor kunnen de gegevens (‘jaar nul’) worden vergeleken met gegevens verza-
meld op middellange termijn (> 10 jaar) en na verdere bosevolutie. Zo kan op langere termijn 
worden nagegaan of de nutriëntenconcentraties een invloed hebben op het al dan niet ontwik-
kelen van waardevol bos.  
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10  Kostenraming 

 
 De uit te voeren werken, vooral het middelhoutbeheer en de houwverzorging zal door de eigen 

diensten worden uitgevoerd.
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Bijlage 2: Bosbouwopnames en vegetatielijsten (gegevens 2011) 
 
 
 



Hasselbos 1 a (3,75 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 400-600
Haagbeuk Verspreid NV943 0

Hazelaar Verspreid NV708 0

Gewone es Verspreid NV708 0

Hoogte(cm): 200-400
Hazelaar Verspreid NV79 157

Haagbeuk Verspreid NV0 393

Gewone es Verspreid NV0 157

Totaal 2437 707

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

486 9,79 78,4 67 15,8Gewone es 39% 39% 41%

74 9,63 80,1 160 22,3 28,0cultuurpopulier 6% 38% 42%

550 4,92 27,3 30 11,0Haagbeuk 44% 19% 14%

79 0,62 3,7 34 13,5Gewone esdoorn 6% 2% 2%

39 0,24 1,0 28 11,0Hazelaar 3% 1% 1%

20 0,13 0,3 29 13,0Grauwe abeel 2% 1% 0%

1248Totaal 25,3 191

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):50-99
Gelderse roos 943 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
Haagbeuk 5345 Verspreid NV

Gelderse roos 2515 Verspreid NV

Gewone es 1887 Verspreid NV

10689Totaal

Staand Dood Hout

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( 120 cm) :

> 100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

1-3 stuks/ha

Hasselbos 1 a



Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort
67% 68% 81%39 0,17 0,4Haagbeuk dun
33% 32% 19%20 0,08 0,1cultuurpopulier dun

59 0,25 0,5

Hasselbos 1 a
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Hasselbos 1 b (2,28 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 400-600
Hazelaar Verspreid NV1572 0

Hoogte(cm): 200-400
Hazelaar Verspreid NV1886 0

Gladde iep (Gewone iep, Verspreid NV472 0

Totaal 3930 0

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

69 22,79 194,7 205 24,7 26,3cultuurpopulier 12% 65% 67%

295 9,25 79,1 80 17,7Gewone es 53% 26% 27%

79 2,48 16,4 63 14,5Gladde iep (Gewone 14% 7% 6%

79 0,27 0,1 21 7,0Hazelaar 14% 1% 0%

39 0,27 1,8 29 15,0Gewone esdoorn 7% 1% 1%

560Totaal 35,1 292

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):150-199
Gladde iep (Gewone iep, 629 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
Gladde iep (Gewone iep, 2515 Verspreid NV

3144Totaal

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( 120 cm) :

> 100 stuks/ha

11-30 stuks/ha

> 3 stuks

Hasselbos 1 b
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Hasselbos 1 c (4,45 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 400-600
Hazelaar Verspreid NV1494 0

Hoogte(cm): 200-400
Hazelaar Verspreid NV2122 1022

Eenstijlige meidoorn Verspreid NV236 0

Totaal 3852 1022

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

629 16,65 115,3 58 13,4 17,0Gewone es 56% 51% 47%

10 5,27 60,1 259 25,0Zomereik 1% 16% 25%

138 4,43 28,6 65 9,7Zoete kers (Boskers 12% 14% 12%

5 2,39 20,3 247 26,0Grauwe abeel 0% 7% 8%

196 0,92 1,7 24 7,0Hazelaar 18% 3% 1%

20 0,86 5,7 74 15,0Gladde iep (Gewone 2% 3% 2%

79 0,83 3,6 37 9,0Haagbeuk 7% 3% 1%

20 0,80 4,1 72 14,0cultuurpopulier 2% 2% 2%

20 0,62 4,4 32 7,5Boswilg 2% 2% 2%

1115Totaal 32,8 244

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):150-199
Eenstijlige meidoorn 315 Verspreid NV

Hoogte (cm):100-149
Eenstijlige meidoorn 315 Verspreid NV

Hoogte (cm):50-99
Hazelaar 315 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
Gewone es 943 Verspreid NV

Hazelaar 315 Verspreid NV

Gelderse roos 315 Verspreid NV

2516Totaal

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) : > 100 stuks/ha

Hasselbos 1 c



Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Staand Dood Hout

50% 77% 84%20 0,87 8,5cultuurpopulier dik
50% 23% 16%20 0,26 1,6Boswilg dun

39 1,13 10,1

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( 120 cm) :

11-30 stuks/ha

1-3 stuks/ha

Hasselbos 1 c
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Hasselbos 1 d (3,68 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 400-600
Spaanse aak (Veldesdoor Verspreid NV2515 0

Hazelaar Verspreid NV786 0

Gewone es Verspreid NV786 0

Ruwe berk Verspreid NV0 157

Hoogte(cm): 200-400
Hazelaar Verspreid NV2043 472

Haagbeuk Verspreid NV786 0

Eenstijlige meidoorn Verspreid NV157 0

Spaanse aak (Veldesdoor Verspreid NV0 314

Gewone es Verspreid NV0 157

Totaal 7073 1100

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

59 18,18 186,6 197 21,3 22,7Zomereik 4% 64% 80%

904 8,49 42,7 34 10,0Gewone es 67% 30% 18%

236 1,21 3,4 25 9,0Haagbeuk 17% 4% 1%

157 0,55 0,8 21 5,0Spaanse aak (Velde 12% 2% 0%

1356Totaal 28,4 233

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):150-199
Hazelaar 1258 Verspreid NV

Hoogte (cm):50-99
Hazelaar 1258 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
Gewone es 8174 Verspreid NV

10690Totaal

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( 120 cm) :

5-100 stuks/ha

1-10 stuks/ha

geen

Hasselbos 1 d
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Bosbouw: Hasselbos  

Identiteit
Domein: Hasselbos

Plaats:

Oppervlakte (ha):

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 400-600
Hazelaar Verspreid NV1034 0

Spaanse aak (Veldesdoor Verspreid NV607 0

Gewone es Verspreid NV364 0

Haagbeuk Verspreid NV232 0

Ruwe berk Verspreid NV0 38

Hoogte(cm): 200-400
Hazelaar Verspreid NV1413 451

Haagbeuk Verspreid NV190 97

Eenstijlige meidoorn Verspreid NV107 0

Gladde iep (Gewone iep, Verspreid NV71 0

Spaanse aak (Veldesdoor Verspreid NV0 76

Gewone es Verspreid NV0 76

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):150-199
Hazelaar 304 Verspreid NV

Gladde iep (Gewone iep, 94 Verspreid NV

Eenstijlige meidoorn 92 Verspreid NV

Hoogte (cm):100-149
Zomereik 225 Homogeen NV

Eenstijlige meidoorn 92 Verspreid NV

Hoogte (cm):50-99
Hazelaar 395 Verspreid NV

Gelderse roos 232 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
Gewone es 2712 Verspreid NV

Haagbeuk 1314 Verspreid NV

Gelderse roos 710 Verspreid NV

Gladde iep (Gewone iep, 376 Verspreid NV

Hazelaar 92 Verspreid NV

6637Totaal
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Bosbouw: Hasselbos  

Totaal 4017 737

Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Boomlaag

565 10,70 75,0Gewone es 54% 38% 34%

34 6,01 50,0cultuurpopulier 3% 22% 23%

17 5,93 62,6Zomereik 2% 21% 29%

215 1,74 8,6Haagbeuk 21% 6% 4%

40 1,29 8,3Zoete kers (Boskers 4% 5% 4%

6 0,73 6,0Grauwe abeel 1% 3% 3%

17 0,62 4,1Gladde iep (Gewone 2% 2% 2%

79 0,37 0,8Hazelaar 8% 1% 0%

25 0,19 1,2Gewone esdoorn 2% 1% 1%

6 0,18 1,3Boswilg 1% 1% 1%

38 0,13 0,2Spaanse aak (Velde 4% 0% 0%

1043Totaal 27,9 218

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Staand Dood Hout

22% 65% 80%6 0,25 2,5cultuurpopulier dik
22% 19% 15%6 0,08 0,5Boswilg dun
37% 11% 3%10 0,04 0,1Haagbeuk dun
19% 5% 1%5 0,02 0,0cultuurpopulier dun

26 0,39 3,1
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Bosbouw: Hasselbos  
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Vegetatie-opnames (juni 2011)
Tansley

naam veg laag Latijnse naam Nederlandse naam 1a1 1a2 1b 1c1 1c2 1d 2a
STRUIKLAAG Ribes rubrum Aalbes 2a
KRUIDLAAG Ribes rubrum Aalbes 2b 3
KRUIDLAAG Potentilla sterilis Aardbeiganzerik s
KRUIDLAAG Cirsium arvense Akkerdistel ld
KRUIDLAAG Veronica beccabunga Beekpunge ld
KRUIDLAAG Festuca pratensis Beemdlangbloem a
KRUIDLAAG Stachys sylvatica Bosandoorn r
KRUIDLAAG Anemone nemorosa Bosanemoon + 2b 2b 3 3 4
KRUIDLAAG Milium effusum Bosgierstgras 2a 2a 2a 2a
KRUIDLAAG Dactylorhiza fuchsii Bosorchis r

KRUIDLAAG
viola riviniana & 
reichenbachiana

bosviooltje (bleek- en 
donkersporig) + + +

KRUIDLAAG Carex sylvatica Boszegge r r + + + +
KRUIDLAAG Rubus Braam (G) 1 + 1 + 2m 1
BOOMLAAG Populus x canadensis Canadapopulier 2a + 3
KRUIDLAAG Paris quadrifolia Eenbes + + 2m + r
STRUIKLAAG Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn r + +
KRUIDLAAG Lolium perenne Engels raaigras d
KRUIDLAAG Geum urbanum Geel nagelkruid + + +
STRUIKLAAG Viburnum opulus Gelderse roos r
KRUIDLAAG Viburnum opulus Gelderse roos 1 + +
KRUIDLAAG Lamium galeobdolon Gele dovenetel 2a 2b 4 2b r
KRUIDLAAG Arum maculatum Gevlekte aronskelk + + + + + 1
KRUIDLAAG Heracleum sphondylium Gewone bereklauw r
KRUIDLAAG Veronica chamaedrys Gewone ereprijs la
BOOMLAAG Fraxinus excelsior Gewone es 5 4 2b 3 4
STRUIKLAAG Fraxinus excelsior Gewone es 2a 2b 2b 2b 2b 3
KRUIDLAAG Fraxinus excelsior Gewone es 1 2m + + 2m
STRUIKLAAG Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 2a r
KRUIDLAAG Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 2m +

KRUIDLAAG Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel 1 + 1 2m 1

STRUIKLAAG Sambucus nigra Gewone vlier +
KRUIDLAAG Sambucus nigra Gewone vlier + +
KRUIDLAAG Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras la
BOOMLAAG Ulmus minor Gladde iep 2b
STRUIKLAAG Ulmus minor Gladde iep +
BOOMLAAG Populus canescens Grauwe abeel r
KRUIDLAAG Populus canescens Grauwe abeel + +
KRUIDLAAG Circaea lutetiana Groot heksenkruid 2m
KRUIDLAAG Urtica dioica Grote brandnetel 1 + + ld
KRUIDLAAG Stellaria holostea Grote muur la
KRUIDLAAG Alopecurus pratensis Grote vossestaart d
KRUIDLAAG Ranunculus auricomus Gulden boterbloem r r
BOOMLAAG Carpinus betulus Haagbeuk 2a
STRUIKLAAG Carpinus betulus Haagbeuk 2a 3 + 2a
KRUIDLAAG Carpinus betulus Haagbeuk 2m
KRUIDLAAG Epilobium hirsutum Harig wilgeroosje la
STRUIKLAAG Corylus avellana Hazelaar 2b 2b 3 3 +
KRUIDLAAG Corylus avellana Hazelaar + +
KRUIDLAAG Sanicula europaea Heelkruid r
KRUIDLAAG Bryonia dioica Heggerank r +
KRUIDLAAG Glechoma hederacea Hondsdraf a
KRUIDLAAG Galium aparine Kleefkruid r a
KRUIDLAAG Hedera helix Klimop 2a 1 2m 2b 1
KRUIDLAAG Ajuga reptans Kruipend zenegroen la
KRUIDLAAG Equisetum palustre Lidrus o
BOOMLAAG Viscum album Maretak +
KRUIDLAAG Agrostis canina Moerasstruisgras 1

Braun-Blanquet



KRUIDLAAG Galium palustre Moeraswalstro lo
KRUIDLAAG Adoxa moschatellina Muskuskruid 1
KRUIDLAAG Taraxacum Paardebloem (G) a
KRUIDLAAG Cardamine pratensis Pinksterbloem o
KRUIDLAAG Juncus effusus Pitrus o
KRUIDLAAG Rumex obtusifolius Ridderzuring ro
STRUIKLAAG Cornus sanguinea Rode kornoelje r
KRUIDLAAG Cornus sanguinea Rode kornoelje +
KRUIDLAAG Carex hirta Ruige zegge la
KRUIDLAAG Poa trivialis Ruw beemdgras cd
KRUIDLAAG Primula elatior Slanke sleutelbloem + + 1 1
KRUIDLAAG Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren r + r
STRUIKLAAG Acer campestre Spaanse aak 2a
KRUIDLAAG Ranunculus ficaria Speenkruid la
KRUIDLAAG Potentilla reptans Vijfvingerkruid r
KRUIDLAAG Athyrium filix-femina Wijfjesvaren r r
KRUIDLAAG Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie r + + +
STRUIKLAAG Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts r
KRUIDLAAG Oxalis acetosella Witte klaverzuring 1
KRUIDLAAG Helleborus viridis Wrangwortel 3
BOOMLAAG Prunus avium Zoete kers 2b
KRUIDLAAG Prunus avium Zoete kers +
BOOMLAAG Quercus robur Zomereik 3
KRUIDLAAG Quercus robur Zomereik + +

legende: s sporadisch
r zeldzaam
o occasioneel
f frequent
a abundant
d dominant
l lokaal
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INVENTARISATIE: vegetatie Braun Blanquet

HBA0001

ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Fraxinus excelsior Gewone es  5 0 088
Populus x canadensis Canadapopulier 2a 0 0 8
Viscum album Maretak  + 0 0 2

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Corylus avellana Hazelaar 2b 0 018
Fraxinus excelsior Gewone es 2a 0 0 8
Carpinus betulus Haagbeuk 2a 0 0 8
Viburnum opulus Gelderse roos  r 0 0 1
Cornus sanguinea Rode kornoelje  r 0 0 1
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn  r 0 0 1

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Ribes rubrum Aalbes 2b 0 018
Lamium galeobdolon Gele dovenetel 2a 0 0 8
Milium effusum Bosgierstgras 2a 0 0 8
Hedera helix Klimop 2a 0 0 8
Circaea lutetiana Groot heksenkruid 2m 0 0 4
Rubus Braam (G)  1 0 0 3
Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel  1 0 0 3
Viburnum opulus Gelderse roos  1 0 0 3
Fraxinus excelsior Gewone es  1 0 0 3
Cornus sanguinea Rode kornoelje  + 0 0 2
Paris quadrifolia Eenbes  + 0 0 2
Arum maculatum Gevlekte aronskelk  + 0 0 2
Anemone nemorosa Bosanemoon  + 0 0 2
Carex sylvatica Boszegge  r 0 0 1
Ranunculus auricomus Gulden boterbloem  r 0 0 1
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HBA0011

ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Fraxinus excelsior Gewone es  4 0 068
Carpinus betulus Haagbeuk 2a 0 0 8
Populus x canadensis Canadapopulier  + 0 0 2

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Carpinus betulus Haagbeuk  3 0 038
Fraxinus excelsior Gewone es 2b 0 018
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 2a 0 0 8

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Lamium galeobdolon Gele dovenetel 2b 0 018
Anemone nemorosa Bosanemoon 2b 0 018
Milium effusum Bosgierstgras 2a 0 0 8
Carpinus betulus Haagbeuk 2m 0 0 4
Fraxinus excelsior Gewone es 2m 0 0 4
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 2m 0 0 4
Hedera helix Klimop  1 0 0 3
Quercus robur Zomereik  + 0 0 2
Primula elatior Slanke sleutelbloem  + 0 0 2
Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel  + 0 0 2
Rubus Braam (G)  + 0 0 2
viola riviniana & reichenbachi bosviooltje (bleek- en donk  + 0 0 2
Arum maculatum Gevlekte aronskelk  + 0 0 2
Carex sylvatica Boszegge  r 0 0 1
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie  r 0 0 1
Athyrium filix-femina Wijfjesvaren  r 0 0 1
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HBB0001

ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Populus x canadensis Canadapopulier  3 0 038
Fraxinus excelsior Gewone es 2b 0 018
Ulmus minor Gladde iep 2b 0 018

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Fraxinus excelsior Gewone es 2b 0 018
Corylus avellana Hazelaar 2b 0 018
Ulmus minor Gladde iep  + 0 0 2

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Ribes rubrum Aalbes  3 0 038
Helleborus viridis Wrangwortel  3 0 038
Anemone nemorosa Bosanemoon 2b 0 018
Hedera helix Klimop 2m 0 0 4
Urtica dioica Grote brandnetel  1 0 0 3
Rubus Braam (G)  1 0 0 3
Paris quadrifolia Eenbes  + 0 0 2
Primula elatior Slanke sleutelbloem  + 0 0 2
Sambucus nigra Gewone vlier  + 0 0 2
Carex sylvatica Boszegge  + 0 0 2
Geum urbanum Geel nagelkruid  + 0 0 2
Arum maculatum Gevlekte aronskelk  + 0 0 2
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie  + 0 0 2
Stachys sylvatica Bosandoorn  r 0 0 1
Ranunculus auricomus Gulden boterbloem  r 0 0 1
Bryonia dioica Heggerank  r 0 0 1
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HBC0001

ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Fraxinus excelsior Gewone es  3 0 038
Prunus avium Zoete kers 2b 0 018
Populus canescens Grauwe abeel  r 0 0 1

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Corylus avellana Hazelaar  3 0 038
Fraxinus excelsior Gewone es 2b 0 018
Ribes rubrum Aalbes 2a 0 0 8
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn  + 0 0 2
Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts  r 0 0 1

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Lamium galeobdolon Gele dovenetel  4 0 068
Anemone nemorosa Bosanemoon  3 0 038
Hedera helix Klimop 2b 0 018
Paris quadrifolia Eenbes 2m 0 0 4
Adoxa moschatellina Muskuskruid  1 0 0 3
Primula elatior Slanke sleutelbloem  1 0 0 3
Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel  1 0 0 3
Agrostis canina Moerasstruisgras  1 0 0 3
Prunus avium Zoete kers  + 0 0 2
Fraxinus excelsior Gewone es  + 0 0 2
Urtica dioica Grote brandnetel  + 0 0 2
Rubus Braam (G)  + 0 0 2
Geum urbanum Geel nagelkruid  + 0 0 2
Carex sylvatica Boszegge  + 0 0 2
Corylus avellana Hazelaar  + 0 0 2
Arum maculatum Gevlekte aronskelk  + 0 0 2

bart opstaele2/06/2011



Populus canescens Grauwe abeel  + 0 0 2
Galium aparine Kleefkruid  r 0 0 1
Sanicula europaea Heelkruid  r 0 0 1
Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren  r 0 0 1
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HBC0011

ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Fraxinus excelsior Gewone es  4 0 068

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Corylus avellana Hazelaar  3 0 038
Fraxinus excelsior Gewone es 2b 0 018
Sambucus nigra Gewone vlier  + 0 0 2
Carpinus betulus Haagbeuk  + 0 0 2

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Anemone nemorosa Bosanemoon  3 0 038
Milium effusum Bosgierstgras 2a 0 0 8
Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel 2m 0 0 4
Rubus Braam (G) 2m 0 0 4
Hedera helix Klimop  1 0 0 3
Oxalis acetosella Witte klaverzuring  1 0 0 3
Primula elatior Slanke sleutelbloem  1 0 0 3
Bryonia dioica Heggerank  + 0 0 2
Paris quadrifolia Eenbes  + 0 0 2
Fraxinus excelsior Gewone es  + 0 0 2
Sambucus nigra Gewone vlier  + 0 0 2
Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren  + 0 0 2
Carex sylvatica Boszegge  + 0 0 2
Arum maculatum Gevlekte aronskelk  + 0 0 2
Populus canescens Grauwe abeel  + 0 0 2
viola riviniana & reichenbachi bosviooltje (bleek- en donk  + 0 0 2
Geum urbanum Geel nagelkruid  + 0 0 2
Viburnum opulus Gelderse roos  + 0 0 2
Urtica dioica Grote brandnetel  + 0 0 2
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Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie  + 0 0 2
Athyrium filix-femina Wijfjesvaren  r 0 0 1
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HBD0001

ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Quercus robur Zomereik  3 0 038

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Fraxinus excelsior Gewone es  3 0 038
Acer campestre Spaanse aak 2a 0 0 8
Carpinus betulus Haagbeuk 2a 0 0 8
Corylus avellana Hazelaar  + 0 0 2
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn  + 0 0 2
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn  r 0 0 1

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Anemone nemorosa Bosanemoon  4 0 068
Lamium galeobdolon Gele dovenetel 2b 0 018
Milium effusum Bosgierstgras 2a 0 0 8
Fraxinus excelsior Gewone es 2m 0 0 4
Arum maculatum Gevlekte aronskelk  1 0 0 3
Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel  1 0 0 3
Rubus Braam (G)  1 0 0 3
Quercus robur Zomereik  + 0 0 2
Carex sylvatica Boszegge  + 0 0 2
Viburnum opulus Gelderse roos  + 0 0 2
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn  + 0 0 2
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie  + 0 0 2
Corylus avellana Hazelaar  + 0 0 2
viola riviniana & reichenbachi bosviooltje (bleek- en donk  + 0 0 2
Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren  r 0 0 1
Dactylorhiza fuchsii Bosorchis  r 0 0 1
Paris quadrifolia Eenbes  r 0 0 1
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ID Lokatie 
(GIS)

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Alopecurus pratensis Grote vossestaart  d 0 060
Lolium perenne Engels raaigras  d 0 060
Poa trivialis Ruw beemdgras cd 0 040
Urtica dioica Grote brandnetel ld 0 022
Veronica beccabunga Beekpunge ld 0 022
Cirsium arvense Akkerdistel ld 0 022
Taraxacum Paardebloem (G)  a 0 015
Glechoma hederacea Hondsdraf  a 0 015
Festuca pratensis Beemdlangbloem  a 0 015
Galium aparine Kleefkruid  a 0 015
Ranunculus ficaria Speenkruid la 0 0 9
Epilobium hirsutum Harig wilgeroosje la 0 0 9
Stellaria holostea Grote muur la 0 0 9
Veronica chamaedrys Gewone ereprijs la 0 0 9
Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras la 0 0 9
Carex hirta Ruige zegge la 0 0 9
Ajuga reptans Kruipend zenegroen la 0 0 9
Equisetum palustre Lidrus  o 0 0 3
Juncus effusus Pitrus  o 0 0 3
Cardamine pratensis Pinksterbloem  o 0 0 3
Potentilla reptans Vijfvingerkruid  r 0 0 1
Potentilla sterilis Aardbeiganzerik  s 0 0 1
Galium palustre Moeraswalstro lo 0 0 1
Lamium galeobdolon Gele dovenetel  r 0 0 1
Heracleum sphondylium Gewone bereklauw  r 0 0 1
Rumex obtusifolius Ridderzuring ro 0 0 1
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Vlinderinventarisatie Hasselbos 
Inventarisaties, tekst en foto's: Maarten Jacobs 

Inleiding 
 
In opdracht van ANB wordt door Grontmij nv beheerplannen opgemaakt voor enkele Limburgse 
bosreservaten waaronder het Hasselbos. In onderaanneming voerde Maarten Jacobs van Nature-ID 
gcv fauna-inventarisaties uit. 

Dagvlinders 

Werkwijze 
Gedurende 8 bezoeken in 2011 (zie tabel 1) werd het studiegebied op dagvlinders geïnventariseerd. 
Vermits het bos gesloten en relatief donker is en er geen open plekken of lichtrijke bosdreven door 
het bos lopen is het bos op zich weinig interessant voor dagvlinders. Daarom werd ervoor gekozen om 
een vaste route te lopen doorheen het grasland (bestand 2a) ten zuiden van het Hasselbos. De route 
volgde hierbij de bosrand van het Hasselbos en de zuidelijke rand van het grasland. Alle vlinders 
binnen het zichtveld en binnen de grenzen van het studiegebied werden genoteerd.  
 

 
 

Figuur 1: Bestandenkaart Hasselbos met vlinderroute in het rood gemarkeerd 



 2 

 

Resultaten 
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Aglais io Dagpauwoog 3 4 1   1   9 LC LC 

Aglais urticae Kleine vos 1     1         2 LC LC 

Anthocharis cardamines Oranjetipje   1             1 LC LC 

Araschnia levana Lankaartje   1 3       1   5 LC LC 

Maniola jurtina Bruin zandoogje           12 8 5 25 LC LC 

Ochlodes sylvanus Groot dikkopje       1         1 LC LC 

Pararge aegeria Bont zandoogje   3 4     2 1 2 12 LC LC 

Pieris brassicae Groot koolwitje 1 2   1         4 LC LC 

Pieris napi Klein geaderd witje   3 1   1     2 7 LC LC 

Pieris rapae Klein koolwitje 2 5   3 2 4 6 3 25 LC LC 

Polygonia c-album Gehakkelde aurelia 2 5     1   1   9 LC LC 

Pyronia tithonus Oranje zandoogje             6 3 9 LC LC 

Vanessa atalanta Atalanta    1   1  2 LC LC 

Aantal exemplaren   9 24 9 7 4 19 24 15 111     

Aantal soorten   5 8 4 4 3 4 7 5 13     

Aantal RL-soorten 2011   0 0 0 0 0 0 0 0 0     
 

Tabel 1: Aantal bezoeken waarop dagvlinders waargenomen werden. 
 
Verklaring Rode lijst: 
 
De in 2011 vernieuwde Rode lijst voor de dagvlinders gebruikt de internationale IUCN categorieën: 
 
EX (Extinct) = Internationaal uitgestorven 
EW (Extinct in the wild) = Internationaal in het wild uitgestorven 
RE (Regionally extinct) = Regionaal uitgestorven 
CR (Critical) = Ernstig bedreigd 
EN (Endangered) = Bedreigd 
VU (Vulnerable) = Kwetsbaar 
NT (Near Threatened) = Bijna in gevaar 
LC (Least Concern) = Momenteel niet in gevaar 
Bespreking van de Rode lijstsoorten (naar Maes et al, 1999, www.inbo.be) 
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Bespreking van vlinderfauna 
 

Er werden in totaal 111 vlinders waargenomen verdeeld over 13 soorten. Enkel algemene en 
vrij algemene vlindersoorten werden opgemerkt waaronder geen enkele Rode lijst-soort. 
Vooral de zuidgerichte bosrand is geliefd bij veel vlindersoorten die er foerageren of een 
territorium bezetten. Vooral in het voorjaar zijn er nog veel bloeiende planten en 
plantensoorten te vinden in de bosrand. Het zijn dan voornamelijk voorjaarsbloeiers zoals 
bosannemoon, speenkruid en slanke sleutelbloem maar ook sleedoorn die in bloei staan. Op 
de overgang tussen het grasland en het bos is de vegetatie in het voorjaar nog kort en 
vinden we hier gewone ereprijs, grote muur, hondsdraf en boterbloem species als 
algemeenste bloeiende planten. Later in het jaar groeit het grasland hoog op zijn het 
voornamelijk akkerdistel en braam die gebruikt worden door dagvlinders als nectarbron. 
 

 

Foto 1: Overgang bos naar grasland met overvloedig bloeiende gewone ereprijs, grote muur en boterbloem 
species op 1 mei 2011. Op de achtergrond braam die iets later in bloei komt. 
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Foto 2: Voorjaarsbloeiers (slanke sleutelbloem, bosanemoon en speenkruid) in bosrand op 27 maart 2011 

 

Bespreking van de soorten 
(grotendeels overgenomen van www.vlindernet.nl) 

 
Atalanta (Vanessa atalanta) 
 
Habitat 
Zwervende atalanta´s kunnen vrijwel overal 
gezien worden, op plaatsen met veel 
nectarrijke planten vaak in grote aantallen. 
 
Waardplanten 
Grote brandnetel; soms kleine brandnetel. 
 
Vliegtijd en gedrag 
Deze trekvlinder kan bij ons tussen april en 
november worden waargenomen. Vanuit 
Zuid-Europa trekken de vlinders ieder jaar 
richting het noorden; ze brengen hier in de 
zomer een nieuwe generatie voort. In het 
najaar worden, vooral langs de kust, vaak 
groepjes trekkende atalanta's waargenomen 
die weer terugkeren naar het zuiden. 
Behalve op nectarplanten wordt de atalanta 
in het najaar ook vaak aangetroffen op 
rottend fruit en op bloedende bomen. 
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Levenscyclus 
Rups: mei-november; de meeste rupsen sterven hier in de late herfst. De rups leeft in een 
uit een of meer bladeren samengesponnen hangend tuitje aan een brandnetel en heeft een 
voorkeur voor brandnetels op natte tot vochtige plaatsen in de volle zon. De soort kan in 
Zuid-Europa in alle stadia overwinteren; in Nederland overwintert de soort incidenteel als 
vlinder. 
 
Voorkomen in Vlaanderen 
De Atalanta staat in de categorie 'momenteel niet bedreigd' op de Vlaamse Rode Lijst ( Maes 
et al, 1999). Als trekvlinder kan de Atalanta verspreid over Vlaanderen waargenomen 
worden. 
 
 
Bont zandoogje (Pararge aegeria) 
 
 
Habitat 
Vooral bosranden en open bossen; ook 
tuinen en parken in een bosrijke omgeving.  
 
Waardplanten 
Diverse grassen waaronder kweek, kropaar, 
witbol, boskortsteel en reuzenzwenkgras. 
 
Vliegtijd en gedrag 
Eind maart-eind oktober in drie 
overlappende generaties. De mannetjes 
gedragen zich opvallend territoriaal. De 
vlinders voeden zich met honingdauw, sap 
van vruchten en bloedende bomen en met nectar van onder andere braam. 
 
Levenscyclus 
Rups: half mei-half september. De groeisnelheid van de rupsen verschilt onderling 
aanzienlijk; sommige rupsen groeien wel drie keer zo snel als andere. De soort overwintert 
gewoonlijk als pop, maar een gedeelte van de rupsen die na half augustus uit het ei komen, 
gaat als rups de winter in. 
 
Voorkomen in Vlaanderen (www.inbo.be) 
Het Bont zandoogje was vroeger zeer algemeen en is dat momenteel nog steeds. De grootte 
van het verspreidingsgebied neemt geleidelijk toe in de loop van de 20ste eeuw. Ook 
vroeger al kon, net zoals vandaag, het Bont zandoogje in zowat heel Vlaanderen 
waargenomen worden. 
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Bruin zandoogje (Maniola jurtina) 
 
Habitat 
Vooral ruigere graslanden en ruigten met  
structuren in het landschap zoals  
houtwallen, hagen, bermen of slootkanten;  
ook landbouwgebieden, stedelijk groen en  
braakliggende terreinen. 
 
Waardplanten 
Diverse grassen, waaronder grote  
vossenstaart, gewoon reukgras, kropaar,  
ruwe smele, kweek, rood zwenkgras en  
engels raaigras. 
 
Vliegtijd en gedrag 
Begin juni-eind augustus in één generatie. Dat is een opmerkelijk lange periode voor een  
vlinder die in één generatie vliegt. De vlinders leven dan ook lang, zo´n 30 dagen en komen  
verspreid over een lange periode uit. Op zonnige dagen zijn in een bepaald gebied soms  
honderden vlinders te zien die even boven het gras uithuppen en vervolgens weer snel  
verdwijnen. 
 
Levenscyclus 
Rups: half augustus-eind juni. De soort overwintert als jonge of halfvolgroeide rups, 
verscholen in een graspol; bij zacht winterweer komen de rupsen soms tevoorschijn om te 
foerageren. De verpopping vindt plaats in een zijden spinsel aan de waardplant, vrij laag 
boven de grond. 
 
Voorkomen in Vlaanderen (www.inbo.be) 
Het Bruin zandoogje was vroeger algemeen, maar is momenteel zeer algemeen. De grootte 
van het verspreidingsgebied neemt geleidelijk af tot in de eerste helft van de jaren zeventig, 
maar neemt nadien sterk toe en blijft tot nu vrij constant. Net zoals vroeger kan het Bruin 
zandoogje verspreid over Vlaanderen aangetroffen worden. 
 
 
Dagpauwoog (Inachis io) 

 
Habitat 
Vooral ruige graslanden, bloemrijke randen 
van bos- en heidegebieden, dijken, parken 
en tuinen. 
 
Waardplanten 
Grote brandnetel. 
 
Vliegtijd en gedrag 
Eind juni-oktober en na de overwintering van 
begin maart-eind mei in één generatie. De 
vlinders voeden zich met nectar van 
verschillende soorten planten. In het voorjaar houdt het mannetje een territorium bezet. 
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Levenscyclus 
Rups: eind april-half juli en in de maand september. Jonge rupsen leven in groepen in 
spinselnesten, volwassen rupsen leven solitair. De verpopping vindt meestal plaats op de 
waardplant, maar soms op een struik of muur in de omgeving daarvan. De soort overwintert 
als vlinder op een vochtige en koele plaats in een boom of gebouw. 
 
Voorkomen in Vlaanderen  
De Dagpauwoog was vroeger zeer algemeen en is dat momenteel nog steeds. Sinds het 
begin van de 20ste eeuw neemt de grootte van het verspreidingsgebied bijna voortdurend 
toe, maar sinds het begin van de jaren zeventig blijft het vrij constant. Nu kan de 
Dagpauwoog verspreid over Vlaanderen waargenomen worden, net zoals vroeger. 
(www.inbo.be) 
De laatste jaren zien we echter een afname van het aantal Dagpauwogen. Uit analyses van 
16 jaar (1992-2007) dagvlindermonitoring in de Lage landen blijkt een sterk neerwaardse 
trend (46% terugval op 16 jaar tijd). (Van Dyck & Maes, 2010)! 
 

Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album) 
 
Habitat 
Bosranden, open plekken in het bos, parken 
en tuinen. 
 
Waardplanten 
Vooral grote brandnetel; ook hop, iep, ribes 
en wilg. 
 
Vliegtijd en gedrag 
Maart-oktober in twee elkaar overlappende 
generaties. De vlinders voeden zich met 
nectar van verschillende planten en drinken 
ook van plassen of mest; in het najaar zijn ze geregeld aan te treffen op rottend fruit. 
 
Levenscyclus 
Rups: begin mei-oktober. De rupsen leven op de bovenkant van de bladeren, waar ze niet 
opvallen omdat ze net een vogelpoepje lijken. De verpopping vindt plaats in de vegetatie, op 
of in de buurt van de waardplant. De soort overwintert als vlinder vlak bij de grond, 
bijvoorbeeld aan de onderkant van 
boomwortels, in een holle boom of tussen 
takkenbossen of afgevallen bladeren; zelden 
in gebouwen. De eieren worden afgezet op 
een bladrand van de waardplant. 
 
Voorkomen in Vlaanderen (www.inbo.be) 
In Vlaanderen was de Gehakkelde aurelia 
vroeger algemeen, maar momenteel is de 
soort zeer algemeen. Sinds het begin van de 
eeuw is de grootte van het 
verspreidingsgebied van de Gehakkelde 
aurelia langzaam toegenomen, met een vrij constante verspreiding sinds het begin van de 
jaren tachtig. Ook in Nederland en in Groot-Brittannië was de Gehakkelde aurelia vroeger 
duidelijk minder verspreid dan nu en vertoont de grootte van het verspreidingsgebied 
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geregeld uitbreidingen en inkrimpingen. De Gehakkelde aurelia kan momenteel verspreid 
over heel Vlaanderen waargenomen worden. 
 
 
Groot dikkopje (Ochlodes venata) 
 
Habitat 
Allerlei beschutte, vrij vochtige graslanden 
en ruigten, zoals vochtige heide met 
pijpenstrootje, grazige ruigten in 
graslanden, open plekken in bossen en 
langs bosranden. 
 
Waardplanten 
Diverse grassen zoals breedbladige 
zwenkgrassen en beemdgrassen, kweek, 
witbol en pijpenstrootje. 
 
Vliegtijd en gedrag 
Begin juni-half augustus in één generatie. De vlinders voeden zich met nectar van onder 
andere gewone braam, dophei en akkerdistel. De mannetjes voeren 's morgens vaak 
patrouillevluchten uit. 's Middags vertonen ze territoriaal gedrag, vaak vanaf steeds dezelfde 
uitkijkposten. 
 
Levenscyclus 
Rups: eind juli-eind juni. De soort overwintert als halfvolgroeide rups in een stevig kokertje 
dat bestaat uit samengesponnen bladeren. De verpopping vindt plaats in een cocon tussen 
grassprieten dicht bij de grond. De eieren worden meestal afgezet op beschutte plaatsen in 
een vrij hoge grazige vegetatie. 
 
Voorkomen in Vlaanderen (www.inbo.be) 
Het Groot dikkopje was vroeger algemeen, maar is momenteel zelfs zeer algemeen. Sinds 
het begin van de 20ste eeuw neemt de grootte van het verspreidingsgebied langzaam maar 
vrij constant toe. De gebieden waar de soort momenteel leeft, komen grotendeels overeen 
met de vroegere vindplaatsen. Het Groot dikkopje wordt vooral aangetroffen in de duinen, 
het noorden van Oost- en West-Vlaanderen en in de Kempen, maar ook in de omgeving van 
Brussel en Leuven, in het zuiden van de provincie West-Vlaanderen en in de Vlaamse 
Ardennen. 
Analyses uit 16 jaar (1992-2007) dagvlindermonitoring laten ook voor het Groot dikkopje een 
duidelijke afname zien (Van Dyck & Maes, 2010). 
 
 
Groot koolwitje (Pieris brassicae) 
 
Habitat 
Vooral bosranden, houtwallen, ruigten, 
(moes)tuinen, parken en bloemrijke 
graslanden. 
 
Waardplanten Zowel wilde als gecultiveerde 
kruisbloemigen, waaronder look-zonder 
look, zandraket, zeekool, damastbloem (in 
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tuinen) en allerlei koolsoorten (in moestuinen). 
 
Vliegtijd en gedrag 
Eind april-half juni en begin juli-begin september in twee generaties; soms een derde 
generatie in september en oktober. De vlinders vertonen in sommige jaren trekgedrag. 
 
Levenscyclus 
Rups: eind mei-half juli en half augustus-begin oktober. Jonge rupsen leven in groepen en 
eten vooral van de bladranden; grotere rupsen leven solitair. De rupsen worden vaak 
geparasiteerd door sluipwespen. De verpopping vindt plaats onder een natuurlijk of 
kunstmatig dakje. De soort overwintert als pop, hangend tegen een boomstam of een muur. 
 
Voorkomen in Vlaanderen (www.inbo.be) 
Het Groot koolwitje was vroeger zeer algemeen en is dat momenteel nog steeds. Sinds het 
begin van de 20ste eeuw is de grootte van het verspreidingsgebied van het Groot koolwitje 
zeer geleidelijk toegenomen. Het Groot koolwitje kon vroeger overal waargenomen worden 
en dat is vandaag nog zo. Bij een trendanalyse na 16 jaar dagvlindermonitoring blijkt het 
Groot koolwitje af te nemen in aantal maar de verspreiding blijft nagenoeg onveranderd. 
 
 
Klein geaderd witje (Pieris napi) 
 
Habitat 
Vooral vochtige terreinen zoals moerassen, 
hooilanden en langs bosranden; ook 
graslanden, tuinen, parken en heiden. 
 
Waardplanten 
Vooral look-zonder-look en pinksterbloem, 
maar ook andere kruisbloemigen; vooral in 
halfbeschaduwde en vochtige milieus. 
 
Vliegtijd en gedrag 
Begin april-begin juni, en eind juni-
september in drie generaties; de tweede en derde generatie overlappen elkaar. In sommige 
koele en natte jaren vliegt de soort slechts in twee generaties. In zeer warme jaren vliegt er 
mogelijk een kleine vierde generatie; het kan echter ook zijn dat zo´n late opleving in de 
vliegtijd wordt veroorzaakt door verschillen in ontwikkelingstijd van rupsen en poppen. 
 
Levenscyclus 
Rups: half mei-begin juli en begin augustus-begin oktober. De soort overwintert als pop, 
hangend tegen een stam, een steen of iets dergelijks. 
 
Voorkomen in Vlaanderen (www.inbo.be) 
Het Klein geaderd witje was vroeger zeer algemeen en is dat momenteel nog steeds. De 
grootte van het verspreidingsgebied van het Klein geaderd witje is in de loop van de 20ste 
eeuw vrij constant gebleven. Het Klein geaderd witje kon vroeger, net zoals vandaag, overal 
waargenomen worden. 
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Klein koolwitje (Pieris rapae) 
 
Habitat 
Diverse biotopen, zoals ruigten, tuinen, 
parken, dijken, houtwallen, bloemrijke 
graslanden en bos- en akkerranden. 
 
Waardplanten 
Wilde en gecultiveerde kruisbloemigen en 
reseda; in het voorjaar worden de eitjes 
vooral op wilde plantensoorten gelegd, in de 
zomer veel vaker in (moes)tuinen. 
 
Vliegtijd en gedrag 
Begin april-begin juni, half juni-begin september en half juli-half oktober in drie generaties; 
de tweede en derde generatie overlappen elkaar gedeeltelijk. In zeer gunstige jaren kan 
zelfs een vierde generatie optreden, die van eind september tot begin november vliegt. 
 
Levenscyclus 
Rups: eind mei-half juli en half augustus-begin oktober. De grotere rupsen eten vooral uit 
het hart van de koolplant en kunnen daardoor schade veroorzaken. De verpopping vindt 
plaats onder een natuurlijk of kunstmatig dakje. De soort overwintert als pop. 
 
Voorkomen in Vlaanderen (www.inbo.be) 
Het Klein koolwitje was vroeger zeer algemeen en is dat momenteel nog steeds. De grootte 
van het verspreidingsgebied van het Klein koolwitje is in de loop van de 20ste eeuw vrij 
constant gebleven. Vroeger kon het Klein koolwitje zowat overal waargenomen worden en 
ook vandaag is dat het geval. Momenteel is het de meest verspreide dagvlinder in 
Vlaanderen. 
 
 
Kleine vos (Aglais urticae) 
 
Habitat 
Allerlei plaatsen waar voldoende nectar te 
vinden is, zoals tuinen, parken, bosranden, 
ruigten, dijken en bermen. 
 
Waardplanten 
Grote brandnetel. 
 
Vliegtijd en gedrag 
Febrauri-oktober in twee elkaar 
overlappende generaties. De vlinders 
voeden zich met nectar van verschillende 
soorten planten. Het mannetje houdt vanaf het middaguur een territorium bezet. De vlinders 
vertonen veel zwerfgedrag. 
 
Levenscyclus 
Rups: begin mei-eind september. Jonge rupsen leven in spinselnesten op de waardplant; 
deze spinselnesten zijn vaak gemakkelijk te vinden. Volwassen rupsen leven solitair en 
fourageren onbeschut. De eieren worden in groepen afgezet op onderkant van de bladeren 
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van de waardplant. De soort overwintert als vlinder op vochtige en koele plaatsen in bomen 
en gebouwen. 
 
Voorkomen in Vlaanderen 
De Kleine vos was vroeger zeer algemeen en is dat momenteel nog steeds. Net als bij de 
Dagpauwoog, is de grootte van het verspreidingsgebied langzaam toegenomen. Sinds de 
tweede helft van de jaren zeventig blijft het echter vrij constant. Vroeger kon de Kleine vos 
zowat overal waargenomen worden en dat is nog steeds zo.(www.inbo.be) 
Na de dramatische achteruitgang van de ooit zo algemene dagvlinder lijkt de soort zich 
stilaan te herstellen. 
 
 
Landkaartje (Araschnia levana) 
 
Voorkomen 
Een algemene standvlinder die verspreid 
over het hele land voorkomt. In de tweede 
helft van de twintigste eeuw heeft deze 
soort zich vanuit het oosten en zuiden over 
het hele land uitgebreid, tot op de 
Waddeneilanden toe. 
 
Habitat 
Ruigten en graslanden in de buurt van 
vochtige bossen, heggen en houtwallen, 
open plekken in het bos en bosranden; ook 
tuinen en parken. 
 
Waardplanten 
Grote brandnetel. 
 
Vliegtijd en gedrag 
Half april-eind juni en begin juli-half 
september in twee generaties. De vlinders 
zoeken vooral 's morgens en laat in de 
middag naar nectar. De mannetjes 
verdedigen een territorium of maken 
patrouillevluchten langs een bosrand; in de 
middag scholen de mannetjes vaak samen 
bij een opvallende struik. 
 
Levenscyclus 
Rups: eind mei-begin juli en begin augustus-half september. Jonge rupsen leven in grote 
groepen bijeen in rupsennesten, volwassen rupsen leven solitair. De soort overwintert als 
pop, hangend aan een stengel in de kruidlaag. Eiafzetting vindt plaats in de vorm van korte 
kettinkjes (tot 10 eitjes per streng) onder brandnetelbladeren. 
 
Voorkomen in Vlaanderen 
Het Landkaartje werd pas in 1932 voor het eerst waargenomen en sindsdien neemt de 
grootte van het verspreidingsgebied geleidelijk toe. Het Landkaartje was vroeger algemeen, 
maar is momenteel zeer algemeen. Het Landkaartje kan momenteel, met uitzondering van 
de Polders, verspreid over Vlaanderen waargenomen worden. 
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Oranje zandoogje (Pyronia tithonus) 
 
Habitat 
Vooral ruige, kruidenrijke plaatsen in de 
halfschaduw, vaak in de buurt van struiken, 
struweel of bos. 
 
Waardplanten 
Diverse grassoorten, waaronder kropaar, 
rood zwenkgras, gewoon struisgras, grote 
vossenstaart en kweek. 
 
Vliegtijd en gedrag 
Eind juni-eind augustus in één generatie. De 
vlinders besteden veel tijd aan het zonnen; ze zitten dan met gespreide vleugels op bladeren 
van bomen, struiken of kruidachtige planten. 
 
Levenscyclus 
Rups: half augustus-eind juni. De soort overwintert als halfvolgroeide rups, verscholen in een 
graspol. De verpopping vindt plaats tussen de vegetatie aan een verdorde grashalm. 
 
Voorkomen in Vlaanderen 
Het Oranje zandoogje was vroeger algemeen, maar is momenteel zeer algemeen. De grootte 
van het verspreidingsgebied neemt van het begin van de 20ste eeuw tot in het begin van de 
jaren zeventig langzaam af, maar neemt nadien sterk toe en blijft sindsdien vrij constant. 
Net zoals vroeger wordt het Oranje zandoogje voornamelijk in West-Vlaanderen, in het 
noorden van Oost-Vlaanderen en in de Kempen waargenomen. Recent zijn er vrij veel 
vindplaatsen bijgekomen in het zuiden van Oost-Vlaanderen en in Vlaams-Brabant. Het 
Oranje zandoogje heeft een moeilijk te verklaren verspreiding, die zowel op Vlaamse als op 
lokale schaal ‘gaten’ vertoont. 
 
 
Oranjetipje (Anthocharis cardamines) 
 
Habitat 
Beschutte plaatsen in vochtige hooilanden en zonnige ruigten in bosranden waar de 
waardplant groeit. 
 
Waardplanten 
Pinksterbloem en look-zonder-look; soms ook andere kruisbloemigen. 
 
Vliegtijd en gedrag 
Half april-eind mei in één generatie. Het vrouwtje besteedt veel tijd aan het drinken van 
nectar; het mannetje wordt vaak patrouillerend waargenomen. 
 
Levenscyclus 
Rups: half mei-half juni. De rups eet eerst van de bloemen van de waardplant en gaat later 
over op de vruchten. De soort overwintert als pop. 
 
Voorkomen in Vlaanderen 
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Het Oranjetipje was vroeger algemeen en is 
momenteel zelfs zeer algemeen. De grootte 
van het verspreidingsgebied van het 
Oranjetipje is vrij constant gebleven 
gedurende de 20ste eeuw. De huidige 
vindplaatsen komen grotendeels overeen 
met de vroegere, al zijn er vooral in Limburg 
(vermoedelijk door een betere 
inventarisatie) en in de duinen (waar het 
wellicht om een echte uitbreiding van het 
verspreidingsgebied gaat), meer 
waarnemingen dan vroeger. Ten oosten van 
de lijn Kanaal Gent-Terneuzen-Leie is het 
Oranjetipje duidelijk vrij verspreid, maar ten 
westen ervan is de soort minder algemeen. 
Ondanks het feit dat het Oranjetipje, net 
zoals vroeger, vandaag in min of meer 
dezelfde atlasblokken waargenomen kan 
worden, hebben we de indruk dat zowel het 
aantal populaties per atlasblok als het aantal 
exemplaren in de populaties 
achteruitgegaan is door het verdwijnen van 
heel wat vochtige graslanden. 
 
 
 

Noot: andere interessante waarnemingen 

Tijdens de vlinderinventarisatie werden nog de volgende interessantere soorten 
waargenomen in bestand 2a: 

- 10-tallen soorten wilde bijen waaronder een kleine kolonie grijze zandbijen 
- de sprinkhanensoorten negertje, gouden sprinkhaan en bramensprinkhaan 
- hazelworm 
 
De meeste wilde bijensoorten werden in het voorjaar waargenomen wanneer de 
voorjaarsbloeiers bloeien en de vegetatie op de rand met het bos nog niet al te hoog 
opgeschoten is.  
Zowel voor wilde bijen waaronder de grijze zandbij alsook voor het negertje is de schrale 
bult aan de noordwestkant op de rand tussen bos en grasland van het bestand 2a van groot 
belang. 

Aanbevelingen voor een vlindervriendelijk beheer 
 
- Mantel - zoom tussen bos en grasland (bestand 2a) verder kansen geven. Eventueel 
gefaseerd om de paar jaren terugzetten. 
- Vermestende invloed door o.a. afspoeling van omringende landbouwpercelen ten zuiden 
van bestand 2a stoppen, beperken en/of bufferen door brede houtkant en/of brede 
ruigtezone. 
- verschralen van het nu veel te ruige en voedselrijke grasland door maaien en afvoeren. 
Mogelijk lukt dit enkel ten noorden van de laagte in het perceel en moet het zuidelijke deel 
beheerd worden als ruigtevegetatie. Tot een voldoende verschraling bekomen is best 
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minstens 2 keer per jaar maaien met een eerste maaibeurt eind mei/begin juni en een 
tweede in juli/augustus. Voor ruigtebeheer maar 1 keer maaien in de periode 
augustus/september. 
- bijzondere aandacht besteden aan de zandige bult in het noordwesten van bestand 2a op 
de rand tussen bosrand en grasland. 
- maaibeheer steeds gefaseerd uitvoeren waarbij er voldoende waardplanten en 
nectarplanten behouden blijven. Belangrijk hierbij is om deze "fauna-stroken" minstens een 
heel jaar en deels zelfs een tweede jaar te behouden. 
 
Hoewel er geen echt bijzondere soorten gevonden werden moet er ook aandacht zijn voor 
de 'gewone' vlindersoorten die duidelijk onder druk staan in een intensief 
landbouwlandschap zoals het Icarusblauwtje, Kleine vuurvlinder, Zwartspriet- en Groot 
dikkopje en mogelijk zelfs Oranjetipje. 
Van Dyck & Maes, 2010 waarschuwen voor de achteruitgang van deze 'gewone' dagvlinders. 
Uit een trendanalyse na 16 jaar dagvlindermonitoring in de Lage landen bleek dat 'gewone' 
soorten zoals o.a. Dagpauwoog, Zwartsprietdikkopje, Kleine vos en Groot dikkopje (sterk) 
achteruit zijn gegaan. Uit dezelfde analyses blijkt dat 'algemene'vlinders gunstig ontwikkelen 
of stabiel blijven in biotopen die voornamelijk in natuurgebieden te vinden zijn maar 
afnemen in landbouwgebied, bosgebied en het stedelijk milieu. Dat de achteruitgang zich 
voornamelijk buiten natuurgebieden afspeelt heeft waarschijnlijk te maken met de snelle 
ontwikkelingen en negatieve invloeden zoals vermesting en sproeistoffen als aan het gebrek 
aan structuurelementen en nectar. 
 
 
 
Maes D. & Van Dyck H. (1999) Dagvlinders in Vlaanderen, Ecologie, verspreiding en behoud. 
Stichting Leefmilieu Antwerpen i.s.m. INBO en Vlaamse Vlinderwerkgroep. Brussel. 
 
Van Dyck H. & Maes D. (2010). Zorgwekkende trends voor 'gewone' dagvlinders. Resultaten 
en lessen na 16 jaar monitoring in de Lage Landen. Natuur.focus maart 2010. p. 14-19. 
 
 



Bijlagen 
 

Pagina 81 van 82

 
 

Bijlage 5: Rapport inventarisatie dood houtkevers (Crevecoeur L.) 
 



 



 1 
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1. Werkwijze 

Voor dit korte onderzoek werd het terrein in 2011 en 2012 gedurende de periode april-september 
maandelijks bezocht. Afhankelijk van de weersgesteldheid en het tijdstip van de dag werd de 
inventarisatiemethode gekozen.  In 2011 waren het voornamelijk klop- en zeefvangsten en enkele 
lichtvangsten. In 2012 werd er gebruik van 3 raamvallen, een holteval, klop en zeefvangsten en één 
lichtvangst.    

1.1. Vallen 

In 2012 werden er 4 vallen gehangen in het Hasselbos.  (Kaart 1) 

 

Raamval - Lufteklektor 

Het raamval bestaat uit vier lamellen aangebracht en een regendak. De kevers die aangevlogen 
komen of aangelokt worden door de vloeistof vliegen tegen een raam en komen onderaan een 
trechter in een recipiëntflesje terecht. Als conserveringsvloeistof is hier gebruik gemaakt van de 
Scheerpelts oplossing. De vallen  werd op ongeveer 2 meter hoogte gehangen aan een dode boom. 
Ze werden gehangen op 01.04.2012 en waren actief tot 30.09.2012.  Ze werden maandelijks 
geledigd.  
Met voorkeur worden deze vallen gehangen op een open zonnige plaats met veel dood hout in de 
directe omgeving. In het Hasselbos werd geen lichtrijke/zonnige plaats in het bos gevonden.  
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Raamval 2  

 

Lokval duivenmest 

 
Duivenmest van voornamelijk jonge duiven is een goede lokstof voor verschillende 
houtkeversoorten.  De val werd maandelijks geledigd en indien nodig voorzien van nieuw vers 
duivenmest of het duivenmest werd terug nat gemaakt .   
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Holteval 

In het Hasselbos staan er vele bomen met holtes.  Deze werden vooral bemonsterd met het 
verzamelen van molm uit de holte en dit te zeven.  Daarbuiten werd er aan de bosrand in een Es een 
valletje geplaatst dat gedurende 2 maanden bemonsterde.  

 

 

Lichtvallen 

Verschillende keversoorten worden door UV-licht aangetrokken.  Na een warme zomerdag en met 
een nachttemperatuur van minimaal 20 graden werden er in 2011 driemaal twee opstellingen gezet 
op een open plek of langs de rand van het bos. Er werd gewerkt met een val waarin een UV-
superactinetische buislamp met een lichtsterkte van 15W is ingewerkt.  
Bij invallende duisternis gaat de lamp automatisch aan en bij zonsopgang gaat ze uit.  
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1.2.Klop- en sleepstalen 

Met een hamer worden dode stammen van bomen of paddenstoelen afgeklopt.  Door het kloppen 
worden de vallende kevers verzameld op een klopscherm. Hier worden ze dan geselecteerd en 
opgezogen met een exhauser. Daarbuiten worden op de bloeiende bomen en struiken eveneens de 
bloemen opgeklopt.  Voornamelijk de warme zonnige kanten met meidoorn, gelderse roos en 
hondsroos waren hier succesvol.   Daarbuiten werden vegetaties afgesleept, vooral in de weilanden  
rond het bos werden verschillende kevers verzameld.  

1.3. Zeefstalen 

Onstabiele doodhoutstructuren zoals schors, houtmolm, paddenstoelen worden fijn gemaakt en 
door  de keverzeef (diameter 10mm) gezeefd. Het verzamelde materiaal werd mee genomen naar 
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huis en in een emmer gedaan gedurende enkele weken. Door een gat in de bodem kunnen de kevers 
in een vangflesje worden opgevangen.   
In het totaal werden er 10 stalen verzameld van diverse boomsoorten in verschillende afbraakstadia.    

2. Resultaten 

2.1. Soortenlijst.  

De naamgeving in deze soortenlijst is gebaseerd op de meest actuele systematiek dier gebruikt wordt 
in Duitsland. Recent zijn er enkele nieuwe familie-indelingen en kregen veel geslachten van 
Staphylinidae en Curculionidae nieuwe namen. Deze zijn nog niet opgenomen in deze lijst om 
verwarring te vermijden. Als het gaat om bijzondere soorten wordt er hiernaar verwezen.    

Verklaring van de tabel 

- FHL code : systematische nummering van de Midden-Europese keverfauna  

 -Keversoort  

- Microhabitat: plaats waar de xylobionte kevers (doodhoutkevers) zich ontwikkelen.  

 - Bostype: loofhout, naaldhout of de soort kan in beide type voorkomen 

- Rode Lijst Vlaanderen: gebruikt bij de loopkevers (Carabidae)  naar Desender et al, 2008en de 
Lieveheersbeestjes  
 Z=zeldzaam, K =kwetsbaar, B=Bedreigd naar  

- Rode Lijst van de kevers van Duitsland (Geiser, 1998) 

-N hokken Limburg : geeft aan uit hoeveel kilometerhokken de kever de afgelopen jaren in Limburg 
werd gevonden. Dit getal is gebaseerd op de onderzoeken door de werkgroep ongewervelden in 
Limburg.  Het geeft een indicatie over het voorkomen van de soort in Limburg.  

- Per vangtechniek worden het aantal exemplaren en Totaal van het aantal dieren gegeven.  
De gegevens van de bodemvallen zijn afkomstig van het akkerrandonderzoek uit 2009.  
Bij de Raamval/Lokval zijn de gedeeltelijke resultaten van de inventarisatie uit 2012 opgenomen. 
Veel stalen hiervan moeten nog uitgesorteerd en gedetermineerd worden.   
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01-.000-.000-. Familie CARABIDAE  LOOPKEVERS                   
01-.004-.012-. Carabus granulatus Linnaeus, 1758 .        58     1   1 
01-.004-.026-. Carabus nemoralis  Müller, 1764       55   2        2 
01-.007-.006-. Nebria bevicollis  (Fabricius, 1792)     127   1  1 
01-016-017 Dyschirius intermedius  Putzeys, 1846   K    11        1       1 
01-021-006 Trechus quadristriatus (Schrank, 1781)       19        1       1 
01-021-007 Trechus obtusus  Erichson, 1837       57        3     3 
01-0273-001 Paratachys bisulcatus (Licolai, 1822)   B      1        1       1 
01-029-091 Bembidion quadripustulatum    Z      2 1          1 
01-029-093 Bembidion articulatum (Panzer, 1796)       11        1       1 
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01-0411-009 Ophonus rufibarbis (Fabricius, 1792)   Z      6        1       1 
01-045-002 Bradycellus verbasci (Dufschmid, 1812)       19        9       9 
01-045-005 Bradycellus harpalinus (Audinet-Serville, 1821-       57        2       2 
01-047-001 Acupalpus consputus (Duft., 1812)   Z    10        5       5 
01-053-004 Abax parallelus (Dufschmid, 1812)   Z    10       1  1 
01-0631-003 Limodromus assimilis (Paykull, 1790)       36     1    1 
01-065-057 Amara aulica (Panzer, 1797)   Z    21        1       1 
01-070-002 Badister bullatus (Schrank, 1798)       32     1       1 2 
01-076-001 Demetrias atricapillus (Linnaeus, 1758)       24     1          1 
01-079-012 Dromius quadrimaculatus (Linnaeus, 1758)   Z    16        1       1 
01-0793-002 Paradromius linearis (Olivuer, 1795)       24     1          1 
04-.000-.000-. DYTISCIDAE  WATERKEVERS                   
04-.007-.002-. Hygrotus inaequalis (F., 1777)         9      1 1 
04-.020-.001-. Copelatus haemorrrhoidalis (F. ,1787)       10    1 1 
04-.021-.002-. Ilybius ater (Geeer, 1774)          14       2 2 
04-.026-.001-. Rhantus suturalis (Macleay, 1825)          25       6 6 
07-000-.000 HYDRAENIDAE  WATERKRUIPERS                   
07-.002-.008-. Ochthebius minimus (F. 1792)            7       3 3 

09-.000-.000-. 
Familie HYDROPHILIDAE                             
SPINNENDE WATERKEVERS 

    
              

09-.0011.0221. Helophorus obscurus Muls., 1844            9 4       4 
09-.002-.004-. Sphaeridium lunatum F. 1792         8      1   1 
09-.008-.001-. Hydrobius fuscipes (L., 1758)          28        7 7 
09-.010-.001-. Anacaena globulus (Payk, 1708)         5      1   1 
10-.000-.000-. Familie HISTERIDAE  SPIEGELKEVERS                   
10-.002-.004-. Plegaderus dissectus Er., 1839 Molm Loofhout  3   23   3 2      5 
10-.005-.003-. Abraeus perpusillus (Marsh., 1802) Molm Loofhout      30   2 29    31 
10-.0071.001-. Aeletes atomarius (Aube, 1842) Molm Loofhout   3  1     1 
10-.020-.001-. Paromalus flavicornis (Hbst., 1792) Schors Loofhout      46 9 33     42 
12-.000-.000-. SILPHIDAE AASKEVERS                   
12-.001-.002-. Necrophorus humator (Gled., 1767)          26       3 4 
12-.001-.004-. Necrophorus investigator Zett., 1824          10       1 1 
12-.001-.006-. Necrophorus vespilloides Hbst., 1783        55  179    179 
12-.004-.001-. Oiceoptoma thoracica (L., 1758)         24 2 2      4 
14-.000-.000-. Familie CHOLEVIDAE  KAASKEVERS                   
14-.005-.003-. Nargus wilkinii (Spence, 1815)          18     1   1 
14-.010-.001-. Sciodrepoides watsoni (Spence, 1815)        25     1   2 
14-.011-.020-. Catops picipes (F., 1792)          26     1   1 
16-.000-.000-. Familie LEIODIDAE  TRUFFELKEVERS                   
16-.007-.001-. Anisotoma humeralis (F., 1792) Paddenstoel Gemengd bos      28    1    1 
16-.011-.013-. Agathidium nigripenne (F., 1792) Schors Loofhout    6    1    1 
18-.000-.000-. FAMILIE SCYDMAENIDAE  VALSE KNOTSKEVERS                   
18-.004-.006-. Cephennium gallicum Ganglb., 1899        18     3   3 
21-.000-.000-. Familie PTILIIDAE  VEERVLEUGELKEVERS                   
21-.012-.004-. Ptinella aptera (Guer., 1839) Molm Gemengd       5     1   1 
21-.012-.008-. Ptinella errabunda Johns., 1975 Molm Loofhout    3     4   4 
21-.013-.001-. Pteryx suturalis (Heer, 1841) Molm Loofhout     10        7 
23-.000-.000-. FAMILIE STAPHYLINIDAE  KORTSCHILDKEVERS                   
23-002-001 Siagonium quadricorne Kirby, 1815 Molm Loofhout     3     9  59     3 62 
23-.0023.001-. Scaphisoma agaricinum (L., 1758) Paddenstoel Gemengd    16        1 
23-.008-.001-. Megarthrus depressus  (Lacord., 1835)            5   1       1 2 
23-.009-.004-. Proteinus brachypterus (F., 1792)          16     144  144 
23-0091-002 Micropeplus staphylinoides (Marsh, 1802)       27   1 1      3 
23-.015-.005-. Omalium rivulare (Payk., 1789)          52   211   1 212 
23-.016-.006-. Phloeonomus punctipennis Thoms., 1867 Schors Loofhout      12    1    1 
23-.0161-002 Xylostiba bosnicus (Bernh., 1902) Schors Loofhout       6  1   1 
23-.0162.001-. Phloeostiba planus (Payk., 1792) Schors Loofhout      26   18     18 
23-.023-.001 Phyllodrepoidea crenata (Grav., 1802) Schors Loofhout  3   13  4   4 
23-.025-.002-. Anthobium atrocephalum (Gyll., 1827)          24     2   2 
23-.040-.001 Syntomium aeneum (Mull., 1821)         9  1   1 
23-.042-.001- Coprophilus striatulus (L.)     21  2   2 
23-.044--.002 Planeustomus palpalis (Er., 1839)         2    1 1 
23-.0481.003-. Anotylus rugosus (F., 1775)          35    1  1      2 
23-.0481.007-. Anotylus sculpturatus (Grav., 1806)          20   1     12 
23-.0481.022-. Anotylus tetracarinatus (Block, 1799)          23   2 1 1 4 
23-.050-.020-. Bledius gallicus (Grav., 1806)        17       7 7 
23-.059-.007-. Paederus fuscipes Curtis, 1826     12     3 
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23-.065-.002-. Lithocharis nigriceps (Kr., 1859)        12       4 4 
23-.066-.004-. Scopaeus sulcicollis (Steph., 1833)     2    2 2 
23-.0801.001-. Hypnogyra glabra (Nordm., 1837) Molm Loofhout  3 9   2     2 
23-.081-.001-. Atrecus affinis (Payk., 1789) Molm Loofhout    11     1   1 
23-.088-.023-. Philonthus cognatus Steph.,  1832        36   3   1 4 
23-.088-.026-. Philonthus succicola Thoms., 1860        17   3     3 
23-.088-.047-. Philonthus fimetarius (Grav., 1802)          12   2 15   17 
23-.088-.058-. Philonthus quisquillarius (Gyll, 1810)        9   4  4 
23-.088-.073-. Philonthus marginatus (Ström, 1768)          15    2 2 
23-.090-.009-. Gabrius splendidulus (Grav., 1802) Schors Gemengd    17 3    3 
23-.103-.001-. Veilleius dilatatus Nest Loofhout  3 19  2   2 
23-.104-.013-. Quedius cruentus (Ol., 1795)        34   14 1 15 
23-.104-.016-. Quedius mesomelinus (Marsh., 1802)        21   15  15 
23-;104-;038-; Quedius picipes (Mannh., 1830)     3   1  1 
23-.107-.001-. Habrocerus capillaricornis (Grav., 1806)          39   2  2 
23-.111-.006-. Lordithon trinotatus (Er., 1839)         19   1  1 
23-.111-.007-. Lordithon lunulatus (L., 1761)         14  5   5 
23-.113-.001-. Sepedophilus littoreus (L., 1758)          14    50 50 
23-.113-.002-. Sepedophilus testaceus (F., 1792) Molm Gemengd    11   2  2 
23-.114-.001-. Tachyporus nitidulus  (F., 1781)     15 1    1 
23-.130-.017-. Gyrophaena bihamata Thoms., 1867          9   25  25 
23-.1301.001-. Agaricochara latissima (Steph., 1832) Paddenstoel Loofhout  3 2     2 
23-.141-.001-. Leptusa pulchella (Mannh., 1830) Schors Gemengd    5 3    3 
23-.141-.004-. Leptusa fumida (Er., 1839) Schors Gemengs      16 1    1 
23-.147-.001-. Bolitochara obliqua Er., 1837 Paddenstoel Loofhout      22  5   5 
23-.147-.002-. Bolitochara bella  Mark., 1844 Paddenstoel Loofhout    1    1  1 
23-.148-.003-. Autalia rivularis (Grav., 1802)        15   2 1 3 
23-.188-.045-. Atheta nigricornis (Thoms., 1852)              
23-.188-.111-. Atheta pallidicornis (Thoms., 1856)              
23-.188-.136-. Atheta fungi (Grav., 1806)        33   40  40 
23-.188-.170-. Atheta laticollis (Steph., 1832)        5    1 1 
23-.188-.199-. Atheta crassicornis (F., 1792)        9   16   
23-.194-.001-. Thamiaraea cinnamomea (Grav., 1802) Sap Loofhout  3   20  4   4 
23-.201-.001-. Phloeopora teres (Grav., 1802) Schors Loofhout    10 2    2 
23-.229-.001-. Dexiogya corticina (Er., 1837) Schors Loofhout    10   1  1 
23-.237-.015-. Aleochara curtula (Goeze, 177)        10   2 0 1 3 
23-.237-.015-. Aleochara sparsa Heer, 1839     36  1   1 
24-.000-.000-. Familie PSELAPHIDAE              
24-018-001-. Bryaxis curtisii      6   1  1 
27-.000-.000-.  Familie CANTHARIDAE  WEEKSCHILDKEVERS                   
27-.002-.008-. Cantharis pellucida  F., 1792        7 2    2 
27-.002-.014-. Cantharis obscura,  L. 1758        12 6    6 
27-.002-.018-. Cantharis nigricans  (Mull., 1776)        11    5 5 
27-.002-.027-. Cantharis decipiens Baudi, 1871        14    67 67 
27-.005-.002-. Rhagonycha fulva (Scop., 1763)        15 6    6 
27-.005-.014-. Rhagonycha gallica Pic, 1923        4    2 2 
30-.000-.000-. Familie MELYRIDAE  BLOEMWEEKSCHILDEN              
30-.005-.008-. Dasytes plumbeus (Müll., 1776) Schors Loofhout    8 11    11 
30-.005-.009-. Dasytes aeratus Steph., 1830 Schors Loofhout    5 1   3 4 
31-.000-.000-. Familie CLERIDAE  MIERKEVERS              
31-.002-.001-. Tillus elongatus (L., 1758) Hout loofhout  3 8  1   1 
31-014-001 Necrobia ruficollis      2    1 1 
31-.007-.001-. Thanasimus formicarius (L., 1758) Schors Naaldhout    27   2  2 
33-.000-.000-. Familie LYMEXYLIDAE  WERFKEVERS              
33-.001-.001-. Hylecoetus dermestoides (L., 1761) Hout Loofhout    12  2   2 
34-.000-.000-. Familie ELATERIDAE  KNIPTORREN              
34-.001-.008-. Ampedus balteatus (L., 1758) Molm Gemengd    22 2    2 
34-001-.019-. Ampedus pomorum (Hbst., 1784) Molm Gemengd   13 1    1 
34-.009-.001-. Dalopius marginatus (L., 1758)        10 16    16 
34-.010-.002-. Agriotes pallidulus (Ill., 1807)        6 1    1 
34-.016-.002-. Melanotus rufipes (Hbst., 1784) Molm Loofhout    38    154 154 
34-.033-.004-. Denticollis linearis (L., 1758) Molm  Loofhout    17    46 46 
34-.041-.001-. Athous haemorrhoidalis (F., 1801)        20 3     
34-.041-.003-. Athous subfuscus (Müll., 1767)        7 1    1 
34-.041-.011 Athous bicolor (L., 1758)     3    2 2 
36-.000-.000-. Familie EUCNEMIDAE  SCHIJNKNIPTORREN              
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36-.001-.001-. Melasis buprestoides (L., 1761) Hout Loofhout    10 1    1 
36-.008-.004-. Dirhagus lepidus (Rosh., 1847)  Hout Loofhout   6 2    2 
37-.000-.000-. Familie THROSCIDAE                  
37-.001-.002-. Trixagus dermestoides (L., 1767)       27 4 27   31 
37-.002-.001-. Aulonothroscus brevicollis (Bonv., 1859)       9 2  9    11 
38-.000-.000-. Familie BUPRESTIDAE  PRACHTKEVERS           
38-.015-.015-. Anthaxia nitidula (L., 1758) Schors Loofhout   7 1    1 
38-.020-.007-. Agrilus sulcicollis Lacord, 1835 Schors Loofhout   9 3    3 
40-.000-.000-. Familie SCIRTIDAE   MOERASWEEKSCHILDEN                   
40-.004-.001-. Prionocyphon serricornis (Mull., 1821)     5    2 2 
40-.006-.001 Scirtes haemisphaericus      3    1 1 
44-.000-.000-. Familie HETEROCERIDAE               
44-.002-.006-. Heterocerus fenestratus (Thunb., 1784)        5     18 18 
45-.000-.000-. Familie DERMESTIDAE  SPEKTORREN                   
45-.006-.001-. Megatoma undata (L., 1758)        12 1    1 
49-.000-.000-. Familie BYTURIDAE  FRAMBOZENKEVERS              
49-.001-.001-. Byturus tomentosus (DeGeer, 1774)        13 8    8 
492.000-.000-. Familie CERYLONIDAE    DWERGHOUTKEVERS              
492.002-.002-. Cerylon histeroides (F., 1792) Molm Gemengd    30   3 3 6 
492.002-.003-. Cerylon ferrugineum Steph., 1830 Molm Gemengd    13   2 5 7 
50-.000-.000-. Familie NITIDULIDAE  GLANSKEVERS              
50-.008-.014-. Meligethes aeneus (F., 1775)        8 4    4 
50-.009-.015-. Epuraea marseuli Rtt., 1872 Schors Naaldhout    11  2   2 
50-.009-.027-. Epuraea unicolor (Ol., 1790)        11  1  1 2 
50-.015-.001-. Pocadius ferrugineus  (F., 1775)     8    1 1 
50-.020-.001-. Cryptarcha strigata (F., 1787) Sap Loofhout    26    1 1 
50-.021-.001-. Glischrochilus quadriguttatus (F., 1776) Schors Loofhout    30  19  1 20 
50-.021-.002-. Glischrochilus hortensis (Geoffr., 1785)        58  244   244 
50-.021-.0021-. Glischrochilus quadrisignatus  (Say, 1835)     16  4   4 
50-.022-.001 Pityophagus ferrugineus (L., 1761) Schors Naaldhout   16   1  1 
52-.000-.000-. Familie MONOTOMIDAE  KERKHOFSKEVERS              
52-.001-.006-. Rhizophagus perforatus Er., 1845 schors Loofhout    14   2  2 
52-.001-.008-. Rhizophagus dispar (Payk., 1800) Schors Gemengd    17 6    6 
52-.001-.009-. Rhizophagus bipustulatus (F., 1792)        32   3  3 
52-.001-.010-. Rhizophagus nitidulus (F., 1798) Schors Gemengd   6   1  3 
52-.001-.011-. Rhizophagus parvulus (Payk., 1800) Schors Loofhout   4   3  3 
531.000-.000-. Familie SILVANIDAE  SPITSHALSKEVERS              
531.006-.002-. Silvanus unidentatus (F., 1792) Schors Loofhout    13    1 1 
531.007-.001-. Silvanoprus fagi (Guer., 1844) Schors Naaldhout    15    19 19 
531.011-.001-. Uleiota planata (L., 1761) Schors Gemengd    40 3    3 
54-.000-.000-. Familie EROTYLIDAE  PRACHTZWAMKEVERS              
54-.001-.001-. Tritoma bipustulata F., 1775 Paddenstoel Gemengd    13  1 1  1 
54-.002-.009-. Triplax rufipes (F., 1775) Paddenstoel Loofhout   1 16 6 1   7 
54-.003-.003-. Dacne rufifrons  Paddenstoel  Loofhout  2 4 1    1 
54-.003-.004-. Dacne bipustulata (Thunb. 1781) Paddenstoel Loofhout   24  2   2 

55-.000-.000-. 
Familie CRYPTOPHAGIDAE  HARIGE 
SCHIMMELKEVERS 

    
         

55-.008-.027-. Cryptophagus dentatus (Hbst., 1793)        5  1   1 
55-.008-.040-. Cryptophagus lycoperdi (Scop., 1763)        18 3    3 
55-.014-.016-. Atomaria lewisi Rtt., 1877        18   53 1 54 
551-.000-.000-. Familie CRYPTOPHILINAE           
551-001-001 Cryptophilus integer (Heer, 1838)     7   1  1 

561.000-.000-. 
Familie LAEMOPHLOEIDAE 
DWERGSCHORSKEVERS 

    
         

261.002-001 Placonotus testaceus (F., 1787) schors loofhout    7  1    1 
58-.000-.000-. Familie LATRIDIIDAE SCHIMMELKEVERS              
58-.004-013.- Enicmus testaceus (Steph., 1830) Paddenstoel Loofhout  2 13   1  1 
58-.005-.0031. Cartodere nodifer (Westw., 1839)        41  2   2 
58-.0061-001-. Stephostethus lardarius (Degeer, 1775)     13    1 1 
58-.0081.001-. Cortinicara gibbosa (Hbst., 1793)        16  7   7 
59-.000-.000-. Familie MYCETOPHAGIDAE  BOOMZWAMKEVERS              
59-.003-.001-. Litargus connexus (Geoffr., 1785) Schors Loofhout    44  4 1  5 
59-.003-.002-. Litargus balteatus (Lec., 1856) Schors  Loofhout   1   1  1 
59-.004-.001 Mycetophagus quadripustulatus (L., 1761)  Paddenstoel Loofhout   13    1 1 
59-.004-.003-. Mycetophagus piceus (F., 1792) Paddenstoel Loofhout   3 18   1  1 
59-.006-.001- Berginus tamarisci      1   1  1 
60-.000-.000-. Familie COLYDIIDAE                
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60-.013-.001-. Synchita humeralis (F., 1792) Schors Loofhout    16 2    2 
60-.014-.003 Cicones undatus (Guer, 1844) Paddenstoel Loofhout  3 4    2 2 
60-.016-.001-. Bitoma crenata (F., 1775) Schors Loofhout    22 4    4 
601.000-.000-. Familie CORYLOPHIDAE  MOLMKOGELTJES              
601.004-.001-. Sericoderus lateralis (Gyll., 1827)        22    4 4 
601.008-.004-. Orthoperus mundus Matth., 1885           2  2 
61-.000-.000-. Familie ENDOMYCHIDAE  ZWAMKEVERS              
61-.002-.001-. Mycetaea subterranea (Marsh., 1802)          16   5  5 
61-003-.002-. Symbiotes gibberosus (Luc, 1849) Molm Loofhout  2     8   1  1 
62-.000-.000-. Familie COCCINELLIDAE  LIEVEHEERSBEESTJES              
62-.006-.001-. Rhyzobius litura       14  2   2 
62-0081-012 Pullus auritus Thunb., 1795     6  1   1 
62-012-002 Chilocorus reinpustulatus       8  2   2 
62-023-001 Adalia decempunctata (L., 1758)     43  1  2 2 
62-025-003 Coccinella septempunctata  L., 1758     129  3   3 
62-.028-.002-. Harmonia axyridis (Pallas, 1773)        100  1  1 2 
62-.031-.001-. Calvia decemguttata (L., 1767)        36 4   31 35 
62-031-002 Calvia quatuordecimpunctata (L., 1758)     47 10   3 13 
62-.032-.001-. Propylea quatuordecimpunctata (L., 1758)        102 2    2 
62-035-001 Halyzia sedecimguttata (L., 1758)     55 2   2 4 
62-037-001 Psyllobora vigintiduopunctata (L., 1758)     68 1    1 
63-.000-000- Familie ASPIDIPHORIDAE              
63-.001-.001-. Sphindus dubius (Gyll., 1808)  Paddenstoel Gemengd    9 2    2 
63-.002-.001-. Arpidiphorus orbiculatus (Gyll., 1808)  Paddenstoel Gemengd    12  14   14 
65-.000-.000-. Familie CIIDAE  HOUTZWAMKEVERS              
65-.006-.002-. Cis nitidus (F., 1792) Paddenstoel Gemengd    14   10  10 
65-.006-.011-. Cis boleti (Scop., 1763) Paddenstoel Gemengd    14 2    2 
65-.006-.015-. Cis castaneus Mell., 1848 Paddenstoel Loofhout    6  1 1  2 
65-.007-.002-. Ennearthron cornutum (Gyll., 1827) Paddenstoel Gemengd    18 15    15 
68-.000-.000-. Familie ANOBIIDAE                
68-001-002 Hedobia imperalis (L., 1767) Hout Loofhout   9 2 1   3 
68-003-003 Dryophilus pusilus (Gyll., 1808) Hout Naaldhout   4    2 2 
68-013-001 Priobium carpini (Hbst., 1793) Hout Loofhout   8    1 1 
68-.014-.001-. Ptilinus pectinicornis (L., 1758) Hout Loofhout    23  7   7 
68-.022-.007-. Dorcatoma robusta Strand, 1938 Paddenstoel Loofhout  2 6    2 2 
70-.000-.000-. Familie OEDEMERIDAE  SCHIJNBOKTORREN              
70-.010-.009-. Oedemera nobilis (Scop., 1763)        14 7    7 
70-.010-.011-. Oedemera lurida (Marsh., 1802)        14 18    18 
711.000-.000-. Familie SALPINGIDAE  PLATSNUITKEVERS              
711-001-001 Lissodema cursor (Gyll., 1813) Schors Loofhout   4    1 1 
711.005-.001-. Vincenzellus ruficollis (Panz., 1794) Schors Loofhout    14 1 1   2 
711.006-.002-. Salpingus planirostris (F., 1787) Schors Loofhout    35  4   4 
711-006-003 Salpingus ruficollis (L., 1761) Schors Loofhout   15  5   6 
72-.000-.000-. Familie PYROCHROIDAE              
72-.001-.001-. Pyrochroa coccinea (L., 1761) Schors Loofhout    12 2    2 
73-.000-.000-. Familie SCRAPTIIDAE  BLOEMSPARTELKEVERS              
73-.004-.001-. Anaspis humeralis (F., 1775) Hout Loofhout    4 2    2 
73-.004-.009-. Anaspis frontalis (L., 1758) Hout Loofhout    8 28    28 
73-.004-.010-. Anaspis maculata (Geoffr., 1785) Hout Loofhout    6 7    7 
79-000-000 Familie MORDELLIDAE  SPARTELKEVERS           
79-012-001 Mordellochroa abdominalis (F., 1775) Hout Loofhout   8  9   9 
80-.000-.000-. Familie MELANDRYIDAE  ZWAMSPARTELKEVERS              
80-.004-.001-. Hallomenus binotatus (Quensel, 1790) Paddenstoel gemengd    8    2 2 
80-.005-.006-. Orchesia undulata Kr., 1853 Hout loofhout    19 2    2 
80-016-001 Melandrya caraboides (L., 1761) Hout Loofhout  3 13  1   1 
801-.000-.000- Familie TETRATOMIDAE  WINTERKEVERS           
801-001-003 Tetratoma ancora F., 1790 Paddenstoel Loofhout  3 6  2   2 
81-.000-.000-. Familie LAGRIIDAE              
81-.001-.001-. Lagria hirta (L., 1758)        18    1 1 
82-.000-.000-. Familie ALLECULIDAE               
82-001-002 Allecula morio (F., 1787) Molm Loofhout  3 8    1 1 
82-005-001 Pseudocistela ceramboides (L., 1761) Molm Gemengd  2 13   1  1 
82-008-011 Mycetochara linearis (Ill., 1794) Hout Loofhout   13    1 1 
83-.000-.000-. Familie TENEBRIONIDAE  ZWARTLIJVEN              
83-.017-.001-. Diaperis boleti (L., 1758) Paddenstoel Loofhout    34 4  1  5 
83-.019-.001-. Scaphidema metallicum (F., 1792) Paddenstoel Loofhout    17 1    1 
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83-.022-.002-. Pentaphyllus testaceus (Hellw., 1792) Molm Loofhout  3 10   3  3 
83-.023-.001-. Corticeus unicolor (Pill. Mitt., 1783) Schors Loofhout    26 8    8 
83-025-002 Tribolium castaneum (Hbst., 1797)     5  1   1 
841.000-.000-. Familie TROGIDAE  BEENDERKNAGERS              
841.001-.004-. Trox scaber (L., 1767)              
85-.000-.000-. Familie SCARABAEIDAE  BLADSPRIETKEVERS              
85-.019-.012-. Aphodius rufipes (L., 1758)          21    29 29 
85-.025-.001-. Serica brunna (L., 1758)          18    1 1 
85-033-002 Melolontha melolontha (L., 1758)       24 2   6 8 
85-.048-.001-. Valgus hemipterus (L., 1758) Hout Loofhout    31 2 1   3 
85-.051-.002-. Trichius zonatus Germ., 1794 Hout Loofhout    11 2    2 
86-000-000 Familie LUCANIDAE VLIEGENDE HERTEN           
86-002-001 Dorcus parallelpipedus (L., 1758)     84   2  2 
87-.000-.000-. Familie CERAMBYCIDAE  BOKTORREN              
87-.023-.002-. Grammoptera ruficornis (F., 1781) Schors Loofhout    24 14    14 
87-.027-.0041. Leptura maculata (Poda, 1761) Hout Gemengd    22 2    2 
87-.0274.006-. Corymbia rubra (L., 1758) Hout Naaldhout    24 1    1 
87-.0293.001-. Stenurella melanura (L., 1758) Hout Loofhout    23 11    11 
87-037-001 Obrium cantharinum (L., 1758) Schors Loofhout  2 4 1    1 
87-.058-.003-. Clytus arietis (L., 1758) Hout Loofhout    26 1    1 
87-063-001 Anaglyptus mysticus (L.,1758) Hout Loofhout   11 1    1 
87-075-002 Pogonocherus hispidus (L., 1758) Schors Gemengd   29 1    1 
87-082-004 Saperda scalaris  (L., 1758) Hout Loofhout   3    1 1 
87-.087-.001-. Tetrops praeustus (L., 1758) Schors Loofhout    23 6    6 
88-.000-.000-. CHRYSOMELIDAE  HAANTJES              
88-.0061.003-. Oulema gallaeciana (Heyden, 1870)        7 1    1 
88-.0061.005-. Oulema melanopus (L., 1758)        5 6    6 
88-023-010 Chrysolina polita (L., 1758)     13 1    1 
88-.028-.002-. Gastrophysa viridula (DeGeer, 1775)        8 5    5 
88-.050-.015-. Aphthona euphorbiae (Schrk., 1781)        10 3    3 
88-.051-.053-. Longitarsus parvulus (Payk., 1799)        4 2 12   14 
88-.061-.001-. Crepidodera aurea (Geoffr., 1785)        7 6   1 7 
88-.061-.002-. Crepidodera fulvicornis (F., 1792)        9 4    4 
88-.061-.003-. Crepidodera aurata (Marsh., 1802)        25 8    8 
88-.067-.001-. Sphaeroderma testaceum (F., 1775)        10 2    2 
91-.000-.000-. Familie SCOLYTIDAE              
91-.024-.002-. Dryocoetes villosus (F., 1792) schors Loofhout    3  2   2 
91-.031-.003-. Taphrorychus bicolor (Hbst., 1793) schors Loofhout    6  13   13 
91-032-001 Pityogenes chalcographus  Schors Naaldhout   6    1 1 
91-035-004 Ips typographus Schors Naaldhout   1    1 1 
91-.036-.001-. Xyleborus dispar (F., 1792) Hout Gemengd    29  10  1  
91-.036-.004-. Xyleborus saxeseni (Ratz., 1837) Hout  Gemengd    24  2   2 
91-.036-.008-. Xyleborus germanus (Blandf., 1894) Hout Gemengd    22  23   23 
91-038-001 Xyloterus domesticus Hout Loofhout   10  1   1 
91-038-002 Xyloterus signatus Hout  Loofhout   13  1   1 
92-.000-.000-. Familie PLATYPODIDAE              
92-.001-.001-. Platypus cylindrus (F., 1792) Hout Loofhout    20  1   1 
923-000-.000-. Familie ATTELABIDAE  BLADROLKEVERS           
923-004.-005-. Caenorhinus aequatus (L., 1767)     10 5    5 
923-005.-004-. Rhynchites cupreus  (L., 1758)     9 2    2 
925.000-.000-. Familie APIONIDAE  SPITSSNUITJES              
925.-021-.002-. Protapion fulvipes (Geoffr., 1785)        27   1  1 
93-.000-.000-.  CURCULIONIDAE  SNUITKEVERS               
93-.040-.002-. Strophosoma melanogrammum (Forst., 1771)        44 14    14 
93-042-002 Barynotus obscurus      1 1    1 
93-.081-.001-. Stereocorynes truncorum (Germ., 1824) Hout Gemengd    19 2  2  2 
93-.106-.001-. Anthonomus pomorum (L., 1758)        7 1    1 
93-.107-.001-. Furcipus rectirostris (L., 1758)        12 3    3 
93-.110-.006-. Curculio glandium Marsh., 1802        24 4    4 
93-135-002 Kyklioacalles roboris     17   1  1 
93-144-010 Neophytobius muricatus      1    1 1 
93-.169-.001-. Nedyus quadrimaculatus (L., 1758)        15 6    6 
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5. Bespreking van de resultaten 

5.1. Ecologie, Biogeografie, Faunistiek 

Vergelijking met andere bosreservaten 

Dit is maar een beperkt onderzoek van de keverfauna van Het Hasselbos. In een aantal andere 
bosreservaten werd er gewerkt met meerder technieken over een periode van twee jaar.  

In het totaal werden er in dit onderzoek 2 404 kevers 
gedetermineerd, verdeeld over 268 soorten. In 2009 was 
er een inventarisatie van de ingezaaide akkerranden en 
de bosranden aan het Hasselbos. Deze resultaten 
brengen het aantal soorten kevers op 365 waarvan 134 
xylobionten. Van de staalnames met het raamval en de 
mestval blijven er nog een aantal te determineren.  Deze 
worden gedaan buiten dit project maar zullen 
waarschijnlijk nog bijkomende soorten opleveren.    
Het aantal xylobionten is in verhouding vrij hoog, 
meestal bereiken we een verhouding van ongeveer 1/3 
als er in de omgeving voldoende bloemrijke randen 
aanwezig zijn. In het Zonienwoud en Het Pijnven zijn 
deze ook afwezig. In het Jongenbos zijn deze minder/niet 
bemonsterd. In het Hasselbos  heeft dit te maken met 
het gericht zoeken en het minder bemonsteren van de 
bosranden waar we veel kans hebben op phytophage 
soorten die leven op de struiken en de bloemen zoals 

haantjes en snuitkevers.  

 

 

 

Bosreservaatoverzicht 
Plaats Aantal soorten Aantal xylobionten verhouding 

Kolmontbos 832 319 0,38 

Zonienwoud 523 214 0,41 

Meerdaalwoud 490 165 0,35 

Pijnven 366 148 0,40 

Jongenbos 318 129 0,42 

Hasselbos 365 134 0,42 
 

Saperda scalaris of ladderboktor, deze aantrekkelijke 
boktor werd op 8 mei 2011 gevangen op licht. De 
soort leeft in hout van allerlei soorten loofbomen.     
S. scalaris is maar van drie Limburgse atlashokken 
gekend.  Foto: Maarten Jacobs 
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Verdeling per habitat 
Deze verdeling geeft een goed idee over het voorkomen van zieke bomen en dood hout in al zijn 
facetten.  In een eerste fase kunnen kevers leven achter de schors.  Bij het verzwakken van de boom 
kunnen paddenstoelen de boom verder aantasten.  Pas in de laatste fase is er molm aanwezig waarin 
dan nog specifieke soorten leven.   

 

 

 

5.2.Opmerkelijke soorten 

De inschatting van de zeldzaamheid van de gevonden soorten is niet zo evident. Hiervoor 
werd er gebruik gemaakt van alle gepubliceerde gekende waarnemingen uit België en 
aangevuld met eigen verzamelde gegevens (LIKONA databank werkgroep ongewervelden), 
te raadplegen op www.biodiversiteitlimburg.be.  

Veilleius dilatatus, een kortschildkever van 2 cm en soms nog groter die leeft in de nesten van de 
hoornaar.  De soort verlaat 's nachts het nest om  boom sappen te drinken.  Voor zonsopgang is ze 
terug in het voor haar veilige nest. De laatste jaren is het aantal hoornaarnesten toegenomen en ook 
deze kever profiteert daarvan. Alleen in Limburg al gekend van 23 locaties, waar de soort voor 1990 
maar uit 4 locaties van Belgie was genoteerd. Vermoedelijk een combinatie van toename en gericht 
zoeken is hier de oorzaak.  

Litargus balteatus : 1 exemplaar uit een lokval met duivenmest . Van deze paddenstoelkever is dit de 
eerste waarneming voor Limburg, de tweede voor België (Hoeilaart, Zonienwoud, autonetten 
28.04.2010). Deze adventiefsoort is vanaf 1995 heel West-Europa aan  het veroveren, op 10 jaar tijd 
waarnenemingen uit bijna alle deelstaten (Kohler, 2004) .  Recent ook in Nederland gevonden.  

Berginus tamarisci, een nieuwe kever voor België 
Het is een kever van ongeveer 1,6mm behorend tot de Mycetophagidae (paddenstoelkevers).  Ze is 
algemeen in de landen rond de Middenlandse Zee. Deze soort werd in 1995 voor de eerste maal in 
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Zuid-Duitsland gevonden. Sindsdien is er een duidelijke opmars naar het noorden bezig. De kevers 
worden meestal gevonden in vermolmde stammen. In Frankrijk is er een mogelijk verband gevonden 
met een gal die op de es leeft. De soort is nog niet gekend uit Nederland (Vorst, 2010), uit Engeland 
is de eerste waarneming uit 2008 in Surrey (Allen & Booth, 2008) 

Neophytobius muricatus (C. Brisout, 1867) 
De vondst van deze snuitkever in een lichtval is opmerkelijk. De enige waarneming uit België is 
afkomstig van Zoerle-Parwijs 1945 (Dufrene, 1946). De larven leven op varkensgras (Polygonum 
aviculare).   

6. Besluit 

Het Hasselbos is gelegen in een regio met waardevolle bossen (Kolmont, Brullenbos) voor xylobionte 
kevers. Het is floristisch zeker rijker dan deze bossen maar het bos haalt voorlopig niet de verwachte 
keverwaarde. 

Hiervoor denken we aan de volgende oorzaken:   
 -in het gebied is de variatie aan verschillende boomsoorten kleiner dan in Kolmont.  
 -het aantal grote, dikke bomen is meer beperkt 
-hakhoutbeheer zorgde wel voor veel bomen met holtes maar deze structuren vinden we 
voornamelijk in het bos.  Xylobionte kevers verkiezen hout ook maar zijn ook warmteminnend. 
-vermoedelijk zijn de grote bomen nabij het kasteel van Neerrepen reeds langer verdwenen en is er 
dus een periode geweest zonder zieke-dode bomen.   
-er staan opmerkelijk weinig paddenstoelen (zowel hout als plaatjeszwammen) in het bos.  Enkel op 
lakzwammen en oesterzwammen werden er kevers gevonden.  
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Bijlage 6: Verslag verkennend onderzoek vleermuizen (Dekeukeleire D.) 
 



 



Verkennend onderzoek naar Vleermuizen in het bosreservaat Hasselbos 
(Tongeren) 
 
Daan Dekeukeleire 
 
Inleiding 
 

In opdracht van Grontmij werd een verkennend onderzoek gevoerd naar de 
vleermuizen in het bosreservaat hasselbos te Tongeren. Het gebied werd 
geïnventariseerd door middel van batdetector en mistnetten. 
Aangezien er in 2011-2012 een Bechsteins vleermuis-project van de Stichting 
Ecologisch Vleermuizenonderzoek Nederland en de Zoogdierenwerkgroep van de JNM 
doorgaat in Haspengauw werd er extra aandacht besteed aan het vinden van deze soort.  
 
 
Methode 
 
Het  gebied  werd  bezocht  in  de  nachten  van  18  juli  en  2  augustus  2011.  Vleermuizen  
werden geinventariseerd via batdetector (D100 en D240, Petterson electronics en Bat 
box Griffon). Daarnaast werden er ook vleermuizen gevangen via mistnetten. De eerste 
nacht werden de netten op een open plek en rond de centrale dreef geplaast. De tweede 
nacht stonden de netten in een dichter perceel. Vleermuizen vangen werkt aanvullend 
op het meer klassieke batdetectoronderzoek. Enerzijds is het gemakkelijker om 
sommige soorten te determineren (soorten met een erg stille sonar of soorten die een 
erg gelijkaardige sonar gebruiken zoals Myotis en Plecotus soorten). Bij vangst kan je ook 
veel meer informatie verzamelen, zoals geslacht, leeftijd, seksuele status. Zo kan het 
naar beheer en bescherming een meerwaarde zijn als er voorplanting in een gebied vast 
gesteld kan worden.  
Anderzijds heeft de methode belangrijke nadelen. Zo kun je slechts een klein gebied 
bestrijken, en is de methode erg arbeidsintensief. Bovendien is het vangen van 
vleermuizen verstorend. Tijdens het onderzoek was er veel aandacht voor de ethische 
aspecten van vleermuizen vangen en hanteren. We volgden de gedragscode van het 
Nederlandse vangsysteem (zie www.vleermuisvangen.nl). 
Bij het vleermuisvangen werd gebruik gemaakt van een Acoustic Lure (Avisoft). Dit 
apparaat produceert sociale geluiden van vleermuizen en lokt zo dieren naar de netten. 
Bij de vangstsessies werden enkel de sociale geluiden van Bechsteins vleermuis 
afgespeeld (distress calls), maar het is gekend dat ook andere soorten hierop reageren. 
 
Resultaten & discussie 
 
Op zich is 2 nachten erg kort voor vleermuizenonderzoek. Op zo’n korte tijd is het 
moeilijk om een zicht te krijgen op het aanwezige diversiteit, laat staan de aantallen, 
kolonies en vliegroutes. De resultaten geven dan ook slechts een eerste, onvolledig 
beeld. Toch werd een indrukwekkend aantal soorten waargenomen (zie tabel 1). In 
vergelijking met andere bossen in Haspengouw die op de zelfde methode onderzocht 
werd onderzocht werd een zeer groot aantal soorten gevonden.  
Met de batdetector werden slechts weinig individuen gevonden, en weinig soorten. 
Vermoedelijk komt dit doordat typische soorten voor een dergelijk dicht en structuurijk 
bos een fluistersonar gebruiken en zeer moeilijk te vinden zijn. 



De vangsten leverden de eerste avond grote aantallen en veel soorten op, de tweede 
avond viel het resultaat tegen. 
Zeer bijzonder zijn de waarnemingen van twee soorten die opgenomen zijn de bijlage II 
van de Habitatrichtlijn, namelijk Ingekorven vleermuis en Bechsteins Vleermuis.  
Daarnaast werden voortplanting vastgesteld van Grootoorvleermuis en Baardvleermuis 
in het gebied. Van beide soorten werden postlacterende vrouwtjes aangetroffen (en bij 
grootoor ook een juveniel). Beide soorten bewonen zowel holle bomen als kerkzolders. 
Grootoorvleermuis jaagt altijd vlakbij de kolonieplaats (meestal op een afstand van 
minder dan 500m). Gezien het grote aantal vangsten kan gesteld worden dat er zeker 
een kolonie in het bos aanwezig is. Bij baardvleermuis kan de afstand groter zijn. 
 
Soortbespreking van bijzondere soorten 
 
Bechsteins vleermuis 
De Bechsteins vleermuis is een extreem zeldzame en sterk bedreigde soort, typisch voor 
structuurrijke loofbossen. In Engeland wordt de soort vaak aangetroffen in 
middelhoutbossen. De vrouwtjes zijn sterk filopatrisch, en koloniseren niet of zeer traag 
nieuwe gebieden. Kraamkolonies zijn dan ook gebonden aan oud bos (in de betekenis 
van ferrarisbossen). Mannetjes disperseren wel en kunnen nieuwe bosgebieden 
koloniseren. Bij de twee vangstpogingen werd telkens een mannetje gevangen (twee 
verschillende exemplaren). Mannetjes en vrouwtjes komen vaak in hetzelfde gebied 
voor, en daarom werd er de tweede avond ook nog gevangen, in de hoop alsnog een 
vrouwtje aan te treffen en zo een kraamkolonie te vinden. Kraamkolonies bewonen holle 
bomen, en verhuizen elke dag. Daarom hebben ze dan ook een groot aantal boomholten 
nodig (50-tal). Mogelijk voldeed het hasselbos (in het verleden) niet door de inplant van 
populieren. 
 
Ingekorven vleermuis 
De Ingekorven vleermuis. De soort jaagt vooral in koeienstallen, waar ze mestvliegen 
van de muur plukt. Daarnaast wordt ook gefoerageerd in structuurrijk loofbos, vooral op 
spinnen. In bos is de soort zeer moeilijk te vangen. In Vlaanderen zijn slechts 4 
kraamkolonies gekend. De dichtste gekende kolonie ligt in Wallonie (Berneau, 22 km). 
Bij een project voor het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren werden in 2010  
op diverse locaties mannelijke Ingekorves gevangen in koeienstallen (ondermeer in 
Vliermaalroot, Munsterbilzen en Dorne). 
 
Beheersadviesen 
Het herstellen van het traditionele middelhoutbeheer zou zeer positief zijn voor de 
Bechsteins vleermuis. Een belangrijke voorwaarde is veel overstaanders te behouden 
worden. Zeker zomereik en es komen in aanmerking als potentiele koloniebomen. 
Gezien de aanwezigheid van verschillende boombewonende soorten, moeten oude holle 
bomen maximaal behouden worden. Oude exemplaren van exoten zoals Amerikaanse 
eik, robinia moeten geringd worden in plaats van gekapt. Er moet op gelet worden dat 
door het verwijderen van deze exoten niet alle oude bomen met holtes in het gebied 
verdwijnen.  
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Overzicht

Soort latijnse naam
voortplanting 
in het gebied

Habitat-
richtlijn II

Rodelijst catergorie

batdetectorvangst boombewonendgebouwbewonend
Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus x x (x) x niet bedreigd
Franjestaart Myotis nattereri x x x bedreigd
Ingekorven vleermuis Myotis emarginatus x x x met uitsterven bedreigd
Bechsteins vleermuis Myotis bechsteinii x x x met uitsterven bedreigd
baardvleermuis Myotis mystacinus x x x x vermoedelijk bedreigd
Grootoorvleermuis Plecotus auritus x x x x x vermoedelijk bedreigd
Grootoorvleermuis spec. Plecotus auritus/austriacus x / /
baardvleermuis spec. Myotis mystacinus/brandti x / /
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