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Adviescommissie 
 

De opmaak van het beheerplan voor het bosreservaat Den Doolhof werd begeleid door de ad-
viescommissie Bosreservaten Antwerpen.  

Op 28 april 2011 was de startvergadering en op 13 april 2012 (met terreinbezoek) en 20 februa-
ri 2013 was er een toelichting van het beheerplan aan de adviescommissie.  

 

Externe leden   
Mevrouw Brigitte  Van Dongen Boshuis Ravels 
De heer Guy  Geudens Pro Silva 
Mevrouw Lieve Stoops Provincie Antwerpen 
De heer Paul  Stryckers CVN 
De heer Jan Dirkx Natuurpunt 
    
Leden  ANB + INBO  
De heer Erik Van Boghout celverantwoordelijke beheer 
De heer Joris Janssens celverantwoordelijke beleid 
Mevrouw Hildegarde Quintens regiobeheerder Netebronnen-Zuiderkempen 
De heer Patrick Engels regiobeheerder Turnhoutse Kempen 
De heer Wim De Maeyer regiobeheerder Schelde-Neteland 
De heer Guy  Heutz regiobeheerder Antwerpse Kempen 
De heer Bernard Van Elegem centrale diensten 
De heer Geert Sterckx centrale diensten 
De heer Kris Vandekerkhove INBO 
De heer  Desiré Paelinckx INBO 
 

Hierbij willen we de leden van de adviescommissie, boswachter Luc Van Assche en mevr. 
Greet Urkens (milieuambtenaar Oud-Turnhouut) en mevr. Ilse Langerwerf (milieuconsulente 
Turnhout) van harte bedanken om mee te werken aan de realisatie van dit beheerplan. 
 

 
Terreinbezoek met adviescommissie in Den Doolhof (13 april 2012)
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1 Inleiding 

 

1.1 Statuut 
Op 12 mei 2010 werd bij Ministerieel Besluit Den Doolhof als bosreservaat aangewezen. In bij-
lage 1 is het besluit van de aanwijzing van het bosreservaat gevoegd. 

Het bosreservaat heeft een oppervlakte van 66ha 57a 85ca. 

Grenzend aan het bosreservaat is er nog een perceel van 0,61 ha dat eigendom is van het 
Agentschap voor Natuur en Bos. Dit bestand 7c is gelegen op de zuidgrens van Den Doolhof 
Zuid, grenzend in het westen aan de Amalia van Somstraat en in het zuiden aan een woonwijk. 
Dit perceel heeft het statuut van domeinbos. 

Aan de noordgrens van Den Doolhof Noord is nog 0,3150 ha eigendom gelegen van ANB. Dit 
perceel wordt mee opgenomen in dit beheerplan en wordt weergegeven als ‘uitbreiding bosre-
servaat’. Het wordt bij bestand 1a toegevoegd. 

In Den Doolhof Zuid is ook een perceel in eigendom van ANB niet mee opgenomen in de afba-
kening van het bosreservaat. Dit perceel van 0,2079 ha wordt eveneens weergegeven als ‘uit-
breiding bosreservaat’ en wordt aan bestand 17b toegevoegd. 

De totale oppervlakte, inclusief het domeinbos en de uitbreidingen, beslaat zo 68,06 ha.  

 

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/02) aangeduid om het be-
heerplan voor het bosreservaat Den Doolhof en aansluitend perceel domeinbos op te stellen. 

De aanwijzing als bosreservaat is gebaseerd op volgende aanwezige criteria: 

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

 Een lange spontane bosontwikkeling (70 jaar) in het noordelijk deel van het bosreser-
vaat die zeer uitzonderlijk is in Vlaanderen. 

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 
Het bosreservaat Den Doolhof bestaat uit twee delen, Den Doolhof Zuid en Den Doolhof Noord en 
is gelegen op het grondgebied van de stad Turnhout en de gemeente Oud-Turnhout.  

De oppervlakte van het bosreservaat bedraagt 66,58 ha, de uitbreidingen 0,52 ha en het perceel 
domeinbos 0,61 ha en zijn allen in eigendom van het Vlaams gewest.  

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 Turnhoutse Kempen 

Celverantwoordelijke: Erik Van Boghout 

 Regiobeheerder:  Patrick Engels 
Parklaan 49 bus 1 
2300 Turnhout 
Tel. 03/224.62.51   Fax 03/224.60.90  
e-mail: patrick.engels@lne.vlaanderen.be 

 Boswachter: Luc Van Assche 
GSM: 0477/42 91 54                                  
e-mail: luc.vanassche@lne.vlaanderen.be 

 

2.2 Kadastraal overzicht 
Het bosreservaat is gelegen op de volgende kadastrale plannen: Turnhout 1e afdeling en Oud-
Turnhout 1e afdeling. 

Het kadastraal plan is weergegeven op kaart 2.1. De kadastrale legger is weergegeven in bijla-
ge 2.  

De kadastrale oppervlakte van het bosreservaat, de uitbreidingen en het perceel domeinbos 
bedraagt 67,5672 ha, wat 0,50 ha minder is dan de GIS-oppervlakte.  
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2.3 Administratieve en geografische situering 
Het bosreservaat Den Doolhof is gelegen in de provincie Antwerpen en ten noordoosten van Turn-
hout op het grondgebied van de stad Turnhout en van de gemeente Oud-Turnhout.  

Het bosreservaat bestaat uit twee delen. Het noordelijk bosreservaatsdeel Den Doolhof Noord 
(ook gekend als Werkendam) wordt aan de westgrens begrensd door het kanaal Dessel-
Schoten, in het oosten door de wijk Werkendam en in het zuiden door de Riststraat. Het zuide-
lijke bosreservaatsdeel Den Doolhof Zuid (ook gekend als Meergoren) is gelegen ten westen 
van de wijk Oosthoven en ten noorden van de N12 en de ring rond Turnhout (R13). Naast de 
bovenvernoemde woonkernen wordt het bosreservaat voornamelijk begrensd door weilanden 
en kleinere (vooral het noordelijk deel) bospercelen.  

Net over het kanaal ligt het erkend natuurreservaat Dombergheide, in eigendom van de stad 
Turnhout en in beheer van Natuurpunt Beheer vzw. Iets meer naar het noorden sluit het Turn-
houts vennengebied aan en dit is één van de belangrijke heidegebieden in Vlaanderen waar er 
momenteel een Life-project en een Natuurinrichtingsproject (VLM) loopt. Het is een belangrijk 
broedgebied voor onder meer de Wulp en komen bijzonder zeldzame soorten voor als Waterlo-
belia, Drijvende waterweegbree, Oeverkruid, …  

Net ten noorden van het bosreservaat ligt het 2 ha grote erkend reservaat van de voormalige 
steen- en cementfabriek ‘La Bonne Espérance’. Dit vleermuizenreservaat is in eigendom en 
beheer van Natuurpunt Beheer vzw. 
 

 
Figuur 2-1: Situering van het bosreservaat Den Doolhof 
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Op kaart 2.2 is de situering van het bosreservaat weergegeven. Op deze kaart zijn ook de erkende 
reservaten en de domein- en openbare bossen in de omgeving van het bosreservaat aangeduid. 

Het bosreservaat is gelegen in de ecoregio van de Kempen en meer specifiek in het Noord-
Kempisch kleisubstraatdistrict.  

 
Figuur 2-2: Ligging van het bosreservaat in het Kempisch kleisubstraatdistrict. 

 

2.4 Bestemming volgens gewestplan 
Op kaart 2.3 is de afbakening van het bosreservaat op het gewestplan weergegeven. 

Het bosreservaat is op het gewestplan grotendeels ingekleurd als natuurgebied met weten-
schappelijke waarde of natuurreservaat.  

Volgens de omschrijving van het gewestplan zijn natuurgebieden met wetenschappelijke waarde: gebie-
den die in hun staat bewaard moeten worden wegens hun wetenschappelijke of pedagogische waarde. In 
deze gebieden zijn enkel de handelingen en werken toegestaan, welke nodig zijn voor de actieve of pas-
sieve bescherming van het gebied. 

Enkel de oostelijk gelegen bestanden 4a en 8c hebben een bestemming agrarisch gebied.  

Er kan gesteld worden dat het grootste deel van de bestemmingen in en rond het bosreservaat het 
mogelijk maken om de functie als bosreservaat ten volle te kunnen ontwikkelen. D omliggende 
gronden hebben als bestemming agrarisch- of woongebied en natuurreservaat.  

 

2.5 Ligging in of nabij speciale beschermings-
zones 

2.5.1 Europese Speciale Beschermingszones: Habitatrichtlijngebied 
Ter uitvoering van de Richtlijn 94/43/EEG inzake de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (de zoge-
naamde Habitatrichtlijn) werden gebieden afgebakend met een internationale waarde inzake natuurlijke habi-
tats (bijlage I van de richtlijn) en de habitats van soorten (soorten van bijlage II van de richtlijn) en dier- en plan-
tensoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd (bijlage IV van de richtlijn). De aan-
duiding gebeurt op basis van objectieve en wetenschappelijke criteria inzake habitats en soorten. De erken-
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ning als Habitatrichtlijngebiedhoudt in dat de lidstaat zich ertoe verplicht alle nodige maatregelen te nemen om 
een duurzame bescherming van de biodiversiteit te verzekeren. 

Bij Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 werden voor Vlaanderen 38 gebieden of ge-
biedscomplexen aangewezen als Habitatrichtlijngebied. 

Het volledige bosreservaat (+ deel domeinbos) maakt onderdeel uit van het Habitatrichtlijnge-
bied BE2100024 ‘Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout’ (totaal 3.627 ha) en meer 
specifiek van het deelgebied Meergoor-Werkendam (90,9 ha) dat op het grondgebied van de 
stad Turnhout en de gemeente Oud-Turnhout is gelegen.  

De afbakening van het Habitatrichtlijngebied is weergegeven op de kaart 2.4. 

Voor het Habitatrichtlijngebied BE2100024 zijn de instandhoudingdoelstellingen opgemaakt 
(rapport 33) en werd dit rapport op 14 december 2012 een eerste maal principieel door de 
Vlaamse Regering goedgekeurd. 

In het volledige Habitatrichtlijngebied ‘Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout’ zijn 13 ha-
bitats, waarvan 2 prioritair, van Bijlage I van de Habitatrichtlijn (zie voor toelichting habitattypes, 
Decleer K. 2007). Het gaat om de volgende habitattypes (de habitattypes, of relicten ervan, die 
in het bosreservaat zelf voorkomen, zijn in het vet en grijs aangeduid): 
 
BE2100024 Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout 
Habitats (Bijlage I) BWK-code 

2310 Psammofiele heide met Calluna en Genista  
2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen  

3110 
Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische 

vegetatie: Lobelia, Littorellia en Isoëtes.  

3130 

Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- 
of Isoëtesvegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen 
oevers (Nanocyperetalia) 

 

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

4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix  
4030 Droge Europese heide  
6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden ha 

7140 Overgangs- en trilveen  

7150 Slenken in veengronden (Rhynchosporion).  

9160 
Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-

haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli qa 

9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten qb 

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

Soorten Bijlage II  

 Drijvende waterweegbree  

 Gevlekte witsnuitlibel  

 Grote modderkruiper  

 Kleine modderkruiper  

 Kamsalamander  

Soorten Bijlage III  

 Poelkikker  

 Rugstreeppad  

 Heikikker  
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BE2100024 Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout 
 Laatvlieger  

 Franjestaart  

 Gewone dwergvleermuis / Ruige dwergvleermuis / Kleine dwergvleermuis  

 Gewone grootoorvleermuis / Grijze grootoorvleermuis  

 Watervleermuis  

 Rosse vleermuis  

Volgende habitatypes zijn aanwezig in het bosreservaat (zie ook kaart 3.8): 

 Habitattype 6230*: Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden 

Den Doolhof: de aanwezigheid van dit habitattype is beperkt tot enkele bosranden in het 
noordelijk deel. Zo komt langs het pad  op de westrand (tussen bestanden 3a en 4a), langs 
het pad op de zuidrand van 1a en op de talud langs de Ritsstraat (zuidrand 5g en 5h) dit 
habitat weinig ontwikkeld en erg fragmentarisch (< 0,5 ha) voor. De aanwezigheid van ken-
soorten is beperkt tot Tormentil. 

Algemeen: heischrale graslanden zijn vegetaties op voedselarme, meestal zure, lemige zandbodems 
waarin grassen als Borstelgras, Tandjesgras, Pijpenstrootje en struisgrassoorten domineren, maar 
waarin kruiden en heidestruiken eveneens talrijk aanwezig kunnen zijn. In het plangebied komt het 
subtype van de ‘droge heischrale graslanden’ voor met echter nagenoeg geen kenmerkende soorten . 
 

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

Den Doolhof: hoewel dit habitattype niet is aangemeld voor het bosreservaat is dit het meest 
voorkomende type in het zuidelijk deel van het bosreservaat. Het betreft hier het subtype 
‘Zomereiken-Beukenbos’ dat kenmerkend is voor lemige zandgronden. In totaal komt on-
geveer 8,7 hectare voor in Den Doolhof Zuid.  

Algemeen: deze beukenbossen komen voor op zure, droge tot min of meer vochtige minerale bodems. 
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 kamper-
foelie, Dalkruid, Gladde witbol en op de voedselarmere standplaatsen ook Valse salie, Hengel en 
Blauwe bosbes. 
 

 Habitattype 9160: Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-
haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli. 

Den Doolhof: de bosbestanden die tot dit type behoren, zijn van het voedselarme subtype 
‘Subatlantisch Eiken-Haagbeukenbos’. Dit bostype komt uitsluitend voor in het bosreser-
vaatsdeel Den Doolhof Zuid en is sterk gebonden aan het voorkomen van lemige zandbo-
dems. In de praktijk is dit type vrij zeldzaam (ca. 2 ha) in het zuidelijke bosreservaatsdeel. 
Dit type komt lintvormig voor ter hoogte van de Meergorenloop waarbij Gele dovenetel een 
aspectbepalende soort is in de kruidlaag. Binnen de SBZ is Den doolhof Zuid de enige 
plaats waar dit type voorkomt. 

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 bosreservaat) ook Daslook. 
 

 Habitattype 9190: Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 

Den Doolhof: dit habitattype komt hoofdzakelijk in het noordelijk deel van het bosreservaat 
voor en dan voornamelijk ter hoogte van het afgegraven deel. In totaal komt er ca. 20 ha 
van dit type voor in het bosreservaat. De aanwezige eiken-berkenbossen zijn echter nog vrij 
jong en weinig ontwikkeld (weinig dood hout, veel exoten). Op de habitatkaart (INBO, habi-
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tatkaart 5.2) wordt dit type als 9190_doel weergegeven (= oude eikenberkenbossen van 
voedselarme zandgronden).  

Algemeen: dit habitattype omvat de zuurminnende Eiken-Berkenbossen op voedselarme dekzand-
gronden in o.a. de Kempen. Er is dominantie van Zomereik, Ruwe berk en Zachte berk, vaak ge-
mengd met Wilde lijsterbes. De kruidlaag bestaat hoofdzakelijk uit Bochtige smele, Blauwe bosbes, 
Struikhei en andere soorten van voedselarme, zure bodems. 
 

 Habitattype 91E0: Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Al-
no-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Den Doolhof: het subtype oligotroof broekbos (Carici laevigatae - Alnetum) komt uitslui-
tend voor in het noordelijke bosreservaatsdeel ter hoogte van de plassen gelegen in be-
standen 1a en 7a. Er is ongeveer 1,8 ha -goed ontwikkeld- van dit subtype aanwezig. De 
aanwezigheid van dit habitattype hangt samen met de vroegere kleiontginning waardoor pe-
riodiek overstroomde plaatsen ontstonden of plaatsen met stagnerend aangerijkt water. 

Een iets voedselrijkere en minder ontwikkelde vorm is terug te vinden in de noordoosthoek 
van bestand 1a en in de bestanden 2b en 3a (4,4 ha van in totaal 6,2 ha broekbos). Merk op 
dat de struwelen liggend aan de zuidelijke rand van de grootste vijver in bestand 1a kunnen 
evolueren tot dit habitattype. Dit type wordt ook weergegeven als het regionaal belangrijk 
biotoop so of wilgenstruweel op vochtige of zure bodem (zie onderstaande figuur).  

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.  

 
In het bosreservaat komen met zekerheid 7 soorten voor van Bijlage III van de Habitatrichtlijn, 
namelijk Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii), 
Franjestaart (Myotis nattereri), Watervleermuis (Myotis daubentonii), grootoorvleermuis (Pleco-
tus sp.), Rosse vleermuis (Nyctalis noctula) en Laatvlieger (Eptesicus serotinus). In de onmid-
dellijke omgeving (Steenoven La Bonne Espérance) worden ook nog Meervleermuis (Myotis 
dasycneme) en Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) als Bijlage II-soort overwinterend 
teruggevonden. De soorten van deze bijlage zijn soorten van communautair belang die strikt 
moeten worden beschermd. Voor een verdere bespreking van deze soorten zie § 3.2.6.2. 
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Figuur: afgebakende habitats binnen het deelgebied 18 van Habitatrichtlijngebied 210024 (ANB, 2012) 

 

2.5.2 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. 

Het bosreservaat (en perceel domeinbos) is grotendeels als GEN opgenomen bij het VEN on-
der de benaming ‘Het Turnhouts vennengebied. Zie kaart 2.4. 

Binnen het bosreservaat overlapt het VEN volledig met het Habitatrichtlijngebied met uitzonde-
ring van de twee percelen gelegen in agrarisch gebied. 
 
2.5.3 Landschapsatlas 

Zie kaart 2.5. 

Het grootste deel van het bosreservaat is gelegen in de relictzone ‘Ontginningsblok Groenen-
daal, Zwarte heide, Nieuwe bossen en Den Doolhof Noord’ (R10043). Het meest noordelijke 
deel van Den Doolhof Noord is gelegen in de relictzone ‘Kleiontginningsgebied Abtsheide, Luis-
terborg, Oosteneinde en Den Doolhof Noord’ (R10052).  

Het kanaal Dessel-Schoten langs het noordelijk bosreservaatsdeel is aangeduid als lijnrelict 
(L17005) samen met de Bunkerlinie Noord-Kempische kanalen (L10053).  

In de onmiddellijke omgeving van het bosreservaat zijn twee puntrelicten terug te vinden, nml. 
de voetgangersbrug over het kanaal Dessel-Schoten (P102119) tussen de twee deelgebieden 
en ten zuiden van het zuidelijke bosreservaatsdeel ligt het Kasteel Dierickx en Goormolen 
(P10222). 

Het bosreservaat maakt geen deel uit van een beschermd landschap. 
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2.5.4 Planningsprocessen voor landbouw, natuur en bos regio Noorder-
kempen 

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in 2008 
een ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op voor de regio Noorderkempen. Op 12 de-
cember 2008 nam de Vlaamse Regering kennis van deze visie en keurde ze de beleidsmatige 
herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 31.300 ha agrarisch gebied én een 
operationeel uitvoeringsprogramma goed. In het operationeel uitvoeringsprogramma is aange-
geven welke gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen de Vlaamse overheid de komende ja-
ren zal opmaken voor de afbakening van de resterende landbouw-, natuur- en bosgebieden.  
 
De gewestplanbestemming als agrarisch gebied voor de bestanden 4a en 8c zijn niet herbeves-
tigd tijdens het planningsproces. 
 
Volgende ruimtelijke concepten voor de deelruimte Turnhouts vennengebied zijn relevant voor 
het bosreservaat:  

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:  
- Het versterken van de natuurwaarden ter hoogte van Den Doolhof Noord, Domberg-

heide en Den Doolhof Zuid.  
 

2.5.5 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Turnhout 

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Turnhout (Stramien, 2008, goedgekeurd op 3 juli 
2008 door Bestendige Deputatie) maakt het bosreservaat onderdeel uit van de deelruimte Den 
Doolhof Zuid waar het accent ligt op de ontwikkeling en behoud van natuur, met landbouw en 
bosbouw en recreatie als evenwaardige medegebruiker. Hier wordt gestreefd naar: 
 
 Ruimte voor natuur 

Binnen de gemeente worden een aantal gebieden afgebakend die prioritair zijn voor de na-
tuur. Het beleid in deze gebieden is gericht op de ruimtelijke ondersteuning van het behoud 
en de verdere ontwikkeling van de huidige biologische waarde of de ontwikkeling van een 
hogere biologische waarde in het gebied. Dit houdt ruimtelijke randvoorwaarden in voor het 
behoud, het herstel en de ontwikkeling van de aanwezige ecotopen. Om de biologische 
waarde ruimtelijk te ondersteunen zal het gemeentelijk beleid het niet bebouwd karakter in 
stand houden. 

 Noordelijk kanaal als natuurverbinding 

Verbinding van de natuurreservaten en natuurgebieden gelegen langs het kanaal: Doolhof, 
Dombergheide en de verlaten kleiputten van het Karpermeer. 

 Ruimte voor herbebossing 
Het bosreservaat bestaat uit 2 delen die momenteel niet verbonden zijn. De tussenliggende 
percelen kunnen voorzien worden voor bebossing zodat tussen de verschillende delen een 
natuurverbinding ontstaat. Binnen de afbakeningstudie van de Noorderkempen wordt dit 
voorgesteld ter realisatie van een verbinding tussen het Doolfhof, het Vennengebied en de 
Kleiputten in Oud-Turnhout en Ravels, Kijkverdriet en de Liereman. 

 Natuurverbindingen Visbeek-Meirgorenloop 
- De uitbouw van zomer- en winterbeddingen kunnen de beekvalleien een belangrijke 

meerwaarde geven aan natuurlijke alsook aan structurele kenmerken. 
- Door een minimale breedte van de oevers als groengebied te vrijwaren, ontstaan in de 

gemeente groene, slingerende linten die de identiteit van groene gemeente op een 
waardevolle manier versterken. 

- Inbuizing en overwelving van nieuwe delen niet meer toestaan en bestaande overwel-
vingen zo veel mogelijk terug openleggen om zo de natuurlijke berging te vrijwaren. 

Hierbij wordt nog eens benadrukt dat ter hoogte van de Meergorenloop ruimte moet zijn 
voor water en ruimte moet zijn voor bebossing (ontwikkeling bosreservaat Doolhof). Hierbij 
zal te intensief landbouwgebruik vermeden worden. 

 



Identificatie 
 

Pagina 16 van 152
 

2.5.6 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Turnhout 

Ook voor de gemeente Oud-Turnhout is een ruimtelijk structuurplan opgemaakt (Stramien, 
2007). Hierin wordt echter nauwelijks melding gemaakt van het plangebied. Wel komen de wij-
ken Werkendam en Oosthoven uitgebreid aan bod. 
 

2.6 Erfdienstbaarheden 
2.6.1 Wegen 

In het bosreservaat komen geen openbare wegen of buurtwegen voor.  

De doodlopende buurtweg nr. 13 (verlengde van Maria Van Zimmerenstraat) op de westrand 
van Den Doolhof Noord behoort niet tot het bosreservaat, de omliggende bosbestanden echter 
wel. Ook de buurtweg nr. 49 op de zuidrand van Den Doolhof Noord maakt geen onderdeel uit 
van het bosreservaat.  

Wel werden enkele buurtwegen in het noordelijk bosreservaatsdeel afgeschaft. Het betreft de 
voormalige buurtwegen nr. 48, nr. 50, deel van nr. 49 en nr. 51.  

Er ligt een erfdienstbaarheid op de bosweg gelegen tussen 3a en 3b in de Den Doolhof Noord 
voor het verbinden van de buurtweg met de weilanden gelegen aan het kanaal. 

 
Figuur 2-3: uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen (1845) met omlijning bosreservaat (paars) en 

afgeschafte buurtwegen (groen) 
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2.6.2 Waterlopen 

De Meergorenloop loopt als waterloop van 2de categorie (zie kaart 3.3) van oost naar west door 
het zuidelijke bosreservaatsdeel. Deze waterloop watert naar het westen af in de Visbeek. Een 
niet geklasseerde waterloop (gracht), afkomstig van de aanpalende woonwijk, loopt door het 
zuidelijke bosreservaatsdeel. Deze mondt in het bos uit in de Meergorenloop. 

Het noordelijke deel van het bosreservaat omvat het dalhoofd van de Heuvelloop (deel niet ge-
klasseerd/deel derde categorie) die naar het oosten afwatert in de Kleine Aa. 

 

2.7 Situatieplan zones integraal en gericht be-
heer 

Onderstaande figuur toont de afbakening van de integrale en gerichte delen van het bosreser-
vaat. 

 
Figuur 2-4: afbakening zones met Integraal beheer (oranje) en gericht beheer (groen), blauw is 

domeinbos (speelzone). 
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2.8 Geschiedenis 
2.8.1 Eigendomsgeschiedenis 

Tot 1999 waren zowel de bosreservaatsdelen Den Doolhof Noord als Den Doolhof Zuid volledig 
in eigendom van de familie Dierickx. Den Doolhof Zuid lag in het verlengde van de burgerwo-
ning die aan het begin van de Steenweg op Oosthoven ligt. Toen de Oosthovenwijk werd ge-
bouwd werd het bosdomein van de woning afgesneden. In 1999 kocht het Vlaams gewest, de 
toenmalige afdeling Bos en Groen, het bosdomein. 
 
2.8.2 Geschiedenis van het landgebruik  
(deels naar synthesenota, G. Sterckx, 2010) 

De evolutie van het bos- en landschapsbeeld wordt geschetst aan de hand van de volgende 
kaarten: 

 de Ferraris kaart (1775) (zie kaart 2.7a). 
 Vandermaelenkaart (±1850) (zie kaart 2.7b). 
 Topografische kaarten (1872, 1885, 1928,1960) (zie kaarten 2.7c, d, e en f). 
 Bosleeftijdkaart (zie kaart 2.8). 

 
de Ferrariskaart (1771-1778) 
Zie kaart 2.7a. 

Ten tijde van de Ferraris kwam ten noorden van Den Doolhof Noord een uitgestrekt heidecom-
plex voor met vennen. Rond 1770 werd onder Maria-Theresa begonnen met de grootschalige 
verkaveling in blokken van het heide- en vennengebied ten noorden van de bewoning van 
Turnhout. Uit deze periode dateren eveneens de eerste dennenaanplanten. De regio rond 
Turnhout had ten tijde van de Ferraris een relatief hoge dichtheid aan bossen voor de Kempen. 
Den Doolhof Noord was beperkt bebost met een smalle strook langs de buurtweg, grotendeels 
de percelen 2 en 3 en delen van de bestanden 8a, 8b en 8c in het westelijk deel van dit bosre-
servaatsdeel. 

Den Doolhof Zuid was grotendeels bos met uitzondering van enkele noordelijke percelen waar 
nu het hooilandcomplex ligt en een deel in het oosten ongeveer overeenkomend met 14a en 
16a. 
 

 
Figuur 2-5: uittreksel uit de Ferrariskaart 
 
 



Identificatie 
 

Pagina 19 van 152
 

Vandermaelenkaart (1850) 
Zie kaart 2.7b. 

Uit de Vandermaelenkaart blijkt dat er in de eerste helft van de 19de eeuw veel nieuw bos is 
aangeplant. Den Doolhof Noord maakte toen deel uit van een aaneengesloten bosgebied dat 
zich uitstrekte van het Peerdsven tot de Liereman en de Mierlose heide. Het oostelijk deel (per-
ceel 8) was een onderdeel van het zogeheten ‘Nieuwe Bosschen’. Ter hoogte van bestand 1a 
komt moerassige heide voor (aanduiding ‘br ‘ op kaart). In Den Doolhof Zuid is een klein deel 
ontbost ter hoogte van 17a, 17b en 17c. Op de Vandermaelenkaart is duidelijk te zien dat ter 
hoogte van de huidige hooilandpercelen alleen bestanden 12c, 12d en deels 12g open waren. 
 

 
Figuur 2-6: uittreksel uit de Vandermaelenkaart (1850) 
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Militaire kaart ca. 1872 
Zie kaart 2.7c. 

In het zuidelijk deel van het bosreservaat werd rond het midden van de 19de eeuw een deel van 
het bosgebied als parkgebied ingericht en werden de vijvers aangelegd. Merkwaardig is dat het 
parkgebied werd aangelegd zonder de aanwezigheid van een kasteel of villa. Merk op de per-
celering van de graslanden en de aanwezigheid van houtkanten errond. 
 

 
Figuur 2-7: uittreksel uit de militaire kaart ca. 1872 
 

  
Detail van oorspronkelijke percelering van de hooilandpercelen (links) en het ontstaan van parkstructuren 
(rechts) in Den Doolhof Zuid. 
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Militaire kaart ca. 1885 
Zie kaart 2.7d. 

Deze militaire kaart komt overeen met de kaart van rond 1872. 

 
Figuur 2-8: uittreksel uit de militaire kaart ca. 1885 
 
Topografische kaart van 1928 
Zie kaart 2.7e. 

Op de MGI-kaart van 1928 is de kleiontginning in Den Doolhof Noord ter hoogte van 1a duidelijk 
te zien. Net ten noorden hiervan ligt de steenoven (briqueterie). In de noordoosthoek van het 
bestand (huidig populierendeel) is bos aangeplant op natte grond. Op de kaart zijn duidelijk 
drainagegreppels te zien. Verder is het areaal bos sterk toegenomen tussen de Maria Van 
Zimmerenstraat en het kanaal, het is ook hier dat er parkstructuren (wegen, vijvers) werden 
aangelegd. Alle bestanden ter hoogte van perceel 8 zijn nu weer bebost. In Den Doolhof Zuid is 
er weinig veranderd. Bestanden 13b en 13c zijn nu grotendeels bebost Ter hoogte van 17a is 
het park(bos)gedeelte licht uitgebreid en is de padenstructuur sterk uitgebreid. 

 
Figuur 2-9: uittreksel uit de topokaart van 1928 met o.a. kleiontginning in bestand 1a 
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Topografische kaart van 1960 

Zie kaart 2.7f. 

In 1930-1940 nam de beboste oppervlakte van Den Doolhof Noord sterk toe tot de omvang van 
het huidig boscomplex na het verlaten van de kleiontginning ter hoogte van bestand 1a. Het 
huidig graslandperceel 6a is open op de topografische kaart van 1960, samen met het zuidelijke 
deel van 8c. In Den Doolhof Zuid blijft de bosoppervlakte echter vrij stabiel. Bestanden 13b en 
13c zijn ondertussen terug ontbost. Het grootste deel van de Interbellumbebossing en de park-
structuren net ten westen van het bosreservaat zijn verdwenen. 
 

 
Figuur 2-10: Uittreksel uit de topokaart van 1960. 
 
Huidige toestand 
In Den Doolhof Noord is de bosoppervlakte vrijwel stabiel gebleven. In Den Doolhof Zuid echter 
is het bosareaal sterk toegenomen. De voorheen permanent open bestanden 14a, 16a, 17b en 
17d zijn nu volledig bebost. Het parkgedeelte is in onbruik geraakt. Alleen de huidige aanwezige 
exoten (Robinia, lindes, kastanjes, enz.) en de verschillende (verlande) bosvijvers getuigen van 
een verleden als parkdeel. 
 
Bosleeftijd 
De bosleeftijd van het bosreservaat Den Doolhof en omgeving is samenvattend weergegeven 
op kaart 2.8. Hieruit blijkt dat de bestanden binnen het bosreservaat die bijna 250 jaar nage-
noeg permanent bebost zijn geweest (groen op kaart 2.8) vrij beperkt zijn. Het betreft hoofdza-
kelijk een deel van de bestanden langs de buurtweg (percelen 2 en 3) en bestand 8a in Den 
Doolhof Noord. In Den Doolhof Zuid is het aandeel permanent bos erg beperkt. Het betreft be-
stand 15a en de randen van bestanden 11a en 11b. De aanduiding van bestand 3a op de bos-
leeftijdskaart als permanent bebost is niet correct. De graslanden in perceel 12 zijn zeker de 
laatste 150 jaar niet bebost geweest. 
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2.9 Kenmerken van vroeger beheer 
Er zijn maar beperkt gegevens voorhanden van het vroeger beheer.  
 
Voor Den Doolhof Noord is een beperkt bosbeheerplan opgesteld in 1996 voor de toenmalige 
eigenaars Dierickx. 
 
De vroegere kaptabellen en beschrijvende staten kunnen worden samengevat als: 
 
Naaldhoutbestanden: 

- de bestanden zijn aangeplant rond 1950. 
- van de meeste bestanden is de hoofdboomsoort Grove den of Fijnspar. Sporadisch ko-

men ook bestanden met lork voor. 
- de omlooptijd bedroeg 6 jaar zonder een facultatieve dunning. 
 
Loofhoutbestanden: 
- de meeste loofhoutbestanden zijn ouder dan de naaldhoutbestanden. Plantjaar is hierbij 

meestal niet gekend. De meeste Amerikaanse eiken zijn in 1948-1953 aangeplant. 
- Zomereik, Amerikaanse eik en Berk zijn de hoofdboomsoorten van de bestanden. 
- de omlooptijd bedroeg 6 jaar zonder facultatieve dunning. 
 
Andere: 

- de aanwezige vijvers werden regelmatig geruimd. 
- de Japanse kersen werden vrijwel allemaal verwijderd. 
 
Voor Den Doolhof Zuid zijn vrijwel geen gegevens voorhanden. Wel staat vast dat tot 1999 de 
hooilandpercelen bemest zijn geweest. 
 
Na de aankoop door de toenmalige afdeling Bos en Groen van het bosdomein werd een aan-
vang genomen met het verwijderen en bestrijden van exoten (voornamelijk Amerikaanse eik, 
lork, Fijnspar en Amerikaanse vogelkers). De hooilandpercelen krijgen een jaarlijks maairegime 
(half juni/eind september) met afvoeren van het maaisel. De percelen werden in 2009 bekalkt 
zonder controleperceel.  
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3 Algemene beschrijving 

3.1 Beschrijving van de standplaats  
 
3.1.1 Reliëf 

Zie kaart 3.1. 

Het Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict waarin het bosreservaat is gelegen heeft een vlak uit-
zicht, waarbij het voornaamste reliëf bestaat uit de oost-west lopende micro-cuesta, met een steile 
zuidhelling en een zachte noordhelling, die werd gevormd onder invloed van de Klei van de Kem-
pen. De heuveltop bereikt hoogtes van 30 à 35 m en vormt de waterscheiding tussen het Maas- en 
het Scheldebekken. Globaal daalt de topografie naar het noorden tot ongeveer 7 m in de buurt van 
de landsgrens. Land- en stuifduinen zorgen plaatselijk voor een golvend reliëf. 

Op de zuidrand hebben de zuidwaarts stromende waterlopen een diep ingesneden geulvormig klei-
ig dal in de steilrand van de microcuesta uitgeschuurd (bvb. de Aa en de Visbeek). 

Het noordelijk deel van het bosreservaat ligt pal op de top van de microcuesta, die hier een hoogte 
bereikt van circa 32-34 m. Van daaruit zakt het landschap zowel in noordelijke als zuidelijke rich-
ting: Het oorspronkelijk reliëf is sterk gewijzigd door een voormalige kleiontginning ter hoogte van 
Den Doolhof Noord, waar een ondiepe kom ontstond. Naar zuidelijke richting toe daalt het land-
schap zachtjes naar de vallei van de Meergoorloop tot circa 26 m in het laagste deel van de vallei. 
Van het westen naar het oosten stijgt de hoogte zachtjes van 25 m tot circa 30 m aan de top van 
het bronhoofd van de Meergoorloop. 

3.1.2 Bodem en Geologie 

3.1.2.1 Bodem 
 
De voorkomende bodemtypes worden weergegeven op kaart 3.2. 

In het bosreservaat komt een overwegend zandige textuur voor die varieert van matig grove zan-
den tot licht zandleem, met voornamelijk matig fijne dekzanden. Een groot deel van het noordelijk 
bosreservaatsdeel bestaat uit antropogene bodems, met name de zone ten noorden van het talud. 
Deze zone is het resultaat van de historische kleiwinning. Ter hoogte van de Meergorenloop is er 
lemig zand aanwezig die deels alluviaal van oorsprong is. Over het algemeen kent het bosreser-
vaat een matig natte tot natte waterhuishouding. Er is een duidelijk verschil tussen het noordelijke 
en het zuidelijk deel. 

A) Lichte zandleembodem 

Het grootste gedeelte van het zuidelijke bosreservaatsdeel bestaat uit natte zandleemgronden 
(Peg: sterk gleyig met reductiehorizont). In het oostelijke deel ligt een klein deel matig natte zand-
gronden (Sdm: matig gleyig met diepe antropogene humushorizont). Vochtige zandleemgrond 
(Pdm: dikke antropogene humus A horizont) komt in het uiterste zuiden van het zuidelijke bosreser-
vaatsdeel voor.  
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B) Zandgronden 

Zandgronden komen hoofdzakelijk in het noordelijke bosreservaatsdeel voor, alleen in noordelijk 
deel van het zuidelijke bosreservaatsdeel ligt een smalle zone met vochtige zandgronden en gley-
verschijnselen (Sdg3). In het noordelijk bosreservaatsdeel komen hoofdzakelijk matig natte zand-
gronden (Zdg) voor en lokaal wat natte zandgronden (Zeg) in de valleien. Daarnaast ligt er ook een 
kleine zone met zandbodems met antropogene humus-A-horizont wat wijst op voormalige plag-
genbodems. 
 
3.1.2.2 Geologie 
 
In het bosreservaat komen, door verstuivingen herwerkte, Kwartaire dekzanden voor rustend op 
Oud-Pleistoceen kleizandcomplex (Formatie van de Kempen).  

Tijdens het Tertiair (van 65 tot 2 miljoen jaar geleden) lagen de Kempen aan de rand van het 
Noordzeebekken, in de overgangszone tussen zee en vasteland. De toenmalige Noordzee over-
spoelde het gebied regelmatig om zich dan nadien weer terug te trekken. Tijdens de verschillende 
transgressiefasen werden dikke lagen slib, zand en klei afgezet in het ondiepe kustmilieu. In de 
regressiefase waren deze lagen onderhevig aan erosie.  

De formatie van de Kempen (of de klei van de Kempen) is een belangrijk reliëfvormend element en 
vormt een microcuesta, een west-oost georiënteerde heuvelrug. De zuidelijke helling van deze 
cuesta wordt gekenmerkt door een complex microreliëf met een aantal depressies omsloten door 
een duinencomplex (b.v. De Lieremandepressie). Het bosreservaat ligt op de top en de zuidelijke 
helling van deze microcuesta. Door de erosiebestendigheid van de klei is het een hoger gelegen 
en zeer vlak gebied. Enkel aan de zuidrand hebben de dalhoofden zich min of meer ingesneden in 
de kleiplaat. Binnen het bosreservaat gaat het om de dalhoofden van de Meergoorloop en de Heu-
velloop. 

Tijdens het Quartair (vanaf 2 miljoen jaar geleden tot nu) werden onder invloed van overheersende 
noordenwinden zandpakketten afgezet. Het oorspronkelijke reliëfverschil tussen de dalen en de 
waterscheidingskammen werd hierdoor genivelleerd. Toch is de dalhelling van de beekdalen nog 
duidelijk waarneembaar in het landschap.  

De geologische opbouw van het gebied wordt afgeleid uit de informatie beschikbaar via Databank 
Ondergrond Vlaanderen. Hierbij geven de boorstaten in het bosreservaat en nabije omgeving een 
goed beeld van de geologische structuur van het gebied. Zo werd in 1895 een boring gedaan ter 
hoogte van de grootste vijver in het noordelijke bosreservaatsdeel (1a). Hier werd een dekzandlaag 
teruggevonden tot een diepte van 1,6 meter. Daaronder werd grijze klei (argile grise) teruggevon-
den tot een diepte van 3,6 meter. Recente boringen ter hoogte van de Riststraat tussen het noor-
delijke en zuidelijke bosreservaatsdeel geven een zandige toplaag aan van ongeveer 0,9 meter 
met daaronder een kleilaag tot een diepte van 2 meter. Hieronder komt een mengeling voor van 
voornamelijk zand- en kleifracties. In het meest zuidelijke deel van het bosreservaat werd verschil-
lende boringen gedaan ter hoogte van de Ring. Hier bestond de deklaag uit een halve meter zand 
daaronder kwam tot een diepte van 2,75 meter zandleem voor, steunend op een dieper gelegen 
kleilaag. 

3.1.3 Hydrografie en hydrologie 

3.1.3.1 Oppervlaktewater 
 
Zie kaart 3.3. 
 
Het bosreservaat behoort tot het Netebekken, meer specifiek tot de VHA-zone ‘AA tot monding 
Broekloop’. Deze VHA-zone behoort tot het deelbekken van de Boven Aa. 
 
Het bosreservaat ligt op de top van de microcuesta en omvat 2 hydrologisch van elkaar geschei-
den systemen. Het betreft de dalhoofden van zijbeekjes van enerzijds de Kleine Aa en anderzijds 
de Visbeek die beiden behoren tot het bekken van de Kleine Nete: 
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 het noordelijk deel van het bosreservaat omvat het dalhoofd van de Heuvelloop die naar het 
oosten afwatert naar de vallei van de kleine Aa. Een groot deel van deze zone werd afgegra-
ven in functie van kleiontginning waardoor een slecht ontwaterde komgrond ontstond. Het niet 
afgegraven deel, ten zuiden van het talud bestaat uit een afwisseling van vochtige zandgron-
den.  

 het zuidelijk deel van het bosreservaat omvat het dalhoofd van de Meergoorloop die afwatert 
naar het westen naar de Visbeek. De Meergoorloop loopt centraal door het gebied en ontvangt 
lokaal geïnfiltreerd water vanuit de omliggende gronden ten noorden, oosten en zuiden van de 
waterloop. Doorheen het bos loopt een gracht met vervuild water van de aanpalende woonwijk 
die in het gebied uitmondt in de Meergoorloop.  

 
Voor het stroomgebied van de Visbeek werd i.o.v. de Provincie Antwerpen Dienst Waterbeleid een 
hydrologische en een hydraulische studie uitgevoerd (Grontmij, 2006).  

Het grondwaterpeil in Den Doolhof Zuid kent een schommelend verloop, zo stond eind juni 2012 
een groot deel onder water (zie onderstaande figuur), terwijl in het najaar 2012 alle vijvers in Den 
Doolhof Zuid droog stonden. De lage waterstanden zijn niet te wijten aan het verwijderen van een 
‘betonprop’ in een duiker ter hoogte van Kastelein ten westen van het kanaal gezien dit reeds is 
gebeurd op 1 en 2 maart 2012 (med. Librecht R., Dienst Integraal Waterbeleid, Prov. Antwerpen).  

Figuur: detail uit overstromingskaart stroomgebied Visbeek (Grontmij, 2006) 

 
 
De Meergorenloop wordt op regelmatige tijdstippen (oa. winter 2012) geruimd. Dit gebeurt ook in 
het bosreservaat en wordt het slib op de oevers gedeponeerd.  
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Figuur: detail uit de ruimingskaart van de Dienst Waterbeleid (Prov. Antwerpen) waarbij de ruiming van de 
Meergorenloop een ‘gewone ruiming’ (= machinaal) inhoudt.  

 
 
Ten noorden van het bosreservaat loopt het kanaal Dessel-Schoten. Door kleiontginning ontston-
den aan weerszijden van het kanaal tientallen artificiële plassen, zoals op 1 km ten noordoosten 
van het voorstel tot bosreservaat, ter hoogte van de toponiemen “De Pannenfabriek” en “het Ge-
leeg”. In het noordelijk deel van het bosreservaat vond eveneens kleiontginning plaats. 
 
3.1.3.2 Grondwater 
 
De waterhuishouding wordt sterk bepaald door de ondoorlatende kleiige ondergrond (Formatie van 
de Kempen). Bij neerslagoverschot bemoeilijkt de kleilaag het wegzijgen van het water, terwijl bij 
neerslagtekort moeilijker water aan de onderliggende permanente grondwatertafel kan worden ont-
trokken (hoe dieper het kleisubstraat, hoe groter de hoeveelheid water die kan opgehouden wor-
den). Ook de relatieve ligging is belangrijk bij de vorming van een watertafel. Op de hoger gelegen 
ruggen zal steeds een gedeelte van het regenwater door ondergrondse of bovengrondse draine-
ring wegvloeien, in vlakke gebieden heeft aan- noch afvoer van water plaats en in depressies is er 
steeds een wateraanvoer vanuit de omliggende gebieden. Door de ondiepe onderliggende kleilaag 
liggen in dit gebied vooral slecht tot matig gedraineerde bodems met gley-verschijnselen. In het 
gebied liggen veel grachten langs lokale wegen en perceelsranden om het grondwater sneller af te 
voeren. 

Ter hoogte van de Riststraat, tussen de twee bosdelen, komt een grondwatermeetpunt voor. In 
Figuur.3-1 wordt het grondwaterpeil van dit grondwatermeetpunt weergegeven voor de periode 
januari 2004 tot januari 2011 (bron: DOV).  

  
Figuur.3-1: grondwaterschommeling ter hoogte van de Riststraat (merk de sterke daling tijdens de warme zomer 2009) 
(bron: Databank Ondergrond Vlaanderen – Raadpleging: http://dov.vlaanderen.be) 
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Voor de grondwaterkwaliteit wordt eveneens gebruik gemaakt van de gegevens beschikbaar via 
het grondwatermeetnet. De meetgegevens lopen ook hier over de periode 2004-2011. Per meet-
punt worden er twee meetreeksen opgemeten op verschillende dieptes. De meetgegevens worden 
vergeleken met de opgelegde normen voor grondwater1 en dit voor de elementen Al, Ca, K, Mg, 
Na, NH4, NO2, NO3 en SO42. Opvallend is de sterke overschrijding (Figuur 3-2) van de maximale 
toelaatbare concentratie (= 50 mg/l) van nitraat. Er wordt tevens een sterke overschrijding vastge-
steld van de MTC voor nitriet (0,1 mg/l) ter hoogte van de tweede filter (op 5,5 m) in 2009 en 2010 
en dit met een factor 400. In 2011 waren de waarden echter weer genormaliseerd (< 0,01 mg/l). 
Zandgronden zijn sterk gevoelig aan bemesting, dit wordt ook gestaafd doordat de MTC-waarden 
voor K en Mg overschreden worden. 

 
Figuur 3-2: NO3

- meetreeks t.h.v. het grondwatermeetnet, zwarte curve: op 3,5m en blauwe curve op 
5,5m onder maaiveld. Zwarte lijn = maximale toelaatbare concentratie. 

Merk op dat het meetpunt gelegen is in vrij intensief landbouwgebied wat de hoge waarden voor 
NO3 en P kan verklaren. Deze meetreeksen zijn dan ook indicatief en mogen zomaar niet geëxtra-
poleerd worden naar het volledige plangebied. 

Ter hoogte van de Riststraat nr. 3 is er een grondwatervergunning afgeleverd voor een landbouw-
bedrijf en dit voor 5.600 m3 per jaar. 
 

                                                                    
1 Voor de kwaliteit van het grondwater zijn enerzijds maximaal toegelaten concentraties (MTC) opgelegd; anderzijds zijn 
ook richtnormen (RN) vooropgesteld; deze laatste zijn nooit hoger dan de MTC.  
2 Deze elementen werden geselecteerd op basis van beschikbaarheid van meetgegevens en aanwezigheid van een norm 
voor de grondwaterkwaliteit.  
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3.2 Biologisch milieu 
3.2.1 Biologische waarderingskaart  

Zie kaart 3.4. 

(deels naar synthesenota, G. Sterckx, 2010) 

De Biologische waarderingskaart vormt een gebiedsdekkende inventaris van de Vlaamse biotopen. 
De “biologische waardering” is gebaseerd op vier criteria, namelijk zeldzaamheid, biologische kwa-
liteit, kwetsbaarheid en vervangbaarheid. 

Op de BWK zijn alle loofhoutbestanden aangeduid als biologisch zeer waardevol. De naaldhoutbe-
standen zijn aangeduid als biologisch waardevol en ook de hp+ graslanden zijn zo aangeduid, al 
dan niet met zeer waardevolle elementen. Enkele graslanden worden echter als biologisch minder 
waardevol gekarteerd.  

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

Plassen 
In totaal zijn er 7 waterpartijen gekarteerd. Het zijn veelal kleinere plassen die gekarteerd worden 
als voedselrijke plassen (ae) of voedsel- en vegetatiearme plassen (ao). Grotere eutrofe plassen 
zijn gelegen in het noordelijk bosreservaatsdeel ter hoogte van het kanaal (1a) en in 7a. Langs de 
grootste vijver komt een rietkraag voor. 
 
Graslanden 
De graslandpercelen worden afzonderlijk besproken in § 3.2.5.  

In het noordelijke bosreservaatsdeel ligt een soortenrijk cultuurgrasland (hp, hp+): het betreft een 
schrale graasweide, gedomineerd door Reukgras.  

Ten noorden van de Meergorenloop liggen een aantal soortenrijke vochtige cultuurgraslandjes om-
geven door goed ontwikkelde houtkanten van Zwarte els (hp+ka). Alleen de bestanden 2b en 3c 
zijn minder soortenrijk en worden voornamelijk gedomineerd door Gestreepte witbol (hp). 
 
Ruigten 
Ter hoogte van bestand 5f wordt in het noordelijk bosreservaatsdeel een ruigte teruggevonden met 
boomopslag (hrb). 
 
Beuken-Eikenbossen en struwelen 
Het zuidelijk bosreservaatsdeel bestaat grotendeels uit loofbos, zowel zure beukenbossen (qs) als 
Eiken-Haagbeukenbos (qa). Het betreft bossen van Zomereik, met lokaal bijmenging van Beuk, 
Amerikaanse eik, Ruwe berk en een onderetage van vooral Hazelaar en wat Hulst. Hier komen ook 
struwelen met opslag van wilg, berk en Zwarte els voor (se). 

Het noordelijk bosreservaatsdeel bestaat hoofdzakelijk uit loofbos, met grote verschillen tussen de 
voormalige ontginningszone ten noorden van het talud en de niet vergraven zone ten zuiden van 
dit talud. De voormalige ontginningszone werd grotendeels gekarteerd als oligotroof wilgenstruweel 
(so) en eiken-berkenbos (qb). De vegetatie bestaat vooral uit Ruwe en Zachte berk, daarnaast ook 
Zwarte els, (rondbladige) wilgensoorten en verspreid wat naaldbomen (o.a. Fijnspar, Grove den). 
Ten zuiden van het talud liggen vooral drogere loofbossen, naaldbossen en struwelen. De loofbos-
sen bestaan vooral uit Zomereik met lokaal ook Beuk en Amerikaanse eik en plaatselijk ondergroei 
van Hazelaar, berk (se, sz) en bramen, Bochtige smele, Blauwe bosbes en Valse salie. 
 
Populierenaanplanten 
Aan de noordoostelijke zijde van bestand 1a (Noord) ligt een voormalige populierenaanplant (lh). 
Deze populieren zijn inmiddels afgestorven en daaronder ontstaat een natuurlijke verjonging van 
wilgen en berken. 
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Naaldhoutaanplanten 
Verspreid over het bosreservaat komen er gemengde naaldhoutbossen voor met Grove den en/of 
Lork (pmb, pmh, lar). Bestanden met uitsluitend Grove den (ppmh/ppmb) worden enkel in het 
noordelijk bosreservaatsdeel teruggevonden. 
 
Loofhoutaanplanten 
Een kleine aanplant (n) van Zwarte els komt voor in het noordelijke deel van bestand 4a in het zui-
delijke bosreservaatsdeel. 
 
Lijnvormige structuurelementen 
Enkele dreven (kbp) komen voor in het noordelijk deel van het bosreservaat. Zo is er een tussen 
het kanaal en westzijde van het noordelijk bosreservaatsdeel (ten oosten van de graslandenclave). 
Ook komt een dreef voor doorheen het moerasbos. Verder komen hier nog langs de verschillende 
boswegen dreven voor van Zomer- of Amerikaanse eik (kbq). 

Ten westen van 12a en 12b in het zuidelijke bosreservaatsdeel  komen aan de bosrand bomenrijen 
voor van Zomereik en Zwarte els met hakhout (khq/kha) naast de reeds hoger vermelde elzensin-
gels (kha). 

Tabel 3.1: klassen van karteringseenheden in het bosreservaat Den Doolhof 
Omschrijving codes Opp. (ha) 

Vijvers  ae, ao 2,42 
Ruigtes hj-, hr, hr- 0,65 

Permanente cultuurgraslanden hp, hp+ 4,98 
Beuken- en Eikenbossen qa, qb, qb-, qs, qs- 38,08 

Populierenaanplanten lh 0,96 

Naaldhoutaanplanten  pa, pmb, pmh, ppmb 10,56 

Loofhoutaanplanten n 0,46 

Struwelen se, so, sz 7,74 

andere k(..), kb(..), kh(…) 1,62 

Totaal  67,47 
 

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 aan-
wezigheid van droge of nattere zand(leem)bodems. Lokaal zijn de potentieel aanwezig vochtigere 
bostypes (wilgenstruweel) op de randen van de grotere plassen niet weergegeven. Soms zijn deze 
bossen door de ligging op een ondoorlaatbare kleibodem gekenmerkt door een hoge 
(schijn)waterstand in het natte seizoen terwijl ze tijdens de zomerperiode vaak uitdrogen.  

Het belangrijkste bostype is de natte variant van het arme Eiken-Beukenbos. Door de aanwezig-
heid van sterk vergraven gronden in bestand 1a van het noordelijk deel is hier geen PNV bepaald. 
Vermoedelijk zal het toekomstige bostype van dit noordelijk deel aansluiten bij het hoger vernoem-
de natte type. Op enkele kleinere drogere zones in het zuidelijker deel van Den Doolhof Noord kan 
ook de droge variant ontwikkelen. Ter hoogte van de Meergorenloop ligt ook een kleine zone met 
potenties voor de natte variant van het typische Eiken-Beukenbos.  
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3.2.3 Flora 

In de periode april-juni 2011 werden er 20 vegetatie-opnames in de bossfeer en 10 Tansley-
opnames in de graslanden uitgevoerd. 

Een volledige actuele lijst van de flora en de resultaten van de opnames in het bosreservaat wordt 
weergegeven in bijlage 3. 

De voornaamste soorten zijn terug te vinden op kaart 3.6. Aanvullende gegevens zijn afkomstig 
van de synthesenota voor de oprichting van het bosreservaat (G. Sterckx, 2011). Historische ge-
gevens zijn afkomstig van de floradatabank (FLORON vzw, INBO en Nationale plantentuin van België) 
voor de kilometerhokken b5-38-34 en b5-48-12. 
 
3.2.3.1 Rode lijstsoorten 

Zie kaart 3.6. 

Rode lijsten zijn een belangrijk instrument in het hedendaagse soortgerichte beleid van het Vlaam-
se natuurbehoud. Deze lijsten geven voor elke soort van een groep organismen een indicatie 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 be-
dreigd, bedreigd en kwetsbaar. Binnen de categorie achteruitgaand worden soorten gegroepeerd 
die het risico lopen op korte termijn op de rode lijst terecht te komen. Het aantal rode lijstsoorten is 
vrij beperkt voor het bosreservaat.  

Tabel 3.2: overzicht van de rode lijstsoorten in het bosreservaat 

Soort Wetenschappelijke 
naam 

Rode lijst 
categorie KFK3 Vindplaats 

Eikvaren Polypodium vulgare  achteruitgaand 5 
Slechts één waarneming in een jong 
Zomereikenbestand (5j) in het noordelijke 
bosreservaatsdeel. 

Grote ratelaar Rhinanthus 
angustifolius 

kwetsbaar 4 
In de graslanden van het zuidelijk deel 12a en 12c). 
Verder nog gemeld van het noordelijke deel, 
puntwaarnemingen zijn hierbij niet gekend. 

Hengel Melampyrum pratense achteruitgaand 5 

Uitsluitend in het noordelijk bosreservaatsdeel. 
Voornamelijk langs de westelijke dreef over een 
honderdtal meter. Verder ook nog vrij algemeen op de 
talud langs het wandelpad in het noordelijke bosdeel. 

Struikhei Calluna vulgaris  achteruitgaand 8 
Vrij zeldzaam in het noordelijke bosreservaatsdeel, 
o.a. op het bospad tussen 1a en 7a en in de 
heischrale zuidrand van 5h. 

Tormentil Potentilla erecta achteruitgaand 8 Vrij algemeen in iets schralere dreven. 

Gewone dophei Erica tetralix achteruitgaand 6 
Enkelingen komen voor in de randzone van de vennen 
1a en 7a (noordelijk deel). 

 

                                                                    
3 KFK = Kwartieruurhokfrekwentie of een klasse-indeling van verspreiding in Vlaanderen van 10 zeer alge-
meen tot 1 zeer zeldzaam 
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foto: Hengel langs de buurtweg in het noordelijke bosreservaatsdeel 

 
3.2.3.2 (Hei)schrale soorten 

Naast bovenvermelde rode lijstsoorten komen in het bosreservaat enkele minder algemene 
(hei)schrale soorten voor. Deze worden weergegeven op kaart 3.6 en in Tabel 3.3. 

Tabel 3.3: overzicht van (hei)schrale soorten in het bosreservaat 

Soort Wetenschappelijke 
naam 

KFK Vindplaats 

Hazenzegge Carex ovalis 7 Vrij algemeen voorkomend in de verschillende hooilandjes. 

Bleke zegge Carex pallescens 4 
Op de rand van een verlandde poel in het zuidelijke bosreservaatsdeel 
(15a) samen met Elzenzegge. 

Pilzegge Carex pilulifera 6 Zeldzaam op schrale bospaadjes zoals tussen 3b en 3c (noord). 

Klein glidkruid Scutellaria minor 3 
Zeldzaam in het noordelijk bosreservaatsdeel. Enkelingen worden 
teruggevonden op een bospad in 1a en in de randzone van de vennen van 
1a. 

Blauwe bosbes Vaccinium myrtillus 7 
Vrij algemeen in het noordelijk bosreservaatsdeel, hier soms vlakdekkend 
voorkomend zoals in 5j 

 
Bleke zegge is een soort van kapvlakten en bosranden, maar ook van zonnige tot matig bescha-
duwde wegbermen en braakland. Meestal gebonden aan een vochtige tot natte, veelal oppervlak-
kig uitgeloogde lemige bodem. Deze soort vermijdt zware beschaduwing en strooiselophoping, 
waardoor de achteruitgang ervan in de Nederlandse Ecologische Flora wordt toegeschreven aan 
het verdwijnen van de hakhoutcultuur.  

Klein glidkruid is typisch voor waterrijke diepe wielsporen en vochtige (betreden) paadjes. 
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3.2.3.3 Soorten gebonden aan bron- kwel- en vochtige zones 
 
Veel soorten die gebonden zijn aan natte zones in bossen komen in het bosreservaat uitsluitend 
voor in de randzone van de vennetjes gelegen in het noordelijke bosreservaatsdeel. Voorbeelden 
hiervan Waternavel, Veenmos, Blauw glidkruid, Koningsvaren en Elzenzegge (ook voorko-
mend in het zuidelijke deel). Deze soorten worden weergegeven op kaart 3.6. 
  

 
foto: Koningsvaren in de rand van de vijver in bestand 7a (Noord). 

 
3.2.3.4 Oud-bosplanten 
 
Oud-bosplanten zijn soorten die in hoofdzaak gevonden worden op oude bossites (= min of meer 
onafgebroken bebost sinds tenminste 1775 (de Ferrariskaart) en die zich slechts traag vestigen in jonge 
bossen. Soorten kunnen echter, afhankelijk van de regio en haar specifieke (abiotische) kenmer-
ken meer of minder aan oud bos gebonden zijn. In het bosreservaat werden de in Tabel 3.4 opge-
somde oud-bosplanten (Cornelis et al., 2009) aangetroffen. 
 
Tabel 3.4: aangetroffen oud-bosplanten (naar Cornelis, 2009) in het bosreservaat (2011) 

Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam 

Gebonden 
aan oud 

bos 
Voorkomen 

Adelaarsvaren Pteridium aquilinum  sterk 
Vrij zeldzaam in het bosreservaat vnl. in het zuidelijke 
bosreservaatsdeel 

Bleeksporig bosviooltje Viola riviniana matig Vrij algemeen op vochtige bospaadjes 

Bosanemoon Anemone nemorosa sterk 
In het eindwerk van natuurgids uit 2000 (H. Mennes) is er 
melding van 3 planten Bosanemoon in bestand 17c. De-
ze planten werden niet meer teruggevonden. 

Dubbelloof Blechnum spicant  matig 
Vrij algemeen in de iets schralere bestanden, veelal op 
taluds en steilranden 

Lelietje van dalen Convallaria majalis sterk 
Vermoedelijk adventief in het bosreservaat (o.a. in het 
parkgedeelte)? 

Gele dovennetel Lamium galeobdo-
lon  

sterk 
Vlakdekkend voorkomend langs de Meergorenloop in het 
zuidelijke bosreservaatsdeel. 

Gewone salomonszegel Polygonatum mul-
tiflorum  

sterk Vrij algemeen  

Gladde witbol Holcus mollis  matig Vrij algemeen doch nooit bestandsdekkend 

Grote muur Stellaria holostea sterk Vrij algemeen in dreven 

IJle zegge Carex remota  matig 
Vrij algemeen, voornamelijk langs greppeltjes en rond de 
vennetjes 

Klimop Hedera helix matig Vrij zeldzaam en verspreid voorkomend.  

Mannetjesereprijs Veronica officinalis zwak Zeldzaam, o.a. in 2a (Noord) 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam 

Gebonden 
aan oud 

bos 
Voorkomen 

Pilzegge Carex pilulifera sterk Zie § 3.2.3.2 

Valse salie Teucrium scorodo-
nia 

matig 
Algemeen, voornamelijk in het noordelijk bosreservaats-
deel 

Wijfjesvaren Athyrium filix-femina  sterk Vrij algemeen veelal in combinatie met Ijle zegge 

Wilde kamperfoelie Lonicera periclyme-
num  

matig Algemeen in de schralere bostypes  

Witte klaverzuring Oxalis acetosella  sterk Vrij algemeen op bospaden in het bosreservaat  

 

3.2.3.5 Overige vermeldenswaardige soorten en historische waarnemingen 
 
Van verschillende soorten weet men zeker dat ze nog voorkomen in het gebied maar exacte 
puntlocaties zijn onbekend. Van enkele soorten is het twijfelachtig of ze nog voorkomen of zijn ze 
vrijwel zeker verdwenen uit het bosreservaat. 
- Gewone/Groene bermzegge (KFK 4/2) wordt gemeld in de synthesenota, met name in de 

zuidelijke rand aan de Riststraat. Deze twee soorten worden in het rapport door elkaar gebruikt. 
Groene bermzegge is een soort die voorkomt in bosranden, Gewone bermzegge komt meer 
voor op vochtiger plaatsen zoals rivieroevers en vochtige, grazige wegkanten. Deze soort zou 
hier over een grote oppervlakte voorkomen. Hier werd na controle uitsluitend Zandzegge 
vlakdekkend teruggevonden. Vlakdekkend voorkomen van deze zeldzame soort lijkt eerder 
onwaarschijnlijk.  

- Grasklokje (RL achteruitgaand) groeit nog in de onmiddellijke omgeving van de zuidelijke 
hooilanden. Andere graslandsoorten die gemeld worden zoals Blauwe knoop, Brede orchis en 
Geel walstro (alleen uurhokgegevens) hebben hier waarschijnlijk ooit gestaan maar zijn al lang 
verdwenen. 

- Knolsteenbreek (KFK 5) groeit met een 180-tal exemplaren (telling L. Van Assche 2012) in de 
hooilanden van het zuidelijke bosreservaatsdeel (12c en 12d).  

  
foto links: Knolsteenbreek in perceel 12 – foto rechts: Gele dovenetel langs Meergorenloop 
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3.2.3.6 Autochtone bomen en struiken 
 
De locaties binnen het bosreservaat die in 2002-2003 werden afgebakend in kader van de inventa-
risatie van autochtone genenbronnen van bomen en struiken in de Houtvesterij Turnhout (Maes et 
al. 2003) werden in 2011 opnieuw bezocht. Het betreft vooral vindplaatsen in bosranden en een 
groot deel van het zuidelijk bosreservaatsdeel. Deze gegevens werden in 2011 geactualiseerd en 
verder aangevuld, zie belangrijkste locaties (a, b en b/c categorie) kaart 3.12 
 
Een groot deel van de zuidelijke bosreservaatsdeel is voormalig parkbos met een groot aandeel 
aangeplante exoten. Hier groeien oude Zomereiken met enkele met een omtrek van meer dan 4 
meter. Het autochtoon karakter van Haagbeuk, Zoete kers en Vogelkers is hier onzeker.  
 
Volgende interessante autochtone genenbronnen zijn aanwezig (met vermelding van categorie)4 in 
het bosreservaat: 
 Eenstijlige meidoorn (c-categorie): vrij oude meidoorns in de noordrand van 11a Den Doolhof 

Zuid.  
 Gelderse roos (b/c-categorie): algemeen in het zuidelijke deel van het bosreservaat. Voorna-

melijk terug te vinden langs de grachten. Hier staat soms ook Sleedoorn. 
 Gewone es (b-categorie): vrij zware hakhoutstoof (4 m) langs de gracht in bestand 17b in Den 

Doolhof Zuid. 
 Hazelaar (b-categorie): vrij algemeen in de zuidelijke bosreservaatsdeel. Autochtoon materiaal 

aanwezig langs de grachten in het zuidelijk deel. 
 Hollandse iep (c-categorie): de vele iepen die zich bevinden in de zuidelijke bosreservaatsdeel 

behoren hoogst waarschijnlijk tot deze kruising. De soort verjongt er zich gemakkelijk.  
 Haagbeuk (c-categorie): zeldzaam in het bosreservaat, o.a. in een haagje als hakhout langs 

het pad ten westen van 6a; ook in het zuidelijke deel van Den Doolhof Zuid 
 Hondsroos (a-categorie): komt voor langs de Maria Van Zimmerenstraat ter hoogte van 6a 

(Den Doolhof Zuid). 
 Sleedoorn (b-categorie): komt maar weinig voor in het bos, wel langs de gracht in 17b. 
 Vogelkers (c/s-categorie): komt in het zuidelijk deel van Den Doolhof Zuid talrijk (min. 31 loca-

ties) voor. Gezien het verleden als kasteelpark is de autochtoniteit van Europese vogelkers twij-
felachtig. 

 Zoete kers (c-categorie): vrij algemeen in het zuidelijke bosreservaatsdeel. Verschillende om-
vangrijke exemplaren met twijfelachtig autochtoon karakter. 

 Zwarte els (b-categorie): vrij algemeen in het bosreservaat, onder andere aanwezig in verschil-
lende bestanden als oud hakhout. Verder zijn er veel elzensingels aanwezig ter hoogte van de 
hooilandpercelen in het zuidelijke bosreservaatsdeel. Door het Regionaal Landschap Kleine en 
Grote nete wordt hier geoogst. 

 Zomereik (c/p-categorie): omvangrijke exemplaren in het zuidelijke bosreservaatsdeel. Ook 
oudere exemplaren in percelen 5 en 8 in het noordelijke bosreservaatsdeel en als hakhout in de 
rand van 5e. 

 
Ook van algemenere soorten als Wilde lijsterbes, Gewone vlier, Sporkehout, Ruwe berk en Zachte 
berk is er potentieel autochtoon genenmateriaal aanwezig. Van soorten als Hulst, Europese vogel-
kers en Kruisbes is het autochtoon karakter twijfelachtig.  
 

                                                                    
4  a = zeker autochtoon 

b = waarschijnlijk autochtoon 
c = mogelijks autochtoon 
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foto links: Essen-hakhoutstoof in 7b (Zuid) -  foto rechts: Europese vogelkers langs de Meergorenloop. 
 
3.2.3.7 Invasieve soorten 
 
Invasieve soorten zijn terug te vinden op de knelpuntenkaart 3.14. 
 
 Amerikaanse vogelkers: in het bosreservaat (zie kaart 3.14) vormt de soort slechts puntsge-

wijs een probleem in de bestanden. Zo is er lokaal veel Amerikaanse vogelkers terug te vinden 
langs het centrale bospad in bestand 1a. Verder is er bestandsgewijs (zowel in struik- als 
boomlaag ca. 25%) vrij veel Amerikaanse vogelkers terug te vinden in 3c, 5b en 5g in het noor-
delijke bosreservaatsdeel. 

  
 Amerikaanse eik: is bijna overal in het bosreservaat terug te vinden. In het zuidelijk bosreser-

vaatsdeel bevinden de voornaamste concentraties zich in het oostelijk deel (vnl. 17d). In het 
noordelijk bosreservaatsdeel komt Amerikaanse eik voornamelijk voor ten zuiden van de taluds 
(o.a. 4a en 8a). Merk hierbij op dat ook lork zich zeer gemakkelijk kan verjongen in verschillen-
de plaatsen in het noordelijke bosreservaatsdeel (o.a. 2a en 8b). 

 
foto: verjonging van Amerikaanse eik in bestand 4a (Noord). 
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 Japanse duizendknoop komt gelokaliseerd voor in het noordelijk bosreservaatsdeel. Proble-
matisch is het voorkomen van Japanse vogelkers ter hoogte van de bosweg aan de Maria Van 
Zimmerenstraat. Verder komt Jap. duizendknoop voor in de noordrand van 8a ter hoogte van 
Werkendam. 

 
 Diverse tuinsoorten komen veelvuldig voor in de nabijheid ter hoogte van de wijk Werkendam 

en in het zuidelijk deel van Den Doolhof Zuid. Pontische rododendron is een voormalig cul-
tuurelement die vrij veel voorkomt in het zuidoostelijk deel van het zuidelijk bosreservaatsdeel. 
Rododendron komt ook veel voor op de taluds gelegen rond 7a en in bestand 5e (Noord). 
Langs de Maria van Zimmerenstraat komt veel Bonte gele dovenetel voor afkomstig van stort-
afval. Bamboe kan als plaagsoort aanzien worden in de zuidelijke rand van 17d (Zuid). Verder 
komen nog diverse tuinsoorten voor in de oostrand van 12g (Zuid) en Douglasspirea in de 
zuidrand van 3b en de oostrand van 1a (Noord). 
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3.2.4 Mycoflora 

In kader van dit beheerplan werd in opdracht van Grontmij door Steemans R. en Veraghert W. in 
de periode september tot november 2011 in beide bosreservaatsdelen een inventarisatie naar my-
coflora uitgevoerd. Zie uitvoerig eindverslag “Beheeradvies op basis van de waargenomen macro-
fungi in het bosreservaat “Den Doolhof ” te Turnhout en Oud-Turnhout. Rapport Natuurpunt Studie 
2012/2. 
 
Hieronder zijn de belangrijkste elementen uit het verslag weergegeven (zie ook bijlage 5). Op kaart 
3.6b zijn de rode lijstsoorten weergegeven.  
 
3.2.4.1 Methodiek  
 
Om praktische redenen (seizoens- en weersgevoelige fenologie van vruchtlichamen) spreiden we 
de inventarisaties over het seizoen (augustus-september-oktober-november). Afhankelijk van de 
weersomstandigheden werd in 2011 op 5 dagen geïnventariseerd: 23/09, 10/10, 13/10, 24/10, 
10/11. 
 
Per perceel werd een soortenlijst opgemaakt en werden aanbevelingen en opmerkingen voor een 
paddenstoelvriendelijk beheer genoteerd. Om te beginnen werden de zones met groot dood hout 
grondig bekeken. De vindplaats van bijzondere soorten wordt zo exact mogelijk aangeduid op 
kaart.  
 
Er werd een gebiedsdekkende inventaris van het reservaat opgemaakt, waarbij de interessante 
zones voor paddenstoelen op kaart werden aangeduid.  
De gegevens werden ingevoerd en doorgegeven aan FUNBEL (databank van de Vlaamse myco-
logen).  
 
Bij de soortenlijsten wordt de rode lijststatus voor Nederland (Arnolds & Veerkamp, 2008) en 
Vlaanderen (Walleyn & Verbeken, 1999) toegevoegd. Ook de ecologie en informatie over het voor-
komen van de soort in Vlaanderen wordt hierbij gegeven. 
 
3.2.4.2 Resultaten 
 
Soortenlijst Bosreservaat “Den Doolhof” 
In totaal werden in Den Doolhof 745 waarnemingen genoteerd van 296 soorten. Hiervan staan 21 
soorten op de Nederlandse rode lijst (5 Bedreigd, 10 Kwetsbaar, 6 Gevoelig). De ecologische functies 
zijn als volgt verdeeld: 27% symbionten, 64% saprofyten (35% houtsaprofyten), 5% parasieten, 2% 
mos geassocieerde soorten en 2% myxomyceten (slijmzwammen).  
 
Soortenlijst deelgebieden Den Doolhof Noord en Den Doolhof Zuid 
In Den Doolhof Zuid werden 260 waarnemingen genoteerd van 185 waarnemingen. Er werden 7 
rode lijstsoorten waargenomen (2 Bedreigd, 3 Kwetsbaar, 2 Gevoelig). 

De verdeling over de verschillende ecologische groepen is hier als volgt: 64% saprofyten, 25% my-
corrhizasymbionten, 9% parasieten en 2% mos-geassocieerde soorten.  

In Den Doolhof Noord werden 404 waarnemingen genoteerd van 191 soorten. Er werden 14 rode 
lijstsoorten waargenomen (4 Bedreigd, 8 Kwetsbaar, 2 Gevoelig). 

De verdeling over de verschillende ecologische groepen is hier als volgt: 58% saprofyten, 35% my-
corrhizasymbionten, 3% parasieten en 2% mos-geassocieerde soorten.  
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Soortenlijst per bestand5 
 
Den Doolhof Zuid 
13a  24 waarnemingen, 24 soorten, 1RL-soort (KW), 68% S, 27% Em, 3% P, 2% F 
13b 38 waarnemingen, 33 soorten, 1RL-soort (KW), 68% S, 9% Em, 12% P, 1% Am 
14a 27 waarnemingen, 27 soorten, 80% S, 8% Em, 12% P 
15a 18 waarnemingen, 18 soorten, 88% S, 6% Em, 6% P 
15g 4 waarnemingen, 4 soorten, 75 % S, 25% Em 
16a 11 waarnemingen, 11 soorten, 73% S, 27% Em 
17a 94 waarnemingen, 83 soorten, 3 RL-soorten (1 KW, 2 GE), 68% S, 13% P, 18% Em,  
            1% Fh 
17d 116 waarnemingen, 89 soorten, 2 RL-soorten (BE), 65% S, 22% Em, 12% P, 1% Am 
 
Den Doolhof Noord 
1a:  217 waarnemingen, 145 soorten, 13 RL-soorten (4BE, 7 KW, 2GE), 54% S, 38% Em,  
5% P, 2% Fh, 1% Am 
  dreef  14 soorten, 4 RL-soorten (1BE, 2KW, 1GE).   
  vijver   38 soorten, 5 RL-soorten (3BE, 2KW). 
  wilgenbroek 12 soorten 
 
2b 4 waarnemingen, 4 soorten, 25%S, 50% Em, 25%P 
2c 3 waarnemingen, 3 soorten, 100% S 
3a 2 waarnemingen, 2 soorten, 50% S, 50% Em 
3c 10 waarnemingen, 10 soorten, 40% S, 50% Em, 10% P  
4a 32 waarnemingen, 32 soorten, 52% S, 37% Em, 7% P, 4% Fh 
5a 13 waarnemingen, 13 soorten, 62% S, 38% Em 
5b 35 waarnemingen, 35 soorten, 1 RL-soort, 62% S, 32% Em, 6% P.  
5f 7 waarnemingen, 7 soorten, 29% Em, 71% S 
5j 6 waarnemingen, 6 soorten, 33% Em, 66% S 
7a 39 waarnemingen, 39 soorten, 1 RL-soort (GE), 46% S, 38% Em, 13% P, 3% Am.   
8b 2 waarnemingen, 2 soorten, 50% S, 50% Em. 
8c 17 waarnemingen, 17 soorten, 56% S, 38% Em, 6% P 
9k 2 waarnemingen, 2 soorten, 100% Em. 
 
3.2.4.3 Waardebepaling van het gebied op basis van de waargenomen macrofungi 
 
Procentuele verdeling van functionele ecologische groepen (PFG) 
Fungi kunnen gecategoriseerd worden volgens de ecologische groep waartoe zij behoren (Arnolds 
et al., 1995). In elk gebied of uurhok wordt elke categorie door een aantal soorten 
vertegenwoordigd. Het percentage van het totaal aantal soorten in een gebied of uurhok, vormt de 
PFG van desbetreffende categorie in dat gebied of uurhok. De PFG van elke groep (parasieten, 
saprofyten en symbionten) kan van belang zijn, maar voor bosgebieden gaat bijzondere aandacht 
naar de PFG van de ectomycorrhizavormers.  

Indien het beheer in een gebied onveranderd blijft, zou de PFG op korte termijn stabiel moeten zijn.  
De PFG is een betrouwbare indicator die vrij ongevoelig is voor jaarlijkse verschillen in 
weersomstandigheden. 

Op langere termijn wordt de PFG beïnvloedt door de effecten van natuurlijke successie, deze is 
sterk afhankelijk van de ouderdom van bosgebieden.   

Achteruitgang van symbionten is momenteel een algemene trend die indicatief is voor de 
achteruitgang van de kwaliteit van het milieu. Vele symbionten hebben zwaar te lijden onder 
vermesting, verdroging en verzurende factoren. De algemene toename van de strooisellaag in 
bosgebieden die hier het gevolg van is, benadeelt de symbionten en bevoordeelt de saprofyten. 
Successie van het bos zonder ingrijpen van de mens zal tot verarming van de mycorrhizaflora 

                                                                    
5 één waarneming = één soort ongeacht het aantal ex. Elk bestand is maximaal 2x bezocht. 
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leiden in onze, door atmosferische verontreinigingen belaste, voedselarme ecosystemen. Dit 
doordat de meeste mycorrhizasoorten gevoelig zijn voor ophoping van strooisel, vooral als dat 
stikstof- en ligninerijk is (Kuyper, 1994; Keizer, 2003).  

28%

63%

5% 2% 2%

Symbionten (Em)

Saprofyten (S)

Parasieten (P)

Met mos geasscocieerde soorten (Am)

Mycomyceten (F)

 
Figuur 3-3: Overzicht van de vertegenwoordiging van de verschillende ecologische groepen van fungi in het 

Bosreservaat “Den Doolhof” 
 
Uit Figuur 3-3 kunnen we aflezen dat het aandeel van de symbionten vrij hoog is in het 
bosreservaat “Den Doolhof”. Een aantal percelen uit het deelgebied Den Doolhof Noord springen 
eruit met een percentage aan symbionten dat hoger ligt dan 30%: 1a, 2b, 3a, 3c, 4a, 5a, 5j, 8b, 8c, 
9j. Dit is deels te verklaren doordat de leeftijd van de bomen in het gedeelte Den Doolhof Noord 
veel lager ligt en de strooisellaag er dus minder dik is. Ook in de dreef die door perceel 1a loopt en 
in de wilgenbroeken zijn heel wat interessante symbionten te vinden.  
 
3.2.4.4 Waardepaling van gebieden aan de hand van indicatorsoorten 

Indicatiewaarden van fungi voor natuurwaarden zijn specifieke indicatoren die strikt soortgebonden 
zijn en directe informatie leveren over de plaats waar de soort gevonden werd. Het gaat om 
soorten waarvan de ecologische preferenties redelijk goed gekend zijn.  Op basis van hun 
aanwezigheid kan men uitspraken formuleren inzake beheer of de toestand van het milieu. 
Hieronder enkele algemene indicatorsoorten die kansrijke plekken indiceren (Keizer, 2003) die 
waargenomen werden in het bosreservaat Den Doolhof.  

Uit de indicatorsoorten kunnen we afleiden dat de droge stukken loofbos op voedselarme bodem 
en de natte stukken met els en wilg belangrijk zijn voor symbionten. Er werden geen indicatoren 
voor waardevolle naaldbossen gevonden. Reliëf in de bodem en met mos begroeidde greppels en 
grachtkanten zijn plaatsen waar soorten die een schrale, humusarme bodem verkiezen, goed 
gedijen. 
 
Mycorrhizasymbionten van loofbomen op voedselarme bodem 
Berk op voedsel- en humusarme zandbodem 
Bruinschubbige gordijnzwam (Cortinarius pholideus) (Den Doolhof Noord - 1a - dreef) 
Forse melkzwam (Lactarius trivialis) (Den Doolhof Noord - 1a - dreef) 
 
Loofbomen op schrale bodem, lanen 
Violette gordijnzwam (Cortinarius violaceus) (Den Doolhof Noord - 1a - dreef) 
Vissige eikenrussula (Russula graveolens) (Den Doolhof Zuid - 17a) 
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Violette gordijnzwam                                                    Forse melkzwam  

Mycorrhizasymbionten van natte bossen 

Loofbomen op natte plaatsen 
Greppelmelkzwam (Lactarius lacunarum) (Den Doolhof Noord 1a – dreef, wilgenstuk, vijver) 
Sierlijke russula (Russula gracillima) (Den Doolhof Noord 1a – dreef) 
 
Elzenbroek of Els in natte bossen 
Kleine elzengordijnzwam (Cortinarius bibulus) (Den Doolhof Zuid 13a, Den Doolhof Noord 1a – 
vijver) 
Bleke elzenzomzwam (Alnicola escharoides) (Den Doolhof Zuid 13a, Den Doolhof Noord 1a, 7a) 
Spoelsporige vaalhoed (Hebeloma fusisporum) (Den Doolhof Noord 1a – Wilgenstuk) 
 
Wilgenbroekbossen  
Koperrode gordijnzwam (Cortinarius uliginosus) (Den Doolhof Noord 1a – vijver, wilgenstuk) 
Gele wilgengordijnzwam (Cortinarius cinnamomeolutues) (Den Doolhof Noord 7a) 
Vissige wilgenrussula (Russula subrubens) (Den Doolhof Noord 1a – vijver, wilgenstuk, 7a) 
 

  
Spoelsporige vaalhoed                                Gele wilgengordijnzwam 
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Vissige wilgenrussula 

Bijzondere plekjes, zoals moshellinkjes 
Kruidige melkzwam (Lactarius camphoratus) (Den Doolhof Noord 1a – vijver) 
Groene glibberzwam (Leotia lubrica) (Den Doolhof Noord 1a – vijver) 
Bruine knolvezelkop (Inocybe napipes) (Den Doolhof Zuid 17a,17; Den Doolhof Noord 1a en 4a 
Zwarte truffelknotszwam (Elaphocordyceps ophioglossoides) (Den Doolhof Noord 1a dreef, 7a) 

 
Zwarte truffelknotszwam 

Houtzwammen 

Recent is het aanbod dood hout in de Vlaamse bossen toegenomen, in het bijzonder in de 
bosreservaten. Zeer grote, oude bomen, en vooral grote hoeveelheden dood hout, verdeeld over 
alle mogelijke maten en verteringsstadia vormen een essentieel substraat voor talrijke fungi. 
Hieronder worden de waarnemingen opgelijst van een aantal zeldzamere (specialisten) en een 
paar algemenere (generalisten) houtzwammen die enkel voorkomen op groot dood hout 
(Vandekerkhove et al., 2011). De meeste soorten die op klein dood hout (zoals bijvoorbeeld 
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houtsnippers) overleven, zijn sterk toegenomen. Onder de houtzwammen zijn soorten die 
overleven op groot dood hout het sterkst bedreigd.  
 
Saprofyten 

Loofhout in vochtige bossen 
Roomkleurige oliecelkorst (Gloeocystidiellum porosum) (Den Doolhof Zuid 17d) 
Roodgele aderzwam (Phlebia subochracea) (Den Doolhof Zuid 17a) 
Stoffige bundelzwam (Pholiota conissans) (Den Doolhof Noord 1a) 
 
Loofbomen op voedselrijke bodem 
Pluishoedhertenzwam (Pluteus hispidulus) (Den Doolhof Zuid 17d) 
 
Op els 
Geelgerand elfenbankje (Antrodiella hoehnelii) (Den Doolhof Noord 1a – vijver) 
 
Op eik 
Doolhofzwam (Daedalea quercina) (Den Doolhof Zuid 17a, 17d – Den Doolhof Noord 4a) 
Fraaisteelmycena (Mycena inclinata) (Den Doolhof Zuid 17a) 
 
Naaldhout 
Geelbruine plaatjeshoutzwam (Gloeophyllum sepiarium) (Den Doolhof Noord 5b) 
Stekeltrilzwam (Pseudohydnum gelatinosum) (Den Doolhof Noord 5b) 

 
Fraaisteelmycena 

Parasieten 

Op eik en Tamme kastanje 
Eikhaas (Grifola frondosa) (Den Doolhof Zuid 17d) 
 
Dikke dode bomen en/of oud bos 
Echte tonderzwam (Fomes fomentarius) (Den Doolhof Zuid 17d, Den Doolhof Noord 1a, 4a, 17a) 
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3.2.4.5 Waardebepaling aan de hand van rode lijstsoorten 
 
In het bosreservaat Den Doolhof werden 21 rode lijstsoorten voor Nederland waargenomen (Ar-
nolds & Veerkamp, 2008). Hiervan zitten er 5 in de categorie “Bedreigd” (BE), 10 in de categorie 
“Kwetsbaar” (KW) en 6 in de categorie “Gevoelig” (GE). In Tabel 3.5 worden deze soorten opge-
lijst, met hun ecologie en reden voor achteruitgang. Bijna de helft van de rode lijstsoorten zijn sym-
bionten (47%). Het overige deel zijn terrestrische saprofyten (33%) en enkele houtsaprofyten 
(14%). 

Tabel 3.5: overzicht van de waargenomen rode lijstsoorten volgens de rode lijst van Nederland (Arnolds & 
Veerkamp, 2008) 

Nederlandse naam (Wetenschappelij-
ke naam) + bestandsnr. 

RL Ecologie Bedreiging 

Rossige elzenzompzwam (Alnicola 
alnetorum) 
Den Doolhof Zuid 17d – Den Doolhof 
Noord 1a 

BE 
Em - Symbiont van Els, in broekbossen op nat 
veen en humeus zand, op voedselrijke bo-
dems.  

Vermesting en verdroging 

Bruinschubbige gordijnzwam (Cortina-
rius pholideus) 
Den Doolhof Noord 1a - dreef 

BE 
Em – Symbiont van Berk op droog tot vochtig, 
voedselarm zand. 
 

Vermesting en verzuring 

Gestreepte satijnzwam (Entoloma sub-
radiatum) 
Den Doolhof Zuid 17d 

BE 
St - Saprotroof onder loofbomen, vaak op kale 
grond groeiend, in gemengde bossen op 
voedselrijk zand. 

Zeldzaamheid 

Dwergvezelkop (Inocybe squarrosa) 
Den Doolhof Noord 1a – aan vijver 

BE 
Em - Symbiont van Wilg in op vochtige tot 
natte, meestal (zwak) zure grond. 

Vermesting en verdroging 

Pelargoniummelkzwam (Lactarius de-
cipiens) 
Den Doolhof Noord 1a – aan vijver 

BE 
Em – Symbiont van Eik op meestal iets kalkrij-
ke bodem. 

Vermesting en verzuring 

Wijdplaatgordijnzwam (Cortinarius 
safranopes) 
Den Doolhof Zuid 17a 

GE 
Em – Symbiont van Eik op voedselrijke bodem 
 

Zeldzaamheid 

Sterspoorsatijnzwam (Entoloma confe-
rendum)  
Den Doolhof Noord 1a, 17a 

GE 
St - Matig voedselrijke gras- en hooilanden 
 

Vermesting 

Kleine grauwkop (Lyophyllum tylicolor) 
Den Doolhof Noord 1a 

GE 
St - Saprotroof op humus en strooisel, meestal 
op verrijkte plekjes 

 

Kleine bloedsteelmycena (Mycena 
sanguinolenta) 
Den Doolhof Zuid 17a 

GE 
St - Saprotroof op blad, naaldenstrooisel en 
verterend hout.  

 

Roodgele aderzwam(Phlebia subochra-
cea) 
Den Doolhof Zuid 17a, 17d 

GE 
Sh - Saprotroof op takken en stammen van 
loofbomen, vooral Els en Wilg in vochtige en/of 
voedselrijke biotopen. 

 

Roodvoetknotsje (Typhula erythropus)  
Den Doolhof Noord 1a - dreef GE 

St - Saprotroof, op bladstelen en twijgjes van 
loofbomen, vooral van Els, Populier, Beuk en 
Es. 

 

Kleine elzengordijnzwam (Cortinarius 
bibulus) 
Den Doolhof Zuid 13a – Den Doolhof 
Noord 1a  

KW 
Em - Symbiont van Els op vochtige tot natte, 
voedselrijke bodem.  
 

Verdroging 

Stekelige hertentruffel (Elaphomyces 
muricatus) 
Den Doolhof Noord 1a - dreef 

KW 
Em - Symbiont van loofbomen, vooral Eik, 
Beuk en Berk, vrij ondiep in dunne strooisel-
laag op voedselarme, zure zandgrond.  

Verzuring en vermesting 

Citroengele satijnzwam (Entoloma 
pleopodium) 
Den Doolhof Noord 5b 

KW 
St - Saprotroof, in humus van vochtige bossen 
op voedselrijke bodem. 

Zeldzaamheid 
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Nederlandse naam (Wetenschappelij-
ke naam) + bestandsnr. 

RL Ecologie Bedreiging 

Ampulmosklokje (Galerina ampullaceo-
cystis) 
Den Doolhof Noord 1a - dreef 

KW 
St - Saprotroof op ruw strooisel, twijgjes en 
takken van loof- en naaldhout op zure, zandige 
of venige bodem. 

 

Rossige elzenmelkzwam (Lactarius 
omphaliformis) 
Den Doolhof Noord 1a – vijver 

KW 
Em – Symbiont van Els op zand- en veen-
grond 
 

Vermesting en verdroging. 

Forse melkzwam (Lactarius trivialis) 
Den Doolhof Noord 1a KW 

Em - Symbiont van Berk op droge tot matig 
vochtige, voedselarme, zure, zand- of leembo-
dem. 

Verzuring, vermesting, 
klimaatopwarming. 

Bruine anijszwam (Lentinellus cochlea-
tus) 
Den Doolhof Zuid 17a 

KW 
Sh - Saprotroof, op loofhout, meestal van Beuk 
of Eik in loofbos op arme tot matig rijke, droge 
zand of leem. 

 

Knolvoethertenzwam (Pluteus plautus) 
Den Doolhof Noord 1a 

KW 
 
 

Sh – Saprotroof op hout van loofbomen, met 
voorkeur van Beuk, meestal op kalkhoudende 
bodem.  

 

Stinkende russula (Russula foetens) 
Den Doolhof Noord 1a 

KW 
Em – Symbiont van Eik en Beuk, in lanen en 
bossen op zand- of leembodem.  

Vermesting en verzuring 

Olijfkleurig matkopje (Simocybe cen-
tunculus) 
Den Doolhof Zuid 13b 

KW 
Sh - Saprotroof op takken en stronken van 
loofbomen op voedselrijke, vochthoudende 
bodems. 

 

 
Op de voorlopige Vlaamse rode lijst (Walleyn & Verbeken, 1999) worden 52 soorten uit onze soorten-
lijst van Den Doolhof behandeld. Hiervan zijn er 48 “Niet bedreigd”, één soort gaat achteruit (A), 
één soort is “Kwetsbaar” (3) en twee soorten zijn “Bedreigd” (2).  

De Stinkende russula (A), Pelargoniummelkzwam (2) en Forse melkzwam (2) staan ook op de 
meest recente Rode Lijst van Nederland. Enkel de Schotelkluifzwam ontbreekt op de Nederlandse 
Rode Lijst. In Tabel 3.6 wordt van deze soort de ecologie en reden voor achteruitgang gegeven. 
Tabel 3.6: overzicht van de waargenomen Rode Lijstsoorten op de Voorlopige Vlaamse Rode Lijst (Walleyn & 
Verbeken, 1999), die niet op de Nederlandse Rode Lijst worden vermeld. 

Nederlandse naam (Wetenshappelijke 
naam) – percelen 

RL VL Ecologie Bedreiging 

Schotelkluifzwam (Helvella macropus) 

Den Doolhof Noord 1a 
3 

Saprotroof in loofbossen op humeus 
zand 

Achteruitgang door verzuring 

 
3.2.4.6 Antwerpse prioritaire soorten 
 
In 2009 werden 48 prioritaire paddenstoelen voor de provincie Antwerpen geselecteerd, waarrond 
acties kunnen ondernomen worden in de provincie (Steeman, 2009). De selectiecriteria voor deze 
deze prioritaire soorten zijn: ze staan op de Rode lijst, meer dan 1/3 van de vindplaatsen ligt in de 
provincie, het is mogelijk om deze soorten te beschermen en het zijn min of meer opvallende soor-
ten.  

Van deze 48 soorten werden er drie in het bosreservaat Den Doolhof waargenomen. Het gaat om 
drie symbionten, waarvan twee symbionten van Els op veengrond (Rossige elzenzompzwam en 
Rossige elzenmelkzwam) en één symbiont van berk op droge tot vochtige, voedselarme bodem 
(Forse melkzwam).  

De Rossige elzenmelkzwam was sinds 2000 slechts van 12 vindplaatsen gekend in de provincie. 
Er is een historische vindplaats uit de Liereman (1957). Deze soort heeft er een nieuwe, 13e vind-
plaats, bij.  
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De Rossige elzenzompzwam werd recent (sinds 2000) slechts op 4 plaatsen waargenomen in de 
provincie Antwerpen. Eén daarvan is Dombergheide in Turnhout. Door deze inventarisatie heeft 
deze soort er een nieuwe vindplaats bij in de provincie, in het deelgebied Den Doolhof Noord.  

De Forse melkzwam werd sinds 2000 enkel nog in de Langdonken (Herstelt) en de staatsbossen 
van Ravels gezien. De nieuwe vindplaats in Den Doolhof Noord is de derde in de provincie sinds 
2000. Dit is een soort die in Vlaanderen nog maar amper wordt waargenomen. 
 
3.2.4.7 Conclusies en beheeradvies bosreservaat Den Doolhof 
 
Uit de informatie die we verkregen bij de inventarisatie blijken op basis van de mycoflora de vol-
gende percelen het meest waardevol te zijn:  
 Percelen waar de PFG voor mycorrhizasymbionten hoger is dan 30% zijn ofwel jonge percelen 

met weinig dood hout, relatief jonge bomen en een dunne strooisellaag. Ofwel percelen op 
voedselarme bodem, waar symbionten ook bij het ouder worden van de bomen blijven verder 
leven en de strooisellaag gemakkelijk afbreekt.  

PFG: > 30% Em 1a, 2b, 3a, 5c, 4a, 5a, 5b, 5j, 7a, 8b, 8c, 9k (Den Doolhof Noord)   
 
 Percelen met rode lijstsoorten:  

     13a, 13b, 17a, 17d (Den Doolhof Zuid) en 1a, 5b, 7a (Den Doolhof Noord).  
 
 Percelen met indicatorsoorten:  

     13a, 17a, 17d (Den Doolhof Zuid) en 1a, 4a, 5b, 7a (Den Doolhof Noord) 
 
Met betrekking tot de waargenomen paddenstoelen kan het volgende beheeradvies gegeven wor-
den:  

- Exoten verwijderen. Strooisel van Amerikaanse eik breekt moeilijk af en zorgt voor verzu-
ring en strooiselophoping, wat negatief is voor symbionten.  

- Bepaalde stukken openhouden om symbionten te bevorderen (bvb. steilrandjes en grep-
pels) 

- Zorgen dat de natte stukken niet verdrogen door invloeden van buitenaf en afvoer van wa-
ter door greppels.  

Concrete acties kunnen ondernomen worden in de volgende percelen. De stukken die in groen 
worden aangeduid krijgen prioriteit vanwege de huidige potentie die aangetoond werd door de 
aanwezige mycoflora.  

Den Doolhof Zuid 
13b: Amerikaanse eik kappen 
14a: Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers kappen. Invloed van akker zorgt voor verbraming.  
15a: Amerikaanse eik kappen, opletten voor verdroging.  
15g: Amerikaanse vogelkers kappen 
17a: Opletten voor verdroging.  
17d: - minder toegankelijk maken voor recreanten.  

- Lork, Amerikaanse eik en Rhododendron kappen.  
17d: bamboe verwijderen 
18c: tuinafval en bamboe verwijderen.  

Den Doolhof Noord  
1a: - opletten voor verdroging wilgenstuk 

- afval langs vijver verwijderen, vijverranden minder toegankelijk maken. 
- dreef openhouden, maaien  

2c: vergrast perceel, indien mogelijk maaien.   
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3b: Amerikaanse eik kappen 
4a: - Amerikaanse eik kappen 
     - Opletten voor verdroging. 
7a: Lorken kappen. 
8c: Tuinafval tussen eiken verwijderen 

Het feit dat drie zeldzame provinciale prioritaire soorten een nieuwe vindplaats kregen in het deel-
gebied Den Doolhof Noord geeft aan dat dit gebied op Vlaams niveau belangrijk is voor padden-
stoelen.  

Dit geeft aan hoe waardevol het is om de bestaande kwaliteit van het gebied te behouden en de 
mycoflora op te volgen. De belangrijkste maatregel die genomen kan worden is het openhouden 
van de dreef die diagonaal door het perceel 1a loopt in het deelgebied Den Doolhof Noord.  

3.2.5 Vegetatie van open plekken 

In het bosreservaat werden 10 vegetatieopnames in de graslanden gemaakt volgens de Tansley-
bedekkingsschaal. De situering van deze opnames 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 de open plekken en de graslanden is 
terug te vinden op de vegetatiekaart 3.8. De Tansley-opnames zijn terug te vinden in bijlage 3. De 
afzonderlijke bespreking van de graslanden wordt weergegeven in § 3.2.5.1. 

In de meeste opnames 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. 

De classificatie van de graslanden in het zuidelijke bosreservaatsdeel worden bemoeilijkt door een 
grote hoeveelheid aan (abiotische) factoren. De laaggelegen graslanden in het zuidelijke bosreser-
vaatsdeel ontvangen veel afvloeiingswater van de omliggende percelen (zie digitaal hoogtemodel) 
dit in combinaties met de aanwezigheid van een sterk gleyige bodem die slecht gedraineerd wordt 
maakt dat oppervlaktewater kan stagneren (cf. de aanwezigheid van Geknikte vossenstaart in vrij-
wel alle percelen). 

Bijna alle percelen hebben een vochtige (zand) tot natte (zandleem) bodem. Binnen de percelen 
zelf is er meestal een duidelijk gradiënt waar te nemen tussen de zuidelijke nattere gronden en de 
noordelijke gelegen drogere gronden (zie bodemkaart). 

Alle graslanden vallen onder de klasse van de matig voedselrijke graslanden (Molinio-
Arrhenatheretea). Deze vochtige graslanden zijn terug te vinden in het zuidelijke bosreservaatsdeel 
(uitgezonderd 6a). Deze graslanden vertonen nog een historische percelering waarbij de verschil-
lende perceeltjes worden afgelijnd door drainagegreppeltjes met hakhout van Zwarte els. 
 
3.2.5.1 Klasse der matig voedselrijke graslanden (Molionio-arrhenatheretea) 
 
Deze klasse omvat de iets betere productiegraslanden uit de voorbije eeuwen. Door de landbouw-
omwenteling zijn deze graslanden in Vlaanderen redelijk zeldzaam geworden. Toch zijn verschil-
lende vegetaties uit deze klassen algemeen.  

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen weiden en hooilanden op basis van het gevoerde be-
heer. Maar ook andere beheermaatregelen worden van oudsher toegepast: greppeldrainage (zoals 
in het bosreservaat), bemesting en gecontroleerde bevloeiing. Door bemesting evolueren heischra-
le graslanden en droge graslanden op zand in de richting van de Klasse der matig voedselrijke 
graslanden. De onverzadigde gemeenschappen in voedselrijkere graslanden leunen soms dicht 
aan bij de tredgemeenschappen (Weegbreeklasse) en zijn dus klassenoverschrijdend. 

Kensoorten van deze klasse zijn onder andere: Scherpe boterbloem, Gestreepte witbol, Veldzu-
ring, Gewone hoornbloem, Rode klaver, Pinksterbloem, Echte koekoeksbloem en Gewone 
brunel. 
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Rompgemeenschappen onder het Verbond van Grote vossenstaart/Glanshaververbond 
Deze twee verbonden worden samen besproken omdat de scheidingslijn op het terrein niet altijd 
duidelijk te maken is. Zelfs binnen de percelen komen opvallende gradiënten voor van droog naar 
nat. Op natte standplaatsen leidt verschralingsbeheer in eerste instantie tot rompgemeenschappen 
met Gestreepte witbol en hoge presenties van Molinietalia-soorten zoals Echte koekoeksbloem. 

De rompgemeenschap van Gestreepte witbol en Engels raaigras (Molinio-Arrhenatheretea)  is  de  
ecologisch armste vorm binnen het bosreservaat. Deze rompgemeenschap komt voor ter hoogte 
van bestand 13c. De Rompgemeenschap van Gestreepte witbol/Engels raaigras ontstaat meestal 
door bemesting en drainage van natte schraallanden. Omgekeerd kan deze rompgemeenschap 
ontstaan door graslanden die sinds kort minder intensief begraasd/bemest en gemaaid worden. 
Samen met Gestreepte witbol is Kruipende boterbloem hier dominant. Pinksterbloem zorgt hier nog 
voor een opvallend bloeiaspect. Verder komen hier nog soorten voor als Veldzuring, Gewone 
hoornbloem, Smalle weegbree en Ruw beemdgras. 

Bij verdere verschraling onder een beheer van maaien en afvoeren ontstaat de rompgemeen-
schap van Gestreepte witbol en Echte koekoeksbloem (Molinietalia) uit de hoger vernoemede 
witbolgraslanden. Dit type komt voor in de bestanden 12a, 12c, 12d, 12g en 6a (Noord). De stand-
plaats van dit type is over het algemeen iets natter met soorten als: Moerasrolklaver, Pinkster-
bloem, Biezenknoppen, Moeraswalstro en Echte koekoeksbloem. Deze percelen zijn opvallend 
soortenrijk met minder algemene soorten als Grote ratelaar en Knolsteenbreek (12c en 12d). Het 
begraasde bestand 6a is eigenlijk een schralere versie met dominantie van Reukgras en Kruipende 
boterbloem en verder voorkomen van Veldzuring, Grasmuur, Gestreepte witbol, Valse salie, Ge-
woon biggenkruid en Grote ratelaar (Kievitsbloem-associatie, subassoc. met Kamgras). 
 

 
foto: het bloeiaspect van vochtige graslanden kan soms zeer uitgesproken zijn (hier 12d) 
met soorten als: Margriet, Kruipend zenegroen, Veldzuring, Scherpe boterbloem, Echte 
koekoeksbloem en Grasmuur. 

 
De rompgemeenschap van Grote vossenstaart en Echte koekoeksbloem (Alopecuri-
on/Molinietalia) komt voor in de bestanden 12b, 12e en 12f. Deze percelen zijn relatief soortenrijk 
(doch minder dan de voorgaande) en het meest vochtig van alle percelen. Grote vossenstaart is 
hier negatief gedifferentieerd. Deze percelen sluiten deels aan bij het Arrhenatheralia en zelfs bij 
het Calthion. Lokaal komt ook de rompgemeenschap van Pitrus voor (12e). De voornaamste soor-
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ten die hier voorkomen zijn Grote vossenstaart, Gestreepte witbol, Kruipende boterbloem en Ruw 
beemdgras aangevuld met vochtminnende soorten als: Moerasvergeet-mij-nietje, Echte koekoeks-
bloem, Moeraswalstro, Kruipend zenegroen en Pitrus. 
De twee hoger vernoemde (en zeker de laatste) rompgemeenschap staan sociologisch tussen de 
natte, regelmatig onder water staande, Calthions, de drogere Glanshaver- en Kamgraslanden en 
de voedselrijkere Zilverschoongraslanden. 

Ter hoogte van de open plek in 5f (Noord) komt de rompgemeenschap van Rood zwenkgras en 
Moerasrolklaver voor. Deze vochtige ruigte is spontaan aan het verbossen met Grauwe wilg. Ver-
der komen hier soorten voor als Moerasrolklaver, Grote wederik, Kantig hertshooi, Moeraswalstro 
en Gestreepte witbol. 
 
3.2.5.2 Afzonderlijke bespreking van de graslanden 
 
Bestand 12a 
Dit bestand wordt voornamelijk gedomineerd door Grote vossenstaart waar bij Gestreepte witbol 
en Kruipende boterbloem codominant zijn met lokaal veel Pinksterbloem en Veldzuring (ld). Ruw 
beemdgras en Gewone hoornbloem (a). Zandstruisgras en Gewoon reukgras (ac) zijn indicatoren 
van droge graslanden (Koelerio-Corynephoretea), terwijl Geknikte vossenstaart en Kruipend zene-
groen (fc) indicatoren zijn van vochtiger graslanden. Occasioneel komen hier ook Grote ratelaar, 
Biezenknoppen en Echte koekoeksbloem voor. 
 
Bestand 12b 
De kruidlaag wordt hier gedomineerd door Gestreepte witbol en Veldzuring waarbij Ruw beemd-
gras en Kruipende boterbloem codominant zijn. Andere veel voorkomende soorten zijn Gewoon 
reukgras (f) en Grote vossenstaart (fd). Verder komt nog wat Grote ratelaar, Geknikte vossenstaart 
(od), Kruipend zenegroen, Hazenzegge en Pinksterbloem (oc) voor. 
 

  
foto links: bestand 12a met op de foto Zandstruisgras en Grote vossenstaart - foto rechts: bestand 12b met 

o.a. dominantie van Veldzuring. 
 
Bestand 12c 
Dit perceel wordt gedomineerd door Grote vossenstaart en Ruw beemdgras aangevuld met Veld-
zuring, Gestreepte witbol en Gewone hoornbloem. Verder komt hier vrij veel Kruipende boterbloem 
(ad) en Kruipend zenegroen voor. Hier komt tevens vrij veel Echte koekoeksbloem, Grote ratelaar 
(f) en Pinksterbloem voor. Andere interessante soorten die hier voorkomen zijn o.a. Knolsteen-
breek en Margriet. 
 
Bestand 12d 
Dit bestand behoort tot de soortenrijkste graslanden in het bosreservaat (samen met 12c). In totaal 
werden hier een 40-tal soorten geteld. Dit perceel wordt gedomineerd door Ruw beemdgras aan-
gevuld met Grote vossenstaart en Veldzuring. Andere veel voorkomende soorten zijn: Kruipende 
boterbloem, Echte koekoeksbloem, Gestreepte witbol, Gewone hoornbloem en zeer veel Kruipend 
zenegroen (ad). In het zuidelijk deel komt Kantig hertshooi, Moerasrolklaver, Moeras- en Zompver-
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geet-mij-nietje en zelfs Veldrus voor. Andere interessante soorten zijn Grote ratelaar, Knolsteen-
breek en Hopklaver. 
 

  
foto links en rechts: de “Knolsteenbreekgraslanden” 12c en 12d. 

 
Bestand 12e 
Bestand 12e is samen met 12f en 13b één van de soortenarmste graslanden van het bosreservaat. 
De vegetatie wordt er gedomineerd door Grote vossenstaart en Gestreepte witbol (cd) aangevuld 
met Geknikte vossenstaart (ld), Ruw beemdgras, en Kruipende boterbloem (ac). Verder nog: Smal-
le weegbree, Kruipend zenegroen (f), Scherpe boterbloem (lf), Pitrus en occasioneel Echte koe-
koeksbloem, Hazenzegge en Moeraswalstro. 
 
Bestand 12f 
Dit perceel wordt hoofdzakelijk gedomineerd door Ruw beemdgras en Kruipende boterbloem. Ge-
streepte witbol komt er codominant voor. Andere soorten die er frequent voorkomen zijn: Pinkster-
bloem (ac), Gewone hoornbloem (ad), Smalle weegbree (a) en Veldzuring (a), aangevuld met Ech-
te koekoeksbloem, Geknikte vossenstaart, Kruipend zenegroen en Reukgras (od). 
 

  
foto links: bestand 12e met vlekken Pitrus -  foto rechts: bestand 12f. 

 
Bestand 12g 
Dit grasland wordt gedomineerd door Veldzuring, Gestreepte witbol en Kruipende boterbloem. 
Smalle weegbree en Ruw beemdgras komen er codominant voor. Verder komt Gewone hoorn-
bloem, Reukgras, Rode klaver, Pinksterbloem, Geknikte vossenstaart en Kruipend zenegroen er 
abundant tot frequent voor. Verder komt nog wat Zeegroene muur, Knoopkruid en Zachte dravik 
voor. 
 
Bestand 13c 
Dit vrij soortenarme grasland wordt gedomineerd door Gestreepte witbol en Kruipende boterbloem. 
Verder komt Veldzuring, Ruw beemdgras, Pinksterbloem en Gewone hoornbloem er ab-undant-
frequent voor. Andere soorten zijn: Moerasmuur, Grasmuur en Gewoon reukgras. 
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foto links: Duidelijk bloeiaspect van Veldzuring in bestand 12g - foto rechts: bestand 13c. 

 
Bestand 6a (Noord) 
Dit beweid graslandperceel in de bosreservaatsdeel Noord is een stuk droger dan de percelen ge-
legen in het zuidelijk bosreservaatsdeel. Gewoon reukgras en Kruipende boterbloem zijn er domi-
nant. Verder komt er Grasmuur (o), Gestreepte witbol (f), Veldbeemdgras (f), Gewone hoornbloem 
(oc), Pinksterbloem (a), Grote ratelaar, Valse salie, Kantig hertshooi en Gewoon biggenkruid voor. 
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3.2.6 Fauna 

3.2.6.1 Avifauna 
 
In kader van voorliggend beheerplan werd in 2011 een gedetailleerde inventarisatie van de minder 
algemene broedvogels uitgevoerd volgens de broedterritoriumkartering (Nature-ID, 2012). Tabel 
3.7 geeft een overzicht van de voornaamste broedvogels in het gebied. Deze worden ook gevisua-
liseerd op kaart 3.7. 
 

Tabel 3.7: voornaamste broedvogels in het bosreservaat Den Doolhof (2011) 

Soort Territoria Bestand 

Bosuil 3 1a/3b/17a 

Groene specht 3 1a/8c/12d 

Grote bonte specht 13 Verspreid 

Middelste bonte specht 1 17a 

Kleine bonte specht 3 1a/8c 

Zwarte specht min.1 1a, misschien ook thv 5k 

Koekoek (RL achteruitgaand) 1 1a 

Bonte vliegenvanger 1 1a 

Boomklever 11 Verspreid 

Boomkruiper 6 1a/8c/13c/15a/17c/7d 

Sprinkhaanzanger 1 13b 

Kleine karekiet 1 1a 

Matkop (RL Kwetsbaar) 2 1a/14a 

 
Boomklever, Boomkruiper, Zwarte specht, Middelste bonte specht en Kleine bonte specht 
zijn indicatoren voor een structuurrijk loofbos met dikke bomen. Boomklever en Boomkruiper zijn 
vrij algemeen in het plangebied en komen verspreid voor. De drie spechtensoorten (Kleine-, Mid-
delste en Zwarte specht) komen voornamelijk voor in het structuurrijk bestand 1a in De Doolhof 
Noord (Kleine- en Zwarte specht) en in het Zomereikenbestand met veel omvangrijke Zomereiken 
in bestand 17a van Den Doolhof Zuid (Middelste bonte specht).  

Matkop is een broedvogel van vochtige bostypes. Deze soort werd vastgesteld ter hoogte van de 
zuidelijke slenk van bestand 1a in Den Doolhof Noord en in het elzenbestand 14a van Den Doolhof 
Zuid. 

Een territorium van Bonte vliegenvanger werd genoteerd in de noord-oosthoek van 1a in Den 
Doolhof Noord. 

Koekoek en Sprinkhaanzanger zijn meer soorten die afhankelijk zijn van struwelen en man-
tel/zoomvegetaties. Een territorium van Sprinkhaanzanger werd genoteerd op de grens van de ou-
de moestuin en het naburig lorkenbestand in Den Doolhof Zuid. Koekoek werd genoteerd langs het 
pad die bestand 1a en 7a scheidt in Den Doolhof Noord ter hoogte van de slenk. 

Verder werden er nog territoria vastgesteld van Bosuil, Groene specht, Grote bonte specht en 
Kleine karekiet (thv. de grote noordelijke vijver).  

In de slenk ter hoogte van 7a is een broedgeval genoteerd van Wintertaling. 

Broedgevallen zijn er nog van Fitis (hier echter atypisch wegens ontbreken geschikt broedbiotoop), 
Kuifmees (algemeen), Zwartkop enz. Verder komen er nog broedverdachte soorten voor als: 
Buizerd, Sperwer (zeker broedvogel in naaldhoutbosje grenzend aan Doolhof Noord), Boomvalk 
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(thv grote vijver, broedgevallen zijn echter moeilijk vast te stellen), Appelvink (overvliegend exem-
plaar in Noord), Havik (naaldhoutbestanden in perceel 8?).  

Houtsnip werd vastgesteld als late overwinteraar in Den Doolhof Zuid (1a) terwijl IJsvogel regel-
matig jagend werd waargenomen op de noordelijke plassen (echter hier geen geschikt broedhabi-
tat aanwezig). 
 
3.2.6.2 Zoogdieren 

Recente zoogdierwaarnemingen zijn afkomstig van eigen veldwaarnemingen, de website waarne-
mingen.be (Natuurpunt) en uitgevoerd vleermuizenonderzoek. In het kader van dit voorliggend be-
heerplan werd in samenwerking met Natuurpunt Studie vzw in juni-augustus 2011 een grondig 
vleermuizenonderzoek gehouden in het bosreservaat (Lefevre A., Van Gorp F. & Swerts L., 2011). 

Over zoogdieren (uitgezonderd vleermuizen) is Den Doolhof is niet zo heel veel gekend. Tijdens 
het veldwerk werd vrij veel Ree en Eekhoorn vastgesteld. De aanwezigheid van Ree kan vrij een-
voudig vastgesteld worden door het veelvuldig voorkomen van veegsporen in het bosreservaat. 
 
Uit de afschotstatistieken en voorjaarstellingen van WBE “De Vart” blijkt dat in de omgeving hoge 
dichtheden ree voorkomen. Andere zoogdieren die geteld werden door de WBE in de ruime omge-
ving zijn Konijn, Haas en Vos. Een waarneming van Bunzing is gekend langs de Maria van Zim-
merenstraat ter hoogte van Den Doolhof Zuid. 
 
Vleermuizen 

Het merendeel van de aangetroffen dieren betrof de Gewone dwergvleermuis met 73,3%, gevolgd 
door de Watervleermuis en de Laatvlieger, telkens met 6,7% (Tabel 3.8). 

Tabel 3.8: Overzicht aandeel waarnemingen per soort (2011) 

Nederlandse naam Latijnse naam aantal 
waarnemingen 

procentueel 
aandeel 

Laatvlieger Eptesicus serotinus 7 6,7% 

Watervleermuis Myotis daubentonii 7 6,7% 

Franjestaart Myotis natteri 1 1% 

Myotis spec. Myotis spec. 6 5,7% 

Rosse vleermuis Nyctalus noctula 5 4,8% 

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 1 1% 

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 77 73,3% 

Grootoorvleermuis spec. Plecotus spec. 1 1% 

Totaal  105 100 
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Onderstaande kaart (Figuur 3-4) geeft een totaal overzicht weer van alle uitgevoerde waarnemin-
gen. Minstens 8 verschillende soorten werden waargenomen in het onderzochte gebied. 

Figuur 3-4: overzicht van aangetroffen vleermuissoorten in 2011, Natuurpunt Studie 

 
De Gewone dwergvleermuis is één van de meest voorkomende soorten in het gebied. Deze 
hoofdzakelijk gebouwbewonende soort jaagt in het onderzochte gebied langsheen het kanaal Des-
sel - Schoten, bosranden, kapvlakten en bospaden. Er werden geen kolonies van deze soort aan-
getroffen in het bosreservaat.  

De Ruige dwergvleermuis (RL vermoedelijk bedreigd) is vrij zeldzaam. Deze soort kan tijdens de 
trekperiode aangetroffen worden. De soort werd éénmaal jagend aangetroffen in een dreef ter 
hoogte van 5a (Noord). Recent (winter 2011) werd tijdens snoeiwerk te Schoten een tak afgezaagd 
van een Amerikaanse eik waarin 3 Ruige dwergvleermuizen overwinterend werden aangetroffen. 

De Franjestaart (RL vermoedelijk bedreigd) is een typische bosbewoner en werd in het gebied met 
zekerheid jagend aangetroffen langsheen de zuidrand van Den Doolhof Noord. Er werden geen 
koloniebomen van deze soort aangetroffen. 

De Watervleermuis is een soort die zijn verblijfplaatsen heeft in holle bomen, maar jaagt boven 
vijvers en kanalen. Zo werd de soort jagend aangetroffen boven het kanaal Dessel – Schoten (4 
juni en 5 augustus 2011). Maar ook werden opnames uitgevoerd van de soort vroeg in de avond 
boven de brede (vervuilde) gracht, langsheen een bosrand met weiland in Den Doolhof Zuid. In de 
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onmiddellijke omgeving bevinden zich veel dikke oude bomen. De kans bestaat dat er zich hier een 
kolonie van deze soort bevindt.  

Diverse waarnemingen werden uitgevoerd van Myotis species. Jammer genoeg ging het telkens 
om korte, vluchtige opnames waardoor niet voldoende opnames konden gemaakt worden om de 
soort te determineren. Onderstaande opname alsook het jachtgedrag suggereert in de richting van 
baardvleermuizen. 

De grootoorvleermuis kent in Vlaanderen 2 soorten, namelijk de Gewone grootoorvleermuis (RL 
vermoedelijk bedreigd) en de Grijze grootoorvleermuis (RL bedreigd). Aan de hand van geluidsop-
names is het vooralsnog onmogelijk om beide soorten van elkaar te onderscheiden. Deze soort 
werd waargenomen (4 juni 2011) ten noorden van een dreef ter hoogte van 6a in Den Doolhof 
Noord. 

De Rosse vleermuis is een typische boombewonende soort die soms tot 15 km ver kan gaan ja-
gen. Jagende dieren werden gehoord in de dreef net ten noorden van het gebied en langsheen het 
kanaal.  

De Laatvlieger werd geregeld jagend aangetroffen in het volledige gebied. Jagende exemplaren 
werden waargenomen langsheen een weiland in Den Doolhof Noord en vliegend boven enkele 
bomen ter hoogte van de graslandpercelen in Den Doolhof Zuid. Deze soort jaagt meestal op gro-
tere kevers of nachtvlinders. 

Belangrijk voor het voorkomen van vleermuizen in het bosreservaat is de aanwezigheid van één 
van de meest belangrijke overwinteringsobjecten van de Kempen net ten noorden van de bosre-
servaatsdeel Noord. Het betreft hier de voormalige steenovenfabriek “La Bonne Espérance”. Tij-
dens de wintertelling van 2011 werden hier 109 vleermuizen waargenomen, onder andere Bijlage 
II-soorten (Meervleermuis en Ingekorven vleermuis). Ook de hoge aantallen baardvleermuizen, 
Franjestaarten en grootoorvleermuizen zijn opmerkelijk. 

Het aandeel aan dode of holle bomen in het gebied is belangrijk. De waarneming van Rosse 
vleermuis in het noorden wijst mogelijks op het voorkomen van verblijfplaatsen in dode holle bo-
men. In het zuiden werden diverse waarnemingen gedaan van Myotis soorten, meer bepaald de 
boombewonende soorten Franjestaart, Watervleermuis en mogelijk ook baardvleermuis. Niette-
genstaande er geen kolonies aangetroffen werden (dit vereist zeer intensief onderzoek!), is de 
kans reëel dat er zich kraamkolonies van diverse vleermuissoorten bevinden.  

 
3.2.6.3 Herpetofauna 

Van amfibieën en reptielen is vrij weinig gekend. Tijdens het veldwerk werd verspreid Gewone 
pad, Groene kikker en Bruine kikker waargenomen. In de noordelijke vijver is ook nog Alpenwa-
tersalamander waargenomen. 
 
3.2.6.4 Dagvlinders 

Waarnemingen van dagvlinders zijn bijna allemaal afkomstig van de eigen inventarisatierondes in 
2011. Aanvullend werd beroep gedaan op waar-
nemingen.be (Natuurpunt) voor de periode 2010-
2012. 
Het aantal soorten dagvlinders is binnen het bos-
reservaat vrij beperkt. Bijna alle soorten zijn (vrij) 
algemeen te noemen. De hooilanden in Den 
Doolhof Zuid trekken vrij veel graslandvlinder-
soorten aan als: Bruin zandoogje, Oranjetipje, 
Groot dikkopje, Icarusblauwtje en Koningin-
nepage. Andere soorten die hier aangetroffen 
werden en die op Vlaams niveau vrij zeldzaam 
geworden zijn, zijn soorten als Kleine vuurvlin-
der en Koevinkje. Soorten die meer gebonden 
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zijn aan (bos)randen en die in Den Doolhof Zuid vrij algemeen zijn, zijn: Bont zandoogje, Boom-
blauwtje, Citroenvlinder, Landkaartje en Gehakkelde aurelia. In den Doolhof Zuid werden op het 
pad tussen 11a en 11b tijdens de inventarisatierondes ook 2 Eikenpages waargenomen. In Den 
Doolhof Noord werden beduidend minder dagvlindersoorten aangetroffen. Hier worden randsitua-
ties, die zo belangrijk zijn voor dagvlinders, minder aangetroffen. Verder komen er verspreid over 
het bosreservaat nog enkele algemene soorten voor als: Klein koolwitje, Klein geaderd witje, 
Atalanta en Dagpauwoog. 
 
3.2.6.5 Libellen 

Van libellen is slechts vrij weinig gekend binnen het bosreservaat hoewel er een belangrijk aandeel 
aan waterpartijen voorkomt. Vermoedelijk zijn de meeste poelen te beschaduwd, te structuurarm of 
te troebel om een goede ontwikkeling van libellenlarven toe te laten. Binnen het bosreservaat wor-
den algemene soorten als Vuurjuffer, Azuurwaterjuffer, Watersnuffel, Bloedrode heidelibel, 
Platbuik en Oeverlibel teruggevonden. Tijdens de Tansley-opnames in de zuidelijk gelegen hooi-
landen werd ook Bruine glazenmaker waargenomen. Dit is één van de weinige soorten die min of 
meer gebonden is aan bossen en bosranden. Opmerkelijk is het voorkomen van 5 ex. Plasrom-
bout in 2012 (bron: waarnemingen.be) ter hoogte van de zuidelijke hooilanden. Temeer daar deze 
soort voornamelijk voorkomt op vrij grote waterpartijen met meestal zandige bodem. Op de grote 
noordelijke plas in 1a werd ook nog Smaragdlibel gezien tijdens het veldwerk. De nabijheid van 
bos of struikgewas is meestal vereist voor deze soort. 
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3.2.6.6 Loopkevers en spinnen 

In kader van dit beheerplan werd in 2011 een gedetailleerd onderzoek verricht naar het voorkomen 
van loopkevers en spinnen in het bosreservaat (Nature-ID, 2012). De soortenlijsten van de aange-
troffen loopkevers en spinnen zijn weergegeven in bijlage 6. Het origineel rapport is terug te vinden 
op de CD-rom. 
 
Inleiding 
In de periode maart-november 2011 werden 8 bodemvalreeksen uitgezet. Drie reeksen in het zui-
delijke deel en vijf reeksen in het noordelijke deel. Hoewel er ook enkele graslanden binnen het 
bosreservaat liggen werd gekozen om alle reeksen in de bossfeer te plaatsen. 
 

 
 
Beschrijving van de bodemvalreeksen 
Reeks 1: 
Deze reeks ligt in het zuidelijke deelgebied en binnen het voormalige parkgedeelte. Dit deel wordt 
gekenmerkt door veel dikke en oude Zomereiken. Er is veel staand en liggend dood hout aanwe-
zig. De struiklaag bestaat voornamelijk uit lijsterbes, berk, els en inlandse vogelkers. De kruidlaag 
bestaat voornamelijk uit varens, pleksgewijs Witte klaverzuring en bramen. Er is een dikke humus-
laag bedekt met afgevallen bladeren aanwezig die maar pleksgewijs bedekt is met een kruidlaag. 
Beide bodemvallen stonden naast een omgevallen dode Zomereik. 
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Reeks 2: 
Deze reeks ligt het zuidelijke deelgebied en binnen het voormalige parkgedeelte. Ook hier staan 
veel Zomereiken en is er veel staand en liggend dood hout aanwezig. Veel Zomereiken staan on-
der stress of zijn recent gestorven waarschijnlijk door een gewijzigde waterstand of onder invloed 
van overstromend rioolwater uit een naburige gracht. In vergelijking met Reeks 1 is deze locatie 
iets vochtiger. De struiklaag bestaat hier voornamelijk uit Wilde lijsterbes, Vogelkers, Hazelaar en 
enkele rododendrons. Witte klaverzuring, varens en her en der bramen domineren de kruidlaag. 
 

  
 

Reeks 3: 
Deze reeks ligt het zuidelijke deelgebied. De bodemvallen staan hier in een nitrofiel Elzenbos met 
een sterk schommelende waterstand (in de winter onder water, in de zomer vrij droog). 
De boomlaag bestaat hier grotendeels uit Zwarte els en berk. De kruidlaag bestaat uit een mix van 
voornamelijk nitrofiele soorten als braam, brandnetel, Wolfspoot, Elzenzegge. 
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Reeks 4:  
Deze reeks ligt het noordelijke deelgebied en meer bepaald in een ijl begroeid Zomereikenbestand 
op een droge bodem. Door de ijle begroeiing met grote Zomereiken, het nagenoeg ontbreken van 
een struik- en kruidlaag en de ligging aan de zuidrand van het boscomplex maakt dat er veel licht-
plekken zijn en de bodem plaatselijk goed opwarmt. Verspreid staan er wat groepjes Pijpenstrootje 
en wordt de bodem bedekt met mossen. 
 

  
 
Reeks 5: 
Deze reeks ligt het noordelijke deelgebied. De bodemvallen staan hier langs een zuidgerichte bos-
rand tussen enkele zware Zomereiken en een kapvlakte. Door de zuidgerichte en beschutte ligging 
is dit één van de meest thermofiele plekken in het boscomplex. De kruidlaag bestaat hier voorna-
melijk uit Zandzegge en her en der Pilzegge. De rand van de kapvlakte is buiten een moslaag nog 
maar weinig begroeid en ligt vol met dode takken. 
 

  
 
Reeks 6: 
Deze reeks ligt het noordelijke deelgebied aan de rand van een waterpartij, onder een vrij jong pio-
nierbos met voornamelijk berk en lijsterbes. De kruidlaag is goed vertegenwoordigd en bestaat 
voornamelijk uit Pijpenstrootje en varens. 
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Reeks 7: 
Deze reeks ligt het noordelijke deelgebied en aan de rand van een natte depressie in een vrij jong 
bos. Beide vallen staan op de aanwezige rabatten. De boomlaag bestaat voornamelijk uit berk, 
lijsterbes en enkele elzen. In de kruidlaag staat voornamelijk Pijpenstrootje, varens en enkele bra-
men en pitruspollen.  
 

  
 
Reeks 8: 
Deze reeks ligt het noordelijke deelgebied en wel in een erg natte zone. Hier bestaat de boomlaag 
voornamelijk uit afgestorven populieren, elzen, wilgen en berken. In de kruidlaag vinden we Moe-
raszegge, Elzenzegge, Pijpenstrootje en varens. Her en der zijn er plekken met veenmos te vin-
den. Dit is van alle reeksen de natste en waarschijnlijk minst voedselrijke standplaats. 
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LOOPKEVERS 
 
Werkwijze 

Op vooraf gekozen locaties werden 8 reeksen uitgezet, 3 reeksen in het zuidelijke deelgebied en 5 
reeksen in het noordelijke deelgebied. Elke reeks bestaat uit 2 vallen met hierover een metalen 
frame ter bescherming van de val en een plexiglazen dakje tegen inregenen, met een onderlinge 
afstand van 5 à 10 meter. De twee vallen behorende tot eenzelfde reeks worden in eenzelfde bio-
toop geplaatst. 
Bodemvallen zijn glazen bokalen met een inhoud van 0,5 liter en een bovendiameter van 12 cm. 
Deze bokalen worden in een plastik huls ingegraven in de grond zodanig dat de bovenrand van de 
bokaal gelijk komt met het maaiveld. De vallen worden gevuld met een 4% formaldehyde-oplossing 
ter conservering van de gevangen ongewervelden. Aan deze vloeistof werd een beetje detergent 
toegevoegd om de oppervlaktespanning te reduceren. 
Ongewervelden die per toeval op hun pad een bodemval tegenkomen vallen in de val en worden 
gedood en geconserveerd. 
 
De vallen werden begin maart 2011 geplaatst en bleven permanent staan tot 12 november 2011. 
Om de twee à drie weken werden de vallen geleegd en werd de inhoud van de twee vallen in een 
reeks samengevoegd zodat telkens een staal per reeks verzameld werd. Op deze manier worden 
de gegevens op een gestandaardiseerde wijze verzameld. 
De vangsten worden vervolgens uitgesorteerd in verschillende taxonomische groepen waarvan in 
dit onderzoek de loopkevers en spinnen op naam werden gebracht. 
 
In totaal werden 3.115 loopkevers gevangen en gedetermineerd wat resulteerde in 56 soorten. In 
het zuidelijke deelgebied werden 1.913 exemplaren verdeeld over 37 soorten gevangen. In het 
noordelijke deelgebied werden 1.202 soorten verdeeld over 45 soorten gevangen. Hoewel in het 
zuidelijke deelgebied maar 3 van de 8 vallenreeksen stonden werden hier veel meer exemplaren 
gevangen. Dit is bijna geheel toe te schrijven aan de soort Agonum assimile waarvan 872 exem-
plaren werden gevangen in het zuidelijke deel en slechts 59 exemplaren in het noordelijke deelge-
bied. 
 
Resultaten 
Een volledige soortenlijst is terug te vinden in bijlage 6. 
 

Overzicht van het aantal soorten dat met een bepaald aantal exemplaren is gevonden. Dit als maat voor de 
frequentie waarmee de soorten zijn aangetroffen. 

# ex. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-20 21-50 51-100 >100 
# soorten 9 3 6 3 2 2 3 2 2 6 6 4 8 

 
Uit de tabel kunnen we aflezen dat van 9 soorten maar 1 exemplaar werd gevangen en van 21 
soorten (>13de) werden minder dan 5 exemplaren gevangen. Acht soorten daarentegen zijn erg 
goed vertegenwoordigt met meer dan 100 gevangen individuen, ofwel 2.460 exemplaren (79%). 
 
De 5 meest gevangen soorten zijn: 
Agonum assimile 931 

Nebria brevicollis 448 

Agonum obscurum 241 

Pterostichus rhaeticus 237 

Loricera pilicornis 180 

 
! meest gevangen soorten wil niet per definitie zeggen 
meest algemene soorten.  
Veel hangt samen met de mobiliteit van een soort. 

Agonum assimile 
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Rode Lijst 

Acht soorten of  14,3 % van de soorten komt voor op de Belgische rode lijst (Desender et al., 
2008). 
 
Zeldzaam (Z) 6 soorten 
Kwetsbaar (K) 2 soorten 
 
In het zuidelijke deelgebied werden 3 rode lijstsoorten gevangen, in het noordelijke deelgebied wa-
ren dit er 6.  

 
Vlieggedrag 

De vleugelontwikkeling zegt iets over de lengte de vleugels. Deze gegevens worden bekomen door 
de lengte van de vleugels te meten. Het is niet zo dat alle soorten met volledig ontwikkelde vleu-
gels ook kunnen vliegen. Naast de vleugelontwikkeling is de ontwikkeling van de vliegspieren hier-
bij van belang. Veelal kan uit de ontwikkeling van vleugels en vliegspieren afgeleid worden of soor-
ten al dan niet kunnen vliegen. Hoewel de meeste soorten met volledig ontwikkelde vleugels en 
vliegspieren ook daadwerkelijk vliegen zijn hierop ook uitzonderingen. 
Binnen eenzelfde soort en populatie kunnen alle individuen volledig ontwikkelde of onvolledig ont-
wikkelde vleugels en vliegspieren hebben. Ook kan een bepaald percentage volledig ontwikkelde 
vleugels en vliegspieren hebben. Sommige soorten of sommige individuen binnen een populatie 
ontwikkelen ook enkel vliegspieren tijdens de reproductieperiode. 

 
Verklarende woordenlijst: 
Macropteer:  langvleugelig, kunnen meestal vliegen 
Brachypteer:  kortvleugelig, de achtervleugels zijn gereduceerd, daardoor niet in staat tot  
  vliegen 
Dimorf:    twee duidelijk te onderscheiden vormen, hier gevleugelde en ongevleugelde  
  dieren 
Polymorf: binnen een soort in hoge mate variabel, soorten met langvleugelige en   
  ongevleugelde individuen en ook alle overgangen daartussen. 
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Vleugelontwikkeling loopkeversoorten Den Doolhof 

Natuurlijke primaire bossen zijn in België en bij uitbreiding in heel Europa erg zeldzaam geworden. 
Door het verdwijnen of verregaande versnippering is de oorspronkelijke bosloopkeverfauna sterk 
verarmd. Een echte bosloopkeverfauna met veel ongevleugelde soorten is bij ons bijna overal ver-
wenen. De (ongevleugelde)bosspecialisten zijn deels vervangen door eurytope veldbewonende 
soorten. Dit resulteert veelal in een meer diverse maar minder typische soortensamenstelling. 

Opvallend is dat er maar drie ongevleugelde loopkeversoorten werden gevangen, zijnde: Carabus 
nemoralis, Carabus problematicus en Cychrus caraboides. Abax ater, ook een brachyptere soort 
die nog vrij algemeen voorkomt in boscomplexen in heel Vlaanderen bleek zelfs te ontbreken. Er 
werd ook geen enkele ongevleugelde loopkeversoort voorkomend op de Rode lijst waargenomen. 
Deze vaststellingen doen toch vermoeden dat het huidige bosreservaat in het verleden tijdelijk niet 
of weinig bebost is geweest.  
 
Bespreking van de bijzonderste soorten: 
 
Calosoma inquisitor        RL: Kwetsbaar 
 

In tegenstelling tot de meeste loopkeversoorten is 
dit een arboricole (in de bomen levende) soort. De-
ze stenotope bossoort lijkt de laatste jaren aan een 
beperkte opmars bezig te zijn. De nieuwe versprei-
dingsatlas van de loopkevers en zandloopkevers in 
België (Desender, K. et al. 2008) toont voor de Kem-
pen een 12tal vindplaatsen tussen 1830 en 1950, 
één vindplaats tussen 1950 en 1980 en 3 vindplaat-
sen (allen in NO-Limburg) tussen 1980 en 2007. Na 
2007 werd de soort in meerdere Limburgse bossen 
waargenomen. In de provincie Antwerpen werd de 
soort ook waargenomen in Wortel-Kolonie. Ook in 

Nederland was de soort zeer sterk achteruitgegaan maar is sinds 1994 geleidelijk toegenomen. Dit 
waarschijnlijk ten gevolge van enkele grote rupsenplagen. 
Het is een soort die in hoofdzaak voorkomt in oude eikenbossen maar ook in beukenbossen. Bij 
ons voornamelijk in grotere boscomplexen.  
De soort is dagactief. De adulten jagen in de boomkruinen en in struiken, vooral op rupsen van 
spanners (Geometridae) en bladrollers (Tortricidae). Voortplanting in het voorjaar met bij ons een 
piek in mei-juni. De eieren worden in de bodem gelegd.  
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Het is een goede indicator van ongestoorde eikenbossen en boscomplexen met een goede infra-
structuur. Belangrijk zijn het behoud van grote boscomplexen waar binnen de bossen een gevari-
eerde leeftijdsopbouw aanwezig is en voldoende dood hout blijft liggen. 
In Den Doolhof werden in de eerste helft van mei 9 exemplaren in bodemvallen gevangen. Vijf in 
reeks 5 en vier in reeks 6. Beide locaties zijn lichtrijk, thermofiel en droog in vergelijking met de 
andere reeksen. Beide reeksen staan ook onder Zomereiken.  
Omdat C. inquisitor een arboricole soort is, is de kans om deze soort in bodemvallen te vangen 
eerder beperkt. Dat er toch 9 exemplaren gevangen werden wijst er mogelijk op dat er een grote 
populatie aanwezig is. Wel hebben we vastgesteld dat in dezelfde periode ook erg veel rupsen in 
de bodemvallen terecht waren gekomen. Mogelijk zijn de kevers ook op de grond op zoek gegaan 
naar rupsen of werden deze gevangen wanneer deze naar de grond kwamen voor de voortplan-
ting. 
 
Leistus spinibarbis       RL: Kwetsbaar 

 
Volgens Desender et al, 2008 een stenotope 
bossoort. Uit eigen waarnemingen en an-
dere literatuur lijkt de soort ook voor te ko-
men op meer open terreinen met name 
heideterreinen. In Nederland zowel in open 
terreinentypen, vaak met enige begroeiing 
van bomen en struiken, als aan warme 
bosranden (Turin, 2000) 
Leistus spinibarbis is waarschijnlijk overdag 
actief en kan waarschijnlijk goed vliegen.  
Zowel in Nederland als in België wordt de 
soort de laatste decennia minder waarge-
nomen. 
In Vlaanderen ligt het zwaartepunt van de 

verspreiding duidelijk in de Kempen met waarnemingen uit 17 atlashokken tussen 1980 en 2007 
(Desender et al, 2008). 
Het is een goede indicator van xerotherme, beschutte plaatsen met name droge zonnige bosran-
den op zandgronden en op kalkbodem (Turin, 2000). 
 
In Den Doolhof werden twee exemplaren gevangen in reeks 4. Deze vangsten langsheen een 
warme, beschutte bosrand komen goed overeen met de beschrijving in de literatuur. 
 
Agonum livens      RL: Zeldzaam 
 
Voor 1950 van 17 UTM-hokken gekend. Tussen 1950 en 1980 nog maar uit 8 hokken gekend. In 
de periode tussen 1980 en 2007 terug in 35 hokken gevonden. 
A. livens is een soort van vochtige loofbossen, voornamelijk elzenbroekbossen en valleibossen. 
Reproductieperiode voornamelijk in het voorjaar. (Desender et al., 1995). 
In Nederland vooral in het gebied rond de grote rivieren, hier niet algemeen. In Nederland is het 
aantal waarnemingen achteruitgegaan. Recent wel veel waarnemingen uit handvangsten (Turin, 
2000). Volgens Lindroth (1974, 1986) een soort van moerassige, venige loofbossen, vooral met el-
zen of berken, tussen blad of in veenmos. Bij voorkeur op modderige plaatsen met veel beschadu-
wing, ook op kleiige bodem tussen bladeren, bij voorkeur langs oevers van bospoelen. 
De vele recente handvangsten uit Nederland wijzen er waarschijnlijk op dat de soort onderbemon-
sterd is. 
 
Mogelijk is A. livens een zeer goede indicator van waardevolle natte bossen. Het verdwijnen van 
natte bossen en verdroging door verlaging van de grondwaterstand zijn belangrijke bedreigingen 
(Turin, 2000). 
 
In Den Doolhof werden in totaal 13 exemplaren gevangen, 11 exemplaren in het zuidelijke deelge-
bied en 2 in het noordelijke deelgebied. 
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Cychrus caraboides      RL: Momenteel niet bedreigd 

Een soort van bossen op 
humusrijke bodem, op scha-
duwrijke en vochtige  plaat-
sen. Ook bekend van hoog-
veen.  
Het is een strikt nachtactieve 
soort. Voortplanting in het 
voorjaar. 
De soort is aangepast tot het 
eten van zowel naakt- als 
huisjesslakken. 
Het is een goede indicator 
van stabiele milieus met een 
goed ontwikkelde slakkenrij-
ke bodemfauna. Geschikt 
als monitorsoorten voor 
bossen. 

In Den Doolhof werden 27 exemplaren gevangen. Zes exemplaren in het zuidelijke deelgebied en 
21 in het noordelijke deelgebied.  
 
Acupalpus consputus       RL: Zeldzaam 
 
Een hygrofiele en stenotope oeversoort van voornamelijk stilstaand water. Leeft vaak aan de ran-
den van zeer kleine plassen en poeltjes, dikwijls op plaatsen die in de zomer opdrogen. Vooral op 
humusrijke, kleiachtige bodem met een goede beschaduwing van loofbomen in niet te dichte bos-
sen. Ook wel op graslanden met struweel op open plekjes in de vegetatie. 
Voortplanting in het voorjaar. Overwintering als imago 
Door middel van bodemvallen werd maar 1 exemplaar gevangen in reeks 8. Acupalpus consputus 
is een soort waarvan aangenomen wordt dat deze sterk ondervertegenwoordigd is in bodemvalma-
teriaal en dit o.a. door het voorkomen in natte terreintypen die daarom moeilijk te bemonsteren zijn 
met bodemvallen. Deze aanname wordt duidelijk bevestigd in Den Doolhof waar in het zuidelijke 
deelgebied niet minder dan 174 exemplaren werden gevangen op 2 15 watt actinic lampen op 8 
mei 2011. De soort is waarschijnlijk vrij algemeen in Den Doolhof op de randen van de dikwijls tij-
delijke bosplassen, poelen en grachten. 
 
Agonum versutum       RL: Zeldzaam 
 
Een zeer hygrofiele soort van vooral instabiele biotopen. Meestal op plaatsen met geen of weinig 
beschaduwing van bomen. Agonum versutum heeft een voorkeur voor begroeide, meestal voed-
selarme biotopen. In Nederland vooral gevangen in natte heiden en in natte bossen. 
In Den Doolhof werd één exemplaar gevangen in bodemvalreeks 8.  
 
Bembidion doris        RL: Zeldzaam 
 
Een zeer hygrofiele soort die leeft aan oevers van stilstaand en stromend zoet water. In Fennos-
candië talrijk aan oligotrofe en dystrofe meren met een dichte vegetatie van zeggen en wollegras. 
Ook in moerasbossen en moerassen met veenmos. Voortplanting in mei-juni. Overwintering als 
imago in moerassige grond onder natte plantenresten of in graspollen. 
In Den Doolhof werd er maar één exemplaar van deze soort gevangen en dit in bodemvalreeks 1. 
Mogelijk komt de soort meer voor aan de rand van waterpartijen daar waar moeilijk bemonsterd 
kan worden met bodemvallen. 
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Harpalus griseus        RL: Zeldzaam 
 
Een xerofiele soort die genoemd wordt van weinig bemeste akkers, schaars begroeide zandbo-
dems, schrale graslanden en vegetaties met buntgras. 
Zowel in België in Nederland staat de soort als zeldzaam en achteruitgaand te boek. De laatste 
jaren lijkt de soort echter toegenomen. Hoewel bodemvalvangsten eerder schaars blijven wordt de 
soort in Vlaanderen en met name in de Kempen zeer dikwijls en in aantal gevangen op licht (pers. 
obs. M. Jacobs). 
In Den Doolhof werd één exemplaar gevangen in bodemvalreeks 4. Het gaat vrijwel zeker om een 
incidentele vangst. 
 
Trichocellus placidus       RL: Zeldzaam 
 
Een vrij eurytope soort van beschaduwde en vrij vochtige plaatsen zoals open vochtige bossen, 
aan bosranden en in hoge grasland- of rietvegetaties met voorkeur voor een bodembedekkende 
strooisel- of moslaag.  
In Den Doolhof werden 7 exemplaren gevangen in bodemvalreeks 3. 
 
Vergelijking zuidelijk en noordelijk deelgebied 
In het zuidelijke deelgebied werden 1913 exemplaren gevangen verdeeld over 37 soorten. Hiertus-
sen drie rode lijstsoorten waarvan twee soorten niet werden gevangen in het noordelijke deelge-
bied, zijnde Bembidion doris en Trichocellus placidus. Andere soorten die enkel of beduidend meer 
werden gevangen in dit deelgebied zijn: Agonum assimile, Agonum moestum (afrum), Leistus ful-
vibarbis, Pterostichus anthracinus, Pterostichus nigrita, Pterostichus oblongopunctatus en Stomis 
pumicatus. Opvallend hier is de voorkeur van deze soorten voor vochtigere bostypen. 
In het noordelijke deelgebied werden 1202 exemplaren gevangen verdeeld over 45 soorten. Hier-
tussen 6 rode lijstsoorten waarvan vijf soorten enkel in dit deelgebied, zijnde: Acupalpus conspu-
tus, Agonum versutum, Calosoma inquisitor, Harpalus griseus en Leistus spinibarbis. Enkel de ro-
de lijstsoort Agonum livens werd in beide deelgebieden gevangen. 
Heel wat soorten, veelal eurytope veldsoorten werden enkel in dit deelgebied gevangen. Opvallend 
hierbij is dat veel van deze soorten in de reeksen 4 en 5 werden gevangen. 
Van de ongevleugelde Carabus problematicus werden 64 exemplaren gevangen maar enkel in het 
noordelijke deelgebied. 
 
Besluit loopkeverfauna 
56 soorten loopkevers is niet zo veel t.o.v. andere habitattypen. Voor bossen is dit een normaal 
aantal. Echte oude, primaire loofbossen herbergen zelfs veel minder soorten maar wel veel meer 
typische (stenotope) bossoorten. Heel wat aangetroffen soorten zijn eurytope soorten. Er werd 
voor gekozen om binnen deze inventarisatie de boshabitats maximaal te bemonsteren. De soorten-
lijst kan sterk uitgebreid worden door de graslanden binnen het bosreservaat te inventariseren. 
Er werden zes soorten gevangen die op de rode Lijst (Desender et al, 2008) voorkomen. Vier van de 
zes soorten staan in de categorie 'Zeldzaam' en twee soorten in de categorie 'kwetsbaar'. 
De bijzonderste soorten zijn Calosama inquisitor, Leistus spinibarbis en Agonum livens.  
Er werden weinig stenotope bossoorten en ook weinig ongevleugelde loopkeversoorten gevonden. 
Abax ater, een vrij algemene maar ongevleugelde bossoort ontbreekt volledig. Deze vaststellingen 
doen vermoeden dat de beboste oppervlakte in het verleden tijdelijk erg klein of zelfs afwezig was. 
 
Er werden voornamelijk kensoorten van vochtigere tot natte bostypen gevonden zoals 7 Agonum-
soorten. Enkele soorten hebben een voorkeur voor drogere bossen zoals Calathus rotundicollis, 
Calosoma inquisitor en Leistus spinibarbis. 
 
Calosoma inquisitor, Agonum livens en Cychrus caraboides zijn goede indicatoren voor waardevol-
le bossen. 
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SPINNEN 
 

In totaal werden 3.526 spinnen gevangen en gedetermineerd wat resulteerde in 94 soorten. In 
het zuidelijke deelgebied werden 1.098 exemplaren verdeeld over 48 soorten gevangen. In het 
noordelijke deelgebied werden 2.428 soorten verdeeld over 86 soorten gevangen. 
 

Overzicht van het aantal soorten dat met een bepaald aantal exemplaren is gevonden. Dit als maat voor 
de frequentie waarmee de soorten zijn aangetroffen. 

# ex. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-20 21-50 51-100 >100 

# soorten 23 13 4 5 3 5 1 1 1 14 11 10 3 

 
Uit de tabel kunnen we aflezen dat van 23 soorten maar 1 exemplaar werd gevangen en van 45 
soorten (bijna de helft) werden minder dan 5 exemplaren gevangen. Drie soorten daarentegen 
zijn erg goed vertegenwoordigt met meer dan 100 gevangen individuen, ofwel 2.120 exempla-
ren, zijnde 60%. 
 
De 5 meest gevangen soorten zijn: 

Pirata hygrophilus Bospiraat 1.520 

Pardosa lugubris Zwartstaartboswolfspin 497 

Xerolycosa nemoralis Steppewolfspin (Bosrandwolfspin) 103 

Hygrolycosa rubrofasciata Trommelwolfspin 98 

Ozyptila praticola Gewone bodemkrabspin 89 

 
Pirata hygrophilus (Bospiraat) is veruit de meest gevangen soort. 43% van de gevangen spin-
nen behoort tot deze soort!  
 
! meest gevangen soorten wil niet per definitie zeggen meest algemene soorten.  
Veel hangt samen met de mobiliteit van een soort. 

 
Rode lijst 
 
23 soorten of  24,5 % van de soorten komt voor op de Belgische Rode lijst. 
 
Zeldzaam (op rand verspreidingsgebied) (Z)   2 soorten 
Kwetsbaar (K)       14 soorten 
Bedreigd (B)      6 soorten 
Met uitsterven bedreigd (MUB)                 1 soort 
 

Reeks # soorten # RL-soorten Totaal # ex. # ex. RL-soorten 

1 25 2 (8,0%) 427 6 (1,4%) 

2 29 7 (24,1%) 257 14 (5,4%) 

3 30 3 (10,0%) 414 18 (4,3%) 

4 31 8 (25,8%) 373 194 (52,0%) 

5 43 15 (34,9 %) 627 337 (53,7%) 

6 36 6 (16,7%) 473 236 (49,9%) 

7 38 6 (15,8%) 467 45 (9,6%) 

8 35 8 (22,9%) 488 60 (12,3%) 

 



Algemene beschrijving 
 

Pagina 68 van 152

 
 

In het zuidelijke deelgebied werden 8 rode lijstsoorten gevangen, in het noordelijke deelgebied 
waren dit er 23. De meeste rode lijstsoorten werden gevangen in reeks 5 daar waar ook de 
meeste soorten werden gevangen. Bijna 35 % van de gevangen spinnensoorten in deze reeks 
is een rode lijstsoort. In drie reeksen (4, 5 en 6) behoorde 50% of meer van de gevangen spin-
nen tot een rode lijstsoort.  
 
Van de vijf soorten waar de meeste exemplaren van gevangen werden staan er 3 op de rode 
lijst! 
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Prioritaire soorten Antwerpen 
In 2009 werden door het INBO voor verschil-
lende soortgroepen prioritaire soorten voor de 
provincie Antwerpen aangeduid waaronder ook 
spinnen (Vermeersch, G., et al, 2009). 

Voor Antwerpen werden 17 spinnen aange-
duid. Voor deze soorten heeft de provincie 
Antwerpen een belangrijke verantwoordelijk-
heid voor het behoud van deze soorten. 
Twee soorten, zijnde Tibellus oblongus (Gewo-
ne sprietspin) en Walckenaeria alticeps (Ge-
hoornd schaduwdubbelkopje) staan op de prio-
ritaire soortenlijst en werden in het bosreser-
vaat 'Den Doolhof' gevangen. 
 
Bespreking van de bijzonderste soorten 
 
Walckenaeria alticeps (Gehoornd schaduw-
dubbelkopje)  Met uitsterven bedreigd 
Volgens de Rode Lijst is dit de zeldzaamste 
spinnensoort die gevangen werd in Den Dool-
hof. De soort staat ook op de prioritaire soor-
tenlijst voor de provincie Antwerpen (Ver-
meersch et al, 2009). 
Volgens Baert, 1996 een soort van laag- en 
hoogveen die tot dan toe enkel bekend was 
van het buitengoor in Mol, Baraque Fraiture in 
de provincie Luxemburg en van Hockai, Mt Rigi 
(Robertville) in de provincie Luik. 
Na 1996 echter op meerdere plaatsen gevon-
den in de Kempen (Kalmthout, Rijkevorsel, 
Turnhout, Wuustwezel, Kinrooi, Neerpelt, Ra-
vels, Houthalen-Helchteren, Hechtel-Eksel, Kasterlee, Zutendaal, Koersel en Oud-Turnhout (De 
Koninck, pers. med.). Uit deze gegevens blijkt dat de soort zowel in (oligotrofe)broekbossen als 
in natte heideterreinen gevonden kan worden. 
 
In Den Doolhof werd de soort enkel gevonden in reeks 8, toch wel de meest oligotrofe situatie 
binnen de bemonsterde habitats. Er werden 10 exemplaren gevangen. 
 
Drassodes pubescens (Harige muisspin)    Bedreigd 
Door Roberts, 1998 vooral gevonden in graspollen in beboste gebieden. 
Volgens de rode lijst (Maelfait et al., 1998) een soort van droge schrale graslanden met graspol-
len.  
Er werden 3 exemplaren gevangen, allemaal in reeks 5.  
 
Haplodrassus silvestris (Bosmuisspin)    Bedreigd 
Een typische bossoort die gevonden kan worden onder stenen, schors van liggend hout en in 
strooisel (Roberts, 1998).  
Volgens de rode lijst (Maelfait et al, 1998) een soort van droge loofbossen met veel dood hout 
 
Van de Bosmuisspin werden 32 exemplaren gevangen verdeeld over 6 reeksen. In het zuidelij-
ke deelgebied werd maar 1 exemplaar gevangen in reeks 2. In het noordelijke deelgebied werd 
de soort in alle reeksen aangetroffen. 
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Hygrolycosa rubrofasciata (Trommelwolfspin)   Bedreigd 
Het mannetje van deze soort is in april/mei auditief waar te nemen wanneer hij op dorre blade-
ren, dor gras, e.a. tot op een paar meter afstand hoorbare trommelgeluiden maakt. 
Volgens Roberts, 1998 een soort van venen en open vochtige bossen. 
Volgens de rode lijst (Maelfait et al., 1998) een soort van open moerassige loofbossen met zeg-
genbulten. 

Er werden 98 exemplaren van de Trommelwolfspin gevangen, waarvan 93 exemplaren in reeks 
6. Waarschijnlijk verkiest de soort deze locatie vanwege het talrijk aanwezige Pijpenstrootje. 
 
Philodromus albidus (Bleke renspin)     Bedreigd 

De Bleke renspin leeft op struiken en lage 
boomtakken (Roberts, 1998). Volgens de 
Rode-lijst (Maelfait et al., 1998) vooral aan 
randen van droge loofbossen. 
 
De soort wordt normaal niet of zelden 
gevangen met bodemvallen. De vangst 
van een exemplaar in reeks 5 is daarom 
eerder een toevalstreffer. 
 
P. albidus werd pas in 1989 onderschei-
den van P. rufus waardoor waarnemin-
gen van voor deze datum dikwijls niet 
meer toe te wijzen zijn aan één van beide 

soorten. 
 
Philidromus praedatus (Boomrenspin)    Bedreigd 
Volgens Segers en Baert (1991) zeldzaam in oude loofbossen. Vooral op onderste takken van 
bomen, veel op eik (Roberts 1998). Een soort van randen van droge loofbossen (Maelfait et al., 
1998). 

Net zoals P. albidus werd P. praedatus normaal niet of zelden gevangen met bodemvallen. Ook 
van deze soort werd maar één exemplaar gevangen en dit in reeks 5. 
 
Trachyzelotes pedestris (Stekelkaakkampoot)   Bedreigd 
In Nederland voornamelijk op kalkgraslanden (Roberts, 1998). 
Volgens de rode lijst (Maelfait et al., 1998) een soort van schrale graslanden met graspollen. 
Van de Stekelkaakkampoot werden 51 exemplaren gevangen waarvan 48 in reeks 5. 
 
Arctosa leopardus (Moswolfspin)     Kwetsbaar 
Volgens Roberts, 1998 een soort die leeft tussen mos e.a. in moerassen.  
Volgens Maelfait et al., 1998 een soort van natte, schrale graslanden met graspollen. 

Van de Moswolfspin werd maar één exemplaar gevangen en dit in reeks 8. 
 
Atypus affinis (Gewone mijnspin)     Kwetsbaar 

De mijnspinnen behoren tot dezelfde suborde als 
de zogenaamde “tarantula’s”. 
Mijnspinnen zijn de enige inheemse soorten met 
rechte kaken. De cheliceren wijzen recht vooruit. 
In rust worden de gifklauwen parallel aan de leng-
teas van het lichaam ingeklapt, ze bewegen in 
een verticaal vlak. De beweging van de cheliche-
ren doet wel aan een pikhouweel denken. Deze 
chelicheren worden naast het grijpen, doorboren 
en vermorzelen van de prooi ook gebruikt om ho-
len te graven. 
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Het web lijkt op een langgerekte kous, het langste deel onder de grond en een korter deel als 
een afgesloten zijden buis boven de grond. Het bovengrondse deel is gecamoufleerd met 
gronddeeltjes en ziet eruit als een wortel. Prooien die hierop terecht komen worden van binnen-
uit gegrepen en in de buis getrokken.  
De spin brengt het grootste deel van zijn leven in de buis door. Alleen jonge dieren en manne-
tjes die buizen van vrouwtjes zoeken lopen rond. 
Pas na ongeveer 4 jaar worden mijnspinnen volwassen en kunnen daarna nog een aantal jaren 
blijven leven.  
Het volwassen mannetje kiest een woonbuis van een vrouwtje uit, tikt erop en wordt, als het 
vrouwtje het wil, in de buis geduld. De paring vindt plaats in de herfst, de spinnen leven nog een 
paar maanden samen, tot het mannetje sterft en opgegeten wordt (Roberts, 1998). 
De Gewone mijnspin verkiest volgens Roberts, 1998 losse zand- of kalkbodem die nodig is om 
te kunnen graven. Bij voorkeur tussen lage vegetatie op zuidhellingen. Dikwijls in aanzienlijke 
kolonies bij elkaar.  
Volgens de Rode lijst (Maelfait et al., 1998) een soort van zuidgerichte droge schrale graslanden 
met graspollen. 

In Den Doolhof werd 1 mannetje gevangen in reeks 4. 
 
Coelotes terrestris (Gewone bostrechterspin)   Kwetsbaar 
Onder stenen en liggend hout, in strooisellagen (Roberts, 1998). 
Een soort van droge bossen met veel dood hout (Maelfait et al., 1998) 

Van de Gewone bostrechterspin werden 6 exemplaren gevangen in het noordelijke deelgebied. 
 
Euryopis flavomaculata (Geelvlekjachtkogelspin)   Kwetsbaar 
Tussen mos  en lage vegetatie op natte tot vrij droge plekken. (Roberts, 1998). 
Volgens Maelfait et al. (1998) heeft deze soort zijn optimum in ruige droge schrale graslanden.  
 
Er werden 21 exemplaren, verspreid over de beide deelgebieden gevangen.  
 
Hahnia helveola (Boskamstaartje)     Kwetsbaar 
Een soort die voornamelijk in bossen wordt gevonden. In de hele Benelux niet zeldzaam (Ro-
berts, 1998).  
Volgens Maelfait et al. (1998) heeft deze soort zijn optimum in droge loofbossen met veel dood 
hout. 

Er werd maar één exemplaar gevangen en dit in reeks 6. 
 
Oedothorax gibbosus (Bult-velddwergspin)    Kwetsbaar 
Een soort die zijn optimum heeft in open moerassige loofbossen (Maelfait et al. 1998) 
 
Er werden 20 exemplaren gevangen waarvan 12 in reeks 7, 7 in reeks 8 en 1 in reeks 2. 
 
Pachygnatha listeri (Bosdikkaak)     Kwetsbaar 
Optimaal in broekbossen, maar ook in minder beschaduwde natte biotopen als rietlanden, 
veenheide en ook in wat drogere bossen en struwelen. (Roberts, 1998). 

Een soort van open moerassige loofbossen. (Maelfait et al., 1998). 
In het Den Doolhof werden in totaal 83 exemplaren gevangen verspreid over alle reeksen met 
uitzondering van reeks 4. 
 
Pardosa lugubris (Zwartstaartboswolfspin)    Kwetsbaar 
Mogelijk op warme en minder schaduwrijke plekken dan P. saltans. (Roberts, 1998). Volgens 
de rode lijst (Maelfait et al., 1998) een soort van randen van droge bossen. 

Pas in 1990 werd duidelijk dat wat tot dan toe P. lugubris heette, uit meerdere soorten bestond 
waarvan P. lugubris er één is. 
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Er werden niet minder dan 497 exemplaren gevangen waarmee de soort de op één na alge-
meenst gevangen soort is en de talrijkste rode lijstsoort. In het zuidelijke deelgebied werden 
maar twee exemplaren gevangen. In het noordelijk deelgebied werd de soort in alle reeksen 
aangetroffen met het merendeel van de waarnemingen in de reeksen 4, 5 en 6. 
 
Pardosa prativaga (Oeverwolfspin)     Kwetsbaar 
De Oeverwolfspin verkiest natte, onbeschaduwde plekken, akkers, graslanden en ook wel riet-
land (Roberts, 1998). 

Volgens Maelfait et al., 1998 een soort van moeras met grote zeggenvegetatie. 
Van deze soort werden maar twee exemplaren gevangen. Opmerkelijk is dat deze werden ge-
vangen in de reeksen 4 en 5, toch de droogste en warmste plaatsen. 
 
Tegenaria silvestris (Steentrechterspin)    Kwetsbaar 
Te vinden onder schors, liggend hout en stenen, vaak in bossen (Roberts, 1998). Volgens Mael-
fait et al., (1998) een soort van droge bossen met veel dood hout. 

Er werden 2 exemplaren gevangen, telkens één exemplaar in de reeks 1 en 2. 
 
Tibellus oblongus (Gewone sprietspin)    Kwetsbaar 
Sprietspinnen hebben een langgerekt uiterlijk en hebben de gewoonte hun poten uit te strekken 
langs grassen en plantenstengels. 

De Gewone sprietspin leeft vooral in grasvegetaties (Roberts, 1998). 

Volgens de rode lijst (Maelfait et al., 1998) een soort van natte, schrale graslanden met graspol-
len. 
Een soort die bijna altijd in de vegetatie zit en dus niet of zelden te vangen is met bodemvallen. 
Waarschijnlijk is de soort algemener in Den Doolhof dan de enkele vangst uit reeks 5 doet ver-
moeden. 
 
Zelotes petrensis (Steppekampoot)     Kwetsbaar 
Onder stenen e.a. op heide (Roberts, 1998). Volgens Maelfait et al., 1998 een soort van zuidge-
richte droge schrale graslanden met graspollen. 

Er werden 15 exemplaren gevangen en dit allemaal in reeks 5. 
 
Xerolycosa nemoralis (Steppewolfspin of Bosrandwolfspin) Kwetsbaar 
Volgens Roberts, 2008 een soort van heide, kalkgrasland en zonnige bosranden.  
Volgens de rode lijst (Maelfait et al, 1998) een soort van randen van droge loofbossen. 

Van deze soort werden 103 exemplaren gevangen en deze allemaal in reeks 5. 
 
Pirata hygrophilus (Bospiraat)     Momenteel niet bedreigd 
De Bospiraat is algemeen in de hele Benelux en verkiest allerlei natte plekken (Roberts, 1998). 

Van de Bospiraat werden niet minder dan 1.520 exemplaren of bijna de helft (43%) van het to-
taal aantal spinnen gevangen. De soort werd in alle reeksen gevangen maar beduidend meer in 
de reeksen 1, 3, 7 en 8. In de droogste reeksen 4 en 5 werden maar enkele (respectievelijk 3 
en 17) exemplaren gevangen. Hieruit blijkt de voorkeur voor vochtige bossen. 
 
Vergelijking zuidelijk en noordelijk deelgebied 
In het zuidelijke deelgebied werden 1098 spinnen gevangen verdeeld over 48 soorten. Hier 
werden 8 rode lijstsoorten aangetroffen met in totaal maar 38 exemplaren. Alleen de rode lijst-
soort Tegenaria silvestris (Steentrechterspin) werd enkel in dit deelgebied gevangen. 
In het noordelijke deelgebied werden in totaal 2.428 spinnen gevangen verdeeld over 86 soor-
ten. In dit deelgebied werden 22 rode lijstsoorten gevonden en dit vooral in de reeksen 4 (8), 5 
(15) en 8 (8). De spinnen van de rode lijst zijn hier op te delen in soorten van droge bossen, 
(warme)bosranden en droge schrale graslanden enerzijds en moerassen, moerassige loofbos-
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sen en natte graslanden anderzijds. Vooral langsheen de warme, zuidgerichte bosrand van 
reeks 5 werden veel rode lijstsoorten aangetroffen.  
 
Besluit spinnenfauna 
94 soorten spinnen is voor een mix van boshabitats een mooi aantal. Dat 23 (24,5%) van de 94 
soorten ook op de rode lijst staan is een hoog percentage. Eén soort (Walckenaeria alticeps), 
een soort van (oligotrofe)broekbossen, natte heides en hoogveen staat in de categorie 'Met uit-
sterven bedreigd'. Verder staan er 2 soorten in de categorie 'Zeldzaam', 14 in de categorie 
'Kwetsbaar' en 6 in de categorie 'Bedreigd'. Veruit de meeste rode lijstsoorten komen voor in 
reeks 5 die langs een zuidgerichte, droge en warme bosrand stond.  
 
Algemeen besluit 
Gedurende meer dan 8 maanden werden op 8 locaties spinnen en loopkevers gevangen met 
bodemvallen. Op elke locatie werden 2 vallen in een reeks geplaatst. Er werd gefocust op de 
boshabitats, de graslanden binnen het bosreservaat werden niet bemonsterd. 

Er werden ongeveer evenveel spinnen als loopkevers gedetermineerd (3.526 spinnen en 3.115 
loopkevers). Er werden 56 soorten loopkevers en 94 soorten spinnen gedetermineerd. 

Bij de loopkevers zijn er 8 soorten die op de rode lijst voorkomen, 6 soorten in de categorie 
zeldzaam en 2 soorten in de categorie kwetsbaar. Echte oudbossoorten zijn erg zeldzaam ge-
worden en komen nog maar in enkele bossen zoals het Zoniënwoud voor. Er werden weinig 
echte bossoorten en/of ongevleugelde soorten gevonden. Dit samen met de afwezigheid van 
Abax ater doet vermoeden dat er een periode moet geweest zijn waarop de boscontinuïteit 
doorbroken is geweest. De meeste loopkeversoorten hebben een habitatvoorkeur voor natte tot 
vochtige (bos)biotopen. De bijzonderste soorten zijn Calosoma inquisitor, een arboricole soort 
die tevens een indicator is voor ongestoorde eikenbossen en boscomplexen met een goede 
infrastructuur; Leistus spinibarbis, een zeldzame soort en indicator van xerotherme, beschutte 
plaatsen met name droge zonnige bosranden op zandgronden en op kalkbodem; Agonum li-
vens, een goede indicator van waardevolle natte bossen.  

Bij de spinnen zijn er 23 soorten die op de rode lijst voorkomen, één soort in de categorie 'Met 
uitsterven bedreigd', 6 in de categorie 'Bedreigd', 14 in de categorie 'Kwetsbaar' en 2 soorten in 
de categorie 'Zeldzaam'. Er zijn weinig zeldzame en typische bossoorten wat tot uiting komt in 
de gegevens waar de meeste rode lijstsoorten werden gevangen in de reeksen 4 en 5, beide 
droge, warme en lichtrijke plekken. Vooral op de locatie van reeks 5 werden veel spinnensoor-
ten (43) waarvan 15 soorten die voorkomen op de rode lijst gevangen. Deze zuidgerichte en 
beschutte bosrand herbergt zowel typische bosrandsoorten als soorten van droge schrale gras-
landen. Hierdoor ontstaat ook een groot verschil tussen het noordelijke en zuidelijke deelge-
bied. In het zuidelijke deelgebied werden maar 48 soorten gevangen waarvan 8 soorten op de 
rode lijst voorkomen. In het noordelijke deelgebied werden 86 soorten gevangen waartussen 22 
soorten van de rode lijst. In tegenstelling tot de loopkevers zijn de spinnen die op de rode lijst 
voorkomen vooral gebonden aan droge bosranden en droge schrale graslanden en minder aan 
vochtige boshabitats. De zeldzaamste soort, Walckenaeria alticeps is wel een typische soort 
van oligotrofe natte biotopen zoals broekbossen, natte heideterreinen en hoogveen.  

Uit de gegevens kunnen we afleiden dat het belangrijk is om genoeg structuur en dood hout te 
bewaren. Abiotisch moet de waterstand en waterkwaliteit goed worden gemonitord. Veel loop-
keversoorten, maar ook enkele bijzondere spinnen die werden gevonden, zijn gebonden aan 
natte boshabitats. Momenteel is er in Den Doolhof Zuid vrijwel zeker een negatieve invloed van 
instromend en bij momenten zelfs overstromend rioolwater vanuit de Meergorenloop en zijwa-
terloop. Voedselarme natte plekken zijn zo sterk bedreigd. Zowel oppervlaktewater als de 
grondwaterstanden en -schommelingen alsook waterkwaliteit worden daarom best goed opge-
volgd en indien nodig bijgestuurd. Ook moet er genoeg aandacht zijn voor zuidgerichte bosran-
den en open plekken, een habitat dat voor bijna alle ongewervelden in bossen van belang is. 
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3.2.6.7 Dood-houtkevers 

In kader van dit beheerplan werd in 2011-2012 een verkenend onderzoek verricht naar de ke-
verfauna in het bosreservaat (Nature-ID, 2012, L. Crevecoeur). Het volledige rapport is terug te 
vinden in bijlage 7. Tijdens het onderzoek werd gebruik gemaakt van raamvallen en klop, - zeef, 
-sleep, - en lichtvangsten. Alleen het zuidelijke bosdeel werd tijdens de inventarisatieronden 
bemonsterd 

In het totaal werden er 210 soorten genoteerd, dit is vermoedelijk minder dan de helft van de 
soorten die we in het bosreservaat en de bosranden meegerekend kunnen aantreffen. Het aan-
tal xylobionten is in verhouding vrij hoog (43%), meestal bereiken we een verhouding van onge-
veer 1/3 als er in de omgeving voldoende bloemrijke randen aanwezig zijn. In Den Doolhof 
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. Enkele bijzondere soorten die aangetroffen zijn: 
 
 Aeletes atomarius: Deze 1 mm grote spiegelkever leeft samen met de glanzende houtmier 

(Lasius fuliginosus) in molm. In Duitsland de status "met uitsterven bedreigd" (Geisser,1998). 
Uit België gekend van Maaseik (Schaachterdijkbos, gezeefd uit een omgevallen beuk 12.05.2007), 
Tongeren (Kolmontbos, 174 exemplaren 2009-2010) en Hoeilaart (Zonienwoud, 2010-2011). De 
soort is in heel West-Europa zeldzaam (Kohler, 2000). In Engeland enkel bekend van oude 
bossen (Damant, 2005). 

 
 Microscydmus nanus : deze kleine kever van amper 0,9 mm leeft in de molm, op de Duitse 

Rode lijst de status bedreigd. Uit België recent waarnemingen uit Watermaal-Bosvoorde 
(1954), Kortessem (Jongenbos, 2003), Maaseik (Jagersborg 2007), Tongeren (Kolmont, 2009-
2010), Maasmechelen (Heiwyck, 2009) Bierbeek (Meerdaalwoud, 2010) en Hoeilaart (Zoniën-
woud, 2010). Uit Nederland enkel bekend van 4 waarnemingen uit Nederlands Limburg.  

 
De voorlopige soortenlijst kan in de toekomst zeker nog aangroeien (verdubbelen?) door een 
systematisch en 2-jarig onderzoek. Grote soorten boktorren zoals Heldenboktor (Prionus coria-
rius) en kniptorren, die op het eerste zicht hier wel een geschikt habitat aantreffen, werden voor-
lopig niet gevonden.  
 
Besluit dood-houtkevers 
Het zuidelijk deel van Den Doolhof is centraal een oud, donker parkbos met bijzondere grote 
oude beuken en eiken maar met een beperkte hoeveelheid dood hout. De meeste xylobionte 
kevers zijn ook warmteminnend. Zonbeschenen, zieke bomen zijn in dit deel van het bos voor-
lopig maar heel beperkt aanwezig. Dit deel leek geschikt voor grote boktorren zoals heldenbok-
tor en kniptorren maar ze werden voorlopig nog niet gevonden. Veel van deze soorten hebben 
een levenscyclus over meerdere jaren duurt. Hun aanwezigheid tijdens een korte inventarisa-
tieperiode is dan een gelukstreffer. 
In het bos werden plaatselijk wel bloeiende struiken gevonden zoals lijsterbes. Vaak stonden ze 
wel onder een vrij dicht bladerdek waardoor ze weinig bloemen bevatten.  
Een aangrenzend perceel was in het verleden een boomgaard en is nu een belangrijke nectar-
bron.  
Opvallend was dat er bijna geen historische gegevens van xylobionte kevers uit de omgeving 
van Turnhout bekend zijn. 
De werkelijke keverfauna in het gebied bevat vermoedelijk meer dan 500 soorten. Hiervoor is er 
wel een uitgebreid en intensieve bemonstering nodig.   
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3.2.6.8 Zweefvliegen 

Den Doolhof Zuid is vrij goed onderzocht op zweefvliegen door J. Hendrix (waarnemingen via L. 
Van Assche). Voornamelijk de zuidelijke hooilanden en aanpalende bosranden blijken een hot-
spot te zijn voor enkele soorten. 
 
In totaal werden 88 soorten waargenomen in den Doolhof Zuid waarvan enkele zeldzame en 
één zeer zeldzame soort. Het zijn vrijwel allemaal soorten die sterk gebonden zijn aan bosbio-
topen zowel voor hun larvale ontwikkeling als voor hun imago stadium. Tabel 3.9 geeft een 
overzicht van deze zeldzame soorten. Aangezien nog geen rode lijst voor zweefvliegen bestaat 
is er gebruikt gemaakt van de Nederlandse rode lijst. De zeldzaamheidsklasse is gebaseerd op 
Reemer et al., 2009 en is gebaseerd op de KFK in Nederland. Zeer opmerkelijk is de waarne-
ming van de Gele myolepta (Myolepta dubia) die 2x gevangen is aan de westelijke bosrand aan 
de Maria van Zimmerenstraat. Het betreft hier de vijfde vindplaats van deze soort in Vlaande-
ren. De larve van deze soort ontwikkelt zich in ingerotte holtes van voornamelijk eik en Beuk. 
Over het algemeen komt deze soort voor in vrij oude bossen. Het imago vliegt meestal op 
schermbloemigen (in Den Doolhof gevangen op Zevenblad) die gedeeltelijk in de schaduw 
bloeien. Verhogen van het aandeel dood hout in de bosbestanden verhoogt de ontwikkelings-
kansen van deze soort. 
 

Tabel 3.9: Overzicht van (vrij) zeldzame soorten in Den Doolhof Zuid 

Nederlandse naam Latijnse naam Ecologische 
larvegroep 6,7 

Categorie van 
voorkeurbiotoop 

als imago  
RL-NL zeldzaamheids 

klasse 

Loofhoutsapvlieg Brachyopa scutellaris ts-sap voornamelijk  
naaldbossen - vrij algemeen 

Gevlekte 
molmzweefvlieg Brachypalpus laphriformis ts-dood hout loofbossen gevoelig minder  

algemeen 
Vetplantgitje Cheilosia semifasciata fy-blad loofbossen - vrij zeldzaam 

Pluimwoudzwever Criorhina floccosa ts-dood hout loofbossen - vrij zeldzaam 

Boogkommazweefvlieg Eupeodes lapponicus zoö-poly voornamelijk  
naaldbossen - minder  

algemeen 

Donkerhaarplatbek Heringia pubescens zoö-onbekend 
loofbossen met  

enkele 
naaldbomen 

kwetsbaar vrij algemeen 

 
Gele myolepta Myolepta dubia ts-dood hout 

loofbossen met  
enkele 

naaldbomen 
- zeer  

zeldzaam 

Bosglimmer Orthonevra brevicornis as loofbossen - vrij zeldzaam 

Dennenroetneusje Parasyrphus annulatus zoö-poly droge open 
 biotopen - minder  

algemeen 
Knobbeldijplatbek Pipiza austriaca zoö-poly loofbossen gevoelig vrij zeldzaam 

Slanke platbek Pipiza luteitarsis zoö-onbekend loofbossen - vrij zeldzaam 

                                                                    
6 Volgens Reemer et al. (2009) 
7 zoö = zoöfaag - poly = polyfaag / ts = terrestrisch saprofaag - sap = sapstromen - dood hout = rottend, 
nat dood hout (ook op levende bomen) / as = aquatisch saprofaag  / fy = fytofaag - blad = bladmineerder  
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3.2.7 Bestandenkaart en bestandsbeschrijvingen 

Er zijn in het bosreservaat 2 bosreservaatsdelen (Noord en Zuid) en 43 (bos)bestanden onder-
scheiden met een gemiddelde bestandsoppervlakte van 1,57 ha. De buitengrenzen van de 
openbare bestanden zijn allen gelegen op de kadastrale omgrenzing. Voor dit beheerplan is 
een volledig nieuwe bestandsnummering opgesteld.  

34 van de 43 bestanden bestaan uit bos (inclusief aanplanten en spontane verbossingen), de 
overige bestanden bestaan uit hooilanden in het zuidelijk deel (8 bestanden) en een begraasd 
perceel in het noordelijk deel.  

In totaal bestaat ongeveer 93% (62,56 ha) van het bosreservaat uit bos. 

De bestandenkaart is weergegeven op kaart 3.10 en op de kaart 3.11a zijn de bestanden ver-
der ingedeeld naar hoofdboomsoort. 

Een overzicht van de bestanden met weergave van de bestandskenmerken is weergegeven in 
Tabel 3.10. Ook in de databank Bosbeheerpakket zijn de gegevens met betrekking tot de alge-
mene kenmerken op te vragen. 
 

Tabel 3.10: bestandskenmerken (Grontmij, 2011). 
Den 

Doolh
of 

Besta
nd 

Opp. 
(ha) 

mengings-
vorm 

bedrijfs-
vorm 

bestands-
type 

hoofd 
boomsoo

rt 

sluiting
sgraad leeftijd leeftijd

sklasse 
%G 

Inheems 

Noord 1a 18,92 Stamsgewijs Hooghout LH zE/Be > 75 % Ongelijkjarig 61-80 94 

Noord 2a 1,30 Homogeen Hooghout NH L > 75 % Gelijkjarig 61-80 5 

Noord 2b 0,91 Stamsgewijs Hooghout LH Wi/zEl > 75 % Tweevoudig 
hooghout 21-40 100 

Noord 2c 1,32 Homogeen Hooghout LH Be > 75 % Gelijkjarig 1-20 100 

Noord 3a 1,01 Groepsgewijs Hooghout LH Be/zE > 75 % Ongelijkjarig 41-60 96 

Noord 3b 1,42 Homogeen Hooghout LH zE > 75 % Gelijkjarig 61-80 95 

Noord 3c 0,50 Stamsgewijs Hooghout LH Be > 75 % Gelijkjarig 1-20  

Noord 4a 1,78 Stamsgewijs Hooghout N+L Ps/aE > 75 % Ongelijkjarig 61-80 78 

Noord 5a 0,70 Homogeen Hooghout LH zE > 75 % Gelijkjarig 61-80 95 

Noord 5b 1,56 Homogeen Hooghout LH Be > 75 % Gelijkjarig 1-20 100 

Noord 5c 0,36 Homogeen Hooghout LH Wi > 75 % Gelijkjarig 1-20 100 

Noord 5d 0,54 Homogeen Hooghout NH Ps > 75 % Gelijkjarig 41-60 81 

Noord 5e 0,40 Homogeen Hooghout LH aE > 75 % Gelijkjarig 41-60 10 

Noord 5f 0,90 Stamsgewijs Hooghout L+N Gemengd > 75 % Ongelijkjarig 61-80 95 

Noord 5g 0,93 Homogeen Hooghout NH Ps/E > 75 % Gelijkjarig 61-80 81 

Noord 5h 0,57 Homogeen Hooghout LH zE > 75 % Gelijkjarig 41-60 96 

Noord 5i 1,07 Groepsgewijs Hooghout NH Ps/L > 75 % Gelijkjarig 61-80 81 

Noord 5j 0,86 Homogeen Hooghout LH zE > 75 % Gelijkjarig 21-40 68 

Noord 5k 0,68 Groepsgewijs Hooghout NH Ps/fSp > 75 % Gelijkjarig 41-60 81 

Noord 6a 1,19 Nvt. Nvt. pOp Nvt. Nvt. Nvt. Nvt. Nvt. 

Noord 7a 2,62 Stamsgewijs Hooghout LH Be > 75 % Ongelijkjarig 21-40 97 

Noord 8a 0,91 Stamsgewijs Hooghout L+N L/aE 50 % - 
75 % Ongelijkjarig 41-60 11 

Noord 8b 2,15 stamsgewijs Hooghout N+L L/Be > 75 % Tweevoudig 
hooghout 41-60 0 

Noord 8c 2,63 groepsgewijs Hooghout L+N Be/L > 75 % Ongelijkjarig 61-80 56 

Zuid 11a 0,88 homogeen Hooghout LH Be/zEl > 75 % Gelijkjarig 1-20 100 

Zuid 11b 0,71 Stamsgewijs Hooghout L+N Be 50 % - 
75 % Ongelijkjarig 41-60 100 

Zuid 12a 0,38 Nvt. Nvt. pOp Nvt. Nvt. Nvt. Nvt. Nvt. 
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Den 
Doolh
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Zuid 12b 0,37 Nvt. Nvt. pOp Nvt. Nvt. Nvt. Nvt. Nvt. 

Zuid 12c 0,40 Nvt. Nvt. pOp Nvt. Nvt. Nvt. Nvt. Nvt. 

Zuid 12d 0,40 Nvt. Nvt. pOp Nvt. Nvt. Nvt. Nvt. Nvt. 

Zuid 12e 0,38 Nvt. Nvt. pOp Nvt. Nvt. Nvt. Nvt. Nvt. 

Zuid 12f 0,35 Nvt. Nvt. pOp Nvt. Nvt. Nvt. Nvt. Nvt. 

Zuid 12g 0,72 Nvt. Nvt. pOp Nvt. Nvt. Nvt. Nvt. Nvt. 

Zuid 13a 1,08 Groepsgewijs Hooghout LH Be/zE > 75 % Tweevoudig 
hooghout 81-100 100 

Zuid 13b 1,41 Stamsgewijs Hooghout N+L L > 75 % Ongelijkjarig 61-80 4 

Zuid 13c 0,78 Nvt. Nvt. pOp Nvt. Nvt. Nvt. Nvt. Nvt. 

Zuid 14a 1,99 Stamsgewijs Hooghout LH zEl 50 % - 
75 % Ongelijkjarig 1-20 96 

Zuid 15a 1,68 Homogeen Hooghout LH zE > 75 % Gelijkjarig 101-120 100 

Zuid 16a 2,27 Homogeen Hooghout NH L > 75 % Gelijkjarig 61-80 0 

Zuid 17a 2,73 Groepsgewijs Hooghout LH zE > 75 % Ongelijkjarig 101-120 92 

Zuid 17b 1,99 Stamsgewijs Hooghout LH zE/Be > 75 % Ongelijkjarig 41-60 99 

Zuid 17c 0,97 Stamsgewijs Hooghout LH gemengd > 75 % Ongelijkjarig 81-100 29 

Zuid 17d 3,02 Groepsgewijs Hooghout LH aE/zE > 75 % Ongelijkjarig 101-120 32 

 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de huidige toestand in de verschillende bestanden. 
Tabel 3.11: Individuele bestandsbeschrijvingen (Grontmij, 2011). 

Den 
Doolhof Bestand Opp. 

(ha) Beschrijving 

Noord 1a 18,92 

Zeer heterogeen bestand ontstaan na de kleiontginning te Den Doolhof Noord (jaren '30). Bestand 
bestaat grotendeels uit spontane berkenopslag met Zomereik, Gewone esdoorn en (minder) 
Beuk. In de noordoosthoek bevindt zich een voormalig nat populierenbestand met voornamelijk 
Zachte berk en Zwarte els. Verder liggen er nog verschillende voedselarme plassen en een grote 
vijver met wilgenstruweel in het bestand. 

Noord 2a 1,30 Lorkenbestand (1950) met aan de oostkant enkele Zomereiken. Struiklaag bestaat uit 
Spork/Lij/aV. Lork verjongt er zeer goed. Kruidlaag gedomineerd door Zandzegge en Stekelvaren. 

Noord 2b 0,91 Zeer nat voormalig hakhoutbestand van zEl en bWi. Aan oostkant bevindt zich een lorkenrestant. 
Kruidlaag wordt beheerst door braam, stekelvaren en Pijpenstrootje. 

Noord 2c 1,32 Jong berkenbos met struiklaag van Lij/Spork. Kruidlaag bestaat vnl. uit wijfjesvaren. 

Noord 3a 1,01 Boomlaag bestaat hoofdzakelijk uit zBe en zE in de noordrand. In bestand komt een poel voor met 
wilgenstruweel en veel veenmos. 

Noord 3b 1,42 zE-bestand let struiklaag van Lij en Spork. Kruidlaag is bijna afwezig + NV van aE. 

Noord 3c 0,50 Voormalig Amerikaanse eikenbestand, nu opslag van Be, Spork, Lij en aV. Kruidlaag bestaat uit 
stekelvaren, Pijpenstrootje en Bochtige smele. 

Noord 4a 1,78 Boomlaag bestaat uit zE (1949), aE en Ps (niet in noordelijke deel).Kruidlaag bestaat uit Blauwe 
bosbes, kamperfoelie, Bochtige smele, Pijpenstrootje en NV van aE. 

Noord 5a 0,70 Zomereikenbestand met enkele aE en zware B. Kruidlaag bestaat uit Hengel, Blauwe bosbes en 
vnl. Pijpenstrootje. 

Noord 5b 1,56 Spontane verbossing met rBe/Lij en Spork 

Noord 5c 0,36 Grauwe wilgenstruweel met in de westrand veel gEl en wat zE. Graskanten rondom het bestand. 

Noord 5d 0,54 Ps-bestand (1952) met enkele Ze/L en aE. Struiklaag bestaat hoofdzakelijk uit Lij en Spork. 
Kruidlaag bestaat hoofdzakelijk uit stekelvaren. 

Noord 5e 0,40 aE-bestand (1953) met Be en zE. In de struiklaag komt veel rho voor. In de oostrand komt hakhout 
van zE en gEl voor. Verder komt hier nog Hb en Lij voor. 

Noord 5f 0,90 Sterk gemengd bestand (1951) met aE (west), Ps, L, zE (+hakhout), Be en Wi waar nat. Deel van 
bestand is natte ruigte, NV van aE. 

Noord 5g 0,93 Ps-bestand (1951) met aE/zE en L in de rand. Struiklaag bestaat vnl. uit aV en Lij. Kruidlaag 
bestaat uit Stekelvaren en Zandzegge. 

Noord 5h 0,57 zE op rijen met struiklaag van Lij en Spork. Kruidlaag is schaars: Pijpenstrootje, Brede stekelvaren, 
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Den 
Doolhof Bestand Opp. 

(ha) Beschrijving 

Bochtige smele en beetje Struikheide. 

Noord 5i 1,07 Ps (80%) en L (20%) - bestand (1948) waar L vnl in de zuid- en westrand staat. Struiklaag bestaat 
vnl uit Lij (+ NV). Kruidlaag bestaat vnl uit stekelvaren 

Noord 5j 0,86 
Middeljonge zE-aanplant met inmenging van Be en Spork. Aan de noordrand komt een blok L 
voor. Op de zuidrand komt rij oude zE voor. Kruidlaag bestaat hoofdzakelijk uit Blauwe bosbes, 
stekelvaren en Pijpenstrootje.  

Noord 5k 0,68 Groepsgewijs gemengd naaldhoutbestand (1951) van fSp en L. Struiklaag is afwezig, kruidlaag 
bestaat uit stekelvaren, kamperfoelie, braam en Rankende helmbloem. 

Noord 6a 1,19 Zie § 3.2.5.2 

Noord 7a 2,62 

Eutrofe vijver met broekbos van Spork/Wi/zBe/Hz en zEl. Op de hoger gelegen gronden komt zE 
voor. Bestand wordt volledig door taluds omgeven. Kruidlaag bestaat uit: stekelvaren, veenmos, 
moerasstruisgras, pitrus, Elzenzegge, Knolrus, enz…op de taluds komen exoten voor als bamboe 
en rododendron. 

Noord 8a 0,91 Gemengd bestand (1953) van vnl. L en aE met bijmenging van zE (oostzijde), Be en wat Ps. 
Kruidlaag is vrijwel afwezig. NV bestaat vnl. uit aE, Be en L 

Noord 8b 2,14 
Vrij ijl L-bestand (1953) met nevenetage van Be en bijmenging van zE en fSp. Struiklaag bestaat 
hoofdzakelijk uit Be en Lij en zeer veel NV van L. Kruidlaag wordt volledig ingenomen door Brede 
stekelvaren en wat Zandzegge. 

Noord 8c 2,63 Noordelijk deel bestaat uit L en zE (1935) waarbij de struiklaag vrijwel afwezig is. Zuidelijk deel 
bestaat hoofdzakelijk uit Be (1984) met een struiklaag van Lij en Spork. 

Zuid 11a 0,88 Jong bestand met veel opslag van Be en zEls. De vegetatie is weinig ontwikkeld en wordt 
gedomineerd door bramen. Op de rand staat er een afsluiting (vroegere aanplant?) 

Zuid 11b 0,71 De aanwezige L zijn grotendeels afgestorven en bestaat het bestand vooral uit opslag van berk.  

Zuid 12a 0,38 Hooiland behorende tot de RG van Gestreepte witbol en Echte koekoeksbloem Zie § 3.2.5.2  

Zuid 12b 0,37 Hooiland behorende tot de RG van Grote vossenstaart en Echte koekoeksbloem Zie § 3.2.5.2 

Zuid 12c 0,40 Hooiland behorende tot de RG van Gestreepte witbol en Echte koekoeksbloem Zie § 3.2.5.2 

Zuid 12d 0,40 Hooiland behorende tot de RG van Gestreepte witbol en Echte koekoeksbloem Zie § 3.2.5.2 

Zuid 12e 0,38 Hooiland behorende tot de RG van Grote vossenstaart en Echte koekoeksbloem Zie § 3.2.5.2 

Zuid 12f 0,35 Hooiland behorende tot de RG van Grote vossenstaart en Echte koekoeksbloem Zie § 3.2.5.2 

Zuid 12g 0,72 Hooiland behorende tot de RG van Gestreepte witbol en Echte koekoeksbloem Zie § 3.2.5.2 

Zuid 13a 1,08 Centraal in het bestand is er een nagenoeg permanent waterhoudende depressie aanwezig met 
oude zEls. Op de randen komt berk en zE voor.  

Zuid 13b 1,41 In dit lorkenbestand is er veel dood hout aanwezig (vooral van L). Er is een klein bestand met Ep 
aanwezig. De nevenetage bestaat uit berk en zE. 

Zuid 13c 0,78 Zie § 3.2.5.2 

Zuid 14a 1,99 Voormalige kaalkap met opslag van zEls en berk. In het bestand is er vrij veel aE aanwezig en de 
vegetatie is er weinig ontwikkeld. Op de zuidrand liggen enkele ondiepe putten.  

Zuid 15a 1,68 
Oud Zomereikenbestand met inmenging van enkele aE. Struiklaag bestaat vooral uit Hz, in de 
kruidlaag zijn er vooral bramen aanwezig, naast Brede stekelvaren, Aalbes, … Op de zuidrand 
loopt een diepe gracht en zijn er twee langwerpige vijvers aanwezig. 

Zuid 16a 2,27 
Lorkenbestand met ook veel verjonging van L. In de struiklaag opslag van berk, zE en ook wel 
Gelderse roos. Centraal in het bestand is er vrij veel Witte klaverzuring aanwezig. Op de zuidrand 
loopt de Meergorenloop. 

Zuid 17a 2,73 Het bestand met de meeste zware zE. Er is inmenging met aE en in de struiklaag komt veel 
Europese vogelkers voor. Aan de westzijde is een rechthoekig grachtenstelsel aanwezig.  

Zuid 17b 1,99 
Een gevarieerd bestand met in het zuidelijk deel loofhout en enkele zware zE. Het noordelijjk deel 
bestaat vooral uit zEls. Centraal loopt er een gracht door het bestand met oa. een oude 
hakhoutstoof van Es.  

Zuid 17c 0,97 
Dit stuk domeinbos heeft nog het meest kenmerkend parkkarakter. Naast enkele zware zE staan 
er oude Platanen, tKa, lindes, … In de struiklaag is vooral Hz en opslag van esdoorn aanwezig. 
Klimop is over grotere delen aanwezig.   

Zuid 17d 3,02 

In dit bestand zijn heel wat vijverrelicten aanwezig. In het westelijk deel komen er heel wat oude 
zE voor, in het oostelijk deel is aE dominant. Op de noordrand staat een rij oude aE. In de 
struiklaag komt Hz voor, maar zijn P. rododendron en bamboe lokaal dominant. De kruidlaag is 
weinig ontwikkeld.  
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3.3 Statistische gegevens 
3.3.1 Dendrometrische gegevens 

De oppervlakte van de niet-bosbestanden (permanente open plek en water) werd in de bos-
bouwdatabank aan 0,0001 ha gelijkgesteld8 zodat ook betekenisvolle uitspraken kunnen beko-
men worden op niveau van het bosreservaat en eventueel de bospercelen. Concreet betekent 
dit dat onderstaande cijfers en grafieken (uitgezonderd het deel over de bestandstypen) betrek-
king hebben op het volledige bosreservaat met uitzondering van de graslanden. Alle berekende 
waarden onder deze paragraaf hebben enkel betrekking tot de beboste percelen.  
 
3.3.1.1 Bestandskenmerken 
 
Bestandstypen 

Het grootste deel van de bosreservaatsdelen in het bosreservaat (67%) worden ingenomen 
door loofhoutbestanden. Vooral in het noordelijk deel bestaat een relatief groot aandeel uit ho-
mogene loofhoutbestanden bestaande uit Berk. Zomereik is hier meestal (nog) niet tot de hoof-
detage doorgedrongen. 

Ongeveer een 10% van het bosreservaat bestaat uit homogene naaldhoutaanplanten van voor-
namelijk Grove den en Lork. Deze bestanden bevinden zich voornamelijk in het noordelijk bos-
reservaatsdeel. 

Ongeveer 15% bestaat wordt gedomineerd door naaldhout of loofhout met bijmenging van bei-
den. Bijmenging in de naaldhoutbestanden bestaat hoofdzakelijk uit spontane verjonging van 
Berk of Amerikaanse eik (4a en 8b, Noord). De bijmenging in de loofhoutbestanden bestaat 
voornamelijk uit naaldhout van eerdere aanplanten waarbij, door dunning, het aandeel loofhout 
de bovenhand heeft. 

Het aandeel open plekken (7%) is aanzienlijk, deze bestaan uit de verpachtte weilanden in het 
noordelijk bosreservaatsdeel en uit de hooilanden in het zuidelijke deel.  
 

Tabel 3.12: Verdeling van de bosbestandtypes binnen het bosreservaat Den Doolhof. 

Bestandstype Oppervlakte (ha) Rel. opp. 
NH naaldhout (+80%) 6,8 10,1 % 

LH loofhout (+80%) 45,28 67 % 

L+N loofhout (50-80%) + naaldhout 5,15 7,6 % 

N+L naaldhout (50-80%) + loofhout 5,34 7,9 % 

pOp permanente open plek 4,98 7,4 % 

                                                                    
8 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. 



Algemene beschrijving 
 

Pagina 80 van 152

 
 

Grafiek 3.1: Verdeling van de verschillende bestandstypen. 
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Leeftijd 
Ongeveer 7% van de bosoppervlakte heeft een bosleeftijd jonger dan 20 jaar. Het betreft 
hoofdzakelijk spontane verbossingen van berk in het noordelijk bosreservaatsdeel (voorname-
lijk) zoals in 2c, 3c en 5b, soms zijn het spontane verbossing met Zwarte els of Wilg (5c Noord 
en 11a Zuid).  

Sommige bestanden zijn iets ouder (21-40 jaar) zoals de middeljonge Zomereikenaanplant in 5j 
(Noord). Ook de spontane verbossing met Zachte berk rond de vijver in 7a wordt tot deze cate-
gorie gerekend. 

De meeste naaldhoutaanplanten zijn tussen de 40 en de 80 jaar oud. De oudste dateren van 
1948 in het noordelijk bosreservaatsdeel. Verschillende (homogene) Zomereiken- en Ameri-
kaanse eikenbestanden in het noordelijke zijn tevens tussen de 40 en 80 jaar oud. De kleiont-
ginning is hier stopgezet in de jaren ’30. 

Slechts één bestand is homogeen en ouder dan 100 jaar. Het betreft een grotendeels homo-
geen Zomereikenbestand (15a) in de zuidelijke bosreservaatsdeel. 

Ongelijkjarige bestanden hebben in de hoofdetage veel bomen die minstens 80 jaar oud zijn. 
Deze bestanden maken het leeuwendeel van het bosreservaat uit (66%). Deze bestanden heb-
ben een groot aandeel van spontaan ingezaaide soorten. Soms betreft het ook (oudere) naald-
houtaanplanten in de bosreservaatsdelen waarbij de spontaan ingezaaide soorten in de hoofd-
etage zijn doorgedrongen. De oudste ongelijkjarige bestanden komen hoofdzakelijk in het zui-
delijk bosreservaatsdeel voor. 

Bestanden met tweevoudig hooghout (6,6%) bestaan meestal uit groepsgewijze menging van 
soorten die op verschillende tijdstippen zijn aangeplant. Bestanden met tweevoudig hooghout 
zijn opgebouwd uit twee verschillende leeftijdsklassen, een jonger deel (meestal nevenetage) 
en een ouder deel. Soms zijn het ook naaldhoutaanplanten waarbij de nevenetage uitsluitend 
wordt ingenomen door één soort (hoofdzakelijk berk) zoals in 8b (Noord) die jonger is dan de 
hoofdetage. 

Tabel 3.13: Globale leeftijd van de bosbestanden. 

Leeftijdsopbouw Oppervlakte (ha) Rel. opp. (%) 
1-20 jaar 4,61 7,4 % 

21-40 jaar 0,86 1,4 % 

41-60 jaar 2,18 3,5 % 

61-80 jaar 7,70 12,3 % 

101-120 jaar 1,68 2,7 % 

Ongelijkjarig 41,40 66,2 % 

Tweevoudig hooghout 4,13 6,6 % 
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Grafiek 3.2: Verdeling van de leeftijdscategorieën. 
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Sluitingsgraad 

Het overgrote deel van de bestanden heeft een hoge sluitingsgraad (>75%). Sommige bestan-
den (8a, Noord en 11b/14a, Zuid) zijn iets ijler (50-75%).  

Bedrijfsvorm 

Hooghout, waarbij de bomen als hoogstammen groeien, is de enige bedrijfsvorm die wordt toe-
gepast in de bosbestanden. Soms is wel nog oud hakhout aanwezig maar deze beheervorm 
wordt al minstens 20 jaar niet meer toegepast zoals in 2b (Noord).  
 
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. 

Homogene bosbestanden nemen een oppervlakte van 13 ha in, ofwel 21% van het bosreser-
vaat. Dergelijk homogene bestanden bestaan voornamelijk uit Grove den, Lork, Zomereik maar 
ook uit Berk. Homogene bestanden komen hoofdzakelijk in het noordelijke bosreservaatsdeel 
voor. 

Gemengde bosbestanden nemen 79% van de bosoppervlakte in, verdeeld over stamsgewijze 
menging (57%) en groepsgewijze menging (22%). De meeste gemengde bosbestanden zijn 
ook (sterk) ongelijkjarig. 

Tabel 3.14: aandeel van de verschillende mengingsvormen 

Bedrijfsvorm Oppervlakte (ha) Rel. opp. (%) 
homogeen 13,11 21 % 

groepsgewijs 13,9 22,2 % 

stamsgewijs 35,57 56,8 % 
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3.3.1.2 Boomsoortensamenstelling 
 
Hieronder zijn de gegevens (op basis van de 20 bosbouwopnames in 2011) weergegeven op 
niveau van het bosdomein Den Doolhof.  

Zaailingen 
Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte minder dan 2 meter. 
 
In totaal werden binnen deze hoogteklasse 21 houtige plantensoorten aangetroffen en het ge-
middelde stamtal voor het volledige bosreservaat bedraagt 9.330 zaailingen per hectare (zie 
Tabel 3.15). Dit aantal is gemiddeld te noemen.  

Wilde lijsterbes en Gewone esdoorn verjongen zich het gemakkelijkst in het bosreservaat 
(2.357 ex. resp. 1.994 ex./ha). In verschillende bestanden treedt veel natuurlijke verjonging van 
Amerikaanse vogelkers op. Ook krentenboompje en lork verjongen vrij gemakkelijk in enkele 
bestanden. 

Overige natuurlijke verjonging is afkomstig van berk, Zwarte els, Sporkehout en Hazelaar. Er is 
geen wezenlijk verschil naar verjonging toe in het noordelijke en zuidelijke bosreservaatsdeel 
(9.530 resp. 8.888 ex./ha).  

Tabel 3.15: aandeel zaailingen per soort en per hoogteklasse voor volledig bosreservaat 
Hoogte Boomsoort Stamtal/ha 

Wilde lijsterbes (Gewone lijsterbes) 2049 

Gewone esdoorn 1981 

Zwarte els 971 

Amerikaanse vogelkers 689 

krenteboompje (G) 448 

Ruwe berk 205 

Amerikaanse eik 176 

Hulst 144 

lork (G) 96 

Gewone vlier 86 

Hazelaar 79 

Zomereik 69 

Tamme kastanje 58 

Vogelkers 48 

iep (olm) 45 

Gewone es 19 

0-49 

paardekastanje (G) 10 

Zwarte els 317 

Wilde lijsterbes  243 

Amerikaanse vogelkers 156 

Rododendron 76 

Sporkehout  61 

Hazelaar 55 

lork (G) 51 

Ruwe berk 37 

Vogelkers 19 

Zoete kers  10 

50-99 

Gewone esdoorn 2 

Hazelaar 105 

Sporkehout 99 

100-149 

Rododendron 76 
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Hoogte Boomsoort Stamtal/ha 

Amerikaanse vogelkers 50 

Fijnspar 17 

Wilde lijsterbes  14 

Vogelkers 10 

Gewone esdoorn 10 

Sporkehout  293 

iep (olm)  116 

Amerikaanse vogelkers 111 

Hazelaar 76 

Rododendron 57 

Wilde lijsterbes  51 

Ruwe berk 18 

krenteboompje (G) 16 

150-199 

Vogelkers 10 

 
Tabel 3.16: totaal aantal zaailingen per soort voor volledig bosreservaat 

Boomsoort Stamtal/ha 
Wilde lijsterbes  2357 

Gewone esdoorn 1994 

Zwarte els 1288 

Amerikaanse vogelkers 1006 

krenteboompje (G) 464 

Sporkehout  453 

Hazelaar 315 

Ruwe berk 260 

Rododendron 209 

Amerikaanse eik 176 

iep (olm)  161 

lork (G) 147 

Hulst 144 

Vogelkers 87 

Gewone vlier 86 

Zomereik 69 

Tamme kastanje 58 

Gewone es 19 

Fijnspar 17 

Zoete kers 10 

paardekastanje (G) 10 

Totaal 9330 
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Grafiek 3.3: 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 1. 302 levende struiken per hectare, 
verdeeld over 19 houtige plantensoorten. In de drie hoogteklassen zijn “berk” (396 ex./ha), Wilde 
lijsterbes (266 ex./ha), Sporkehout (128 ex./ha) en Amerikaanse vogelkers (98 ex./ha) de talrijkst 
voorkomende struiksoorten. In de struiklaag komen ook Zwarte els (83 ex./ha), Zachte berk (69 
ex./ha) en wilgen (40 ex./ha) voor.  

In sommige bestanden is de struiklaag quasi afwezig maar in heel wat bestanden komt veelvul-
dige natuurlijke verjonging voor van ongewenste soorten als Amerikaanse vogelkers maar ook 
van gewenste soorten als Olm en Europese vogelkers zoals in het zuidelijke bosreservaatsdeel.  

Tabel 3.17: aandeel struiken per hectare per hoogteklasse voor volledig bosreservaat 
Hoogte Boomsoort Stamtal/ha 

Wilde lijsterbes  258 

Ruwe berk 144 

Amerikaanse vogelkers 98 

Sporkehout  96 

Zwarte els 40 

lork (G) 38 

Hazelaar 32 

Gewone esdoorn 31 

Vogelkers 30 

Gewone vlier  25 

wilg  25 

Rododendron 24 

Zachte berk 23 

200-400 

Zoete kers  13 
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Hoogte Boomsoort Stamtal/ha 

Amerikaanse eik 4 

Zomereik 3 

Beuk 2 

Tamme kastanje 2 

iep (olm) 0 

Ruwe berk 148 

Sporkehout  32 

Zwarte els 24 

wilg (G) 24 

Zachte berk 23 

Gewone esdoorn 9 

400-600 

Wilde lijsterbes  8 

Ruwe berk 104 

Zachte berk 23 600-800 

Zwarte els 19 

 
Tabel 3.18: totaal aantal struiken per soort voor het volledig bosreservaat 

Boomsoort Stamtal/ha 
Ruwe berk 396 

Wilde lijsterbes  266 

Sporkehout  128 

Amerikaanse vogelkers 98 

Zwarte els 83 

Zachte berk 69 

wilg  49 

Gewone esdoorn 40 

lork (G) 38 

Hazelaar 32 

Vogelkers 30 

Gewone vlier  25 

Rododendron 24 

Zoete kers  13 

Amerikaanse eik 4 

Zomereik 3 

Beuk 2 

Tamme kastanje 2 

iep (olm) 0 

Totaal 1302 
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Grafiek 3.4: 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 kaar-
ten 2.8a-c zijn de hoofdboomsoorten per bestand weergegeven. 
 
Uit Tabel 3.19 is vooral de relatieve verhouding tussen de verschillende boomsoorten af te lei-
den. Op basis van het stamtal zijn de belangrijkste boomsoorten van het bosreservaat ‘berk’ 
(Ruwe berk en Zachte berk samen = 30%) en Amerikaanse eik (19%) gevolgd door Zwarte els, 
Zomereik en lork.  

Voor het grondvlak en het volume zijn de verhoudingen lichtjes anders. Berk komt hier op de 
tweede plaats (22% en 18%) want Zomereik neemt het grootste aandeel in (31% en 38%). Ook 
lork (16% en resp. 18%) en (minder) Grove den (9% en resp. 8%) nemen een aanzienlijk aan-
deel in. Alle naaldhoutsoorten samen maken ongeveer 28% uit van het grondvlak en 28% van 
het houtvolume. Ook Amerikaanse eik heeft nog een redelijk aandeel van 8% resp. 6%. Zwarte 
els maakt ongeveer 5% uit van het grondvlak en 4% van het volume. Alle overige soorten heb-
ben zowel voor het grondvlak als het volume een aandeel van minder dan 5% of en hebben een 
beperkt of te verwaarlozen aandeel in deze parameters.  
Tabel 3.19: aandeel bomen per soort voor het volledig bosreservaat 

Boomsoort stamtal (ex./ha) grondvlak (m2/ha) volume (m3/ha) 

Zomereik 57 7% 8,16 31% 84,57 38% 

lork (G) 41 5% 4,24 16% 41,36 18% 

Ruwe berk 197 25% 3,80 15% 26,17 12% 

Grove den  26 3% 2,29 9% 18,38 8% 

Zachte berk 41 5% 2,08 7% 13,74 6% 

Amerikaanse eik 147 19% 1,74 8% 14,26 6% 

Zwarte els 87 11% 1,44 5% 8,76 4% 

Fijnspar 22 3% 0,69 3% 5,50 2% 

Wilde lijsterbes 0 0% 0,33 1% 0,66 1% 

plataan (G) 2 0% 0,22 1% 2,25 1% 

Gewone esdoorn 0 0% 0,21 1% 1,23 1% 

cultuurpopulier 11 1% 0,17 1% 0,88 1% 
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Boomsoort stamtal (ex./ha) grondvlak (m2/ha) volume (m3/ha) 

Hazelaar 2 0% 0,17 1% 0,66 0% 

Robinia (Valse Acacia) 2 0% 0,16 1% 1,24 0% 

Grauwe abeel 53 7% 0,15 1% 1,03 0% 

paardekastanje (G) 24 3% 0,14 1% 1,33 0% 

wilg  1 0% 0,13 0% 0,23 0% 

chamaecyparis (schijncipres)  0 0% 0,05 0% 0,44 0% 

Tamme kastanje 0 0% 0,04 0% 0,34 0% 

Witte els 28 4% 0,04 1% 0,04 0% 

Rododendron 1 0% 0,04 0% 0,04 0% 

iep (olm)  3 0% 0,03 0% 0,20 0% 

Beuk 0 0% 0,03 0% 0,31 0% 

Zoete kers 6 1% 0,03 0% 0,20 0% 

Gewone es 10 1% 0,02 0% 0,19 0% 

Gewone vlier  3 0% 0,02 0% 0,04 0% 

Sporkehout 3 0% 0,02 0% 0,01 0% 

Amerikaanse vogelkers 5 1% 0,01 0% 0,03 0% 

Totaal 773  26,46  224,11  

 

Grafiek 3.5: procentueel aandeel van de bomen naar grondvlak in volledig bosreservaat 
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Overzichten per bosreservaatsdeel 
Grafiek 3.6 tot en met Grafiek 3.9 geven een overzicht van de verdeling van het stamtal en 
grondvlak ten opzichte van de omtrekklasse voor de verschillende bosreservaatsdelen.  

Hieruit blijkt dat berk naar stamaantal een groot deel inneemt van de lagere omtrekklassen in 
de twee bosreservaatsdelen. In het zuidelijke bosreservaatsdeel is ook Zwarte els sterk verte-
genwoordigd in de lagere omtrekklassen. Vanaf een omtrek van 100 cm zijn voornamelijk Zo-
mereik, Lork en Grove den (Noord) en Amerikaanse eik (Zuid) vertegenwoordigd. 
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Bij de grondvlakverdeling van elke boomsoort ten opzichte van de omtrek wordt eenzelfde 
beeld bekomen. 
 
Den Doolhof Noord 
In de lagere omtrekklasse (tot 80 cm) neemt berk ongeveer de helft in van het stamtal. Vanaf de 
hogere omtrekklassen neemt voornamelijk Grove den, Lork (vnl. tussen 80-120cm) en Zomereik 
(vooral vanaf 120 cm) het voornaamste aandeel in. Zwaardere bomen (meer dan 180 cm om-
trek) worden bijna uitsluitend onder de vorm van Zomereik teruggevonden. Dit stramien wordt 
ook in de grondvlakverdeling teruggevonden. Hier valt echter op dat er ook verschillende zeer 
zware Lorken en berken voorkomen. 
 
Grafiek 3.6: stamtal t.o.v. de omtrekklasse in bosreservaatsdeel Noord 

 
Grafiek 3.7: grondvlak t.o.v. de omtrekklasse in bosreservaatsdeel Noord 

 
Den Doolhof Zuid 
Zwarte els en berk zijn de belangrijkste soorten in de lagere omtrekklassen (minder dan 90 cm). 
In de hogere omtrekklassen neemt het aandeel lork (vooral rond de 120 cm) toe, Zomereik en 
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Amerikaanse eik zijn tussen de 140 en 200 cm de voornaamste boomsoorten naar grondvlak 
en volume, terwijl Zomereik een groter aandeel heeft bij de bomen van een omtrek van 185 cm 
en –net zoals in de noordelijke bosreservaatsdeel- ook de soort met de grootste omtrekken. 
 
Grafiek 3.8: stamtal t.o.v. de omtrekklasse in bosreservaatsdeel Zuid 

 
Grafiek 3.9: grondvlak t.o.v. de omtrekklasse in de bosreservaatsdeel Zuid 

 
 

Herkomst en menging 
Volgens de criteria voor duurzaam bosbeheer dient tenminste 20% van de totale oppervlakte 
van het bos te bestaan uit of in omvorming te zijn naar gemengde bestanden op basis van in-
heemse en standplaatsgeschikte boomsoorten binnen een bosbouwtechnische verantwoorde 
termijn. In inheemse bestanden moeten inheemse boomsoorten minstens 90% van het grond-
vlak van het bestand innemen. Omdat de hybride lorken en Amerikaanse eik tot de uitheemse 
boomsoorten gerekend worden, wordt al snel het belang van de uitheemse boomsoorten duide-
lijk in het bosreservaat: het grondvlak wordt voor ca. 25% bepaald door uitheemse boomsoor-
ten. Naar stamtal is de dominantie van inheemse boomsoorten iets kleiner (70%): inheems 
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loofhout (met o.a. veel berk) maakt een groot deel van de kleinere sortimenten in de neveneta-
ge uit.  

In Tabel 3.20 wordt hiervan een overzicht geboden en in grafiek 3.10 worden deze verhoudin-
gen gevisualiseerd. Kaart 3.11b geeft een overzicht van het percentage inheems loofhout per 
bestand. 

Tabel 3.20: verhouding tussen inheemse en uitheemse boomsoorten 

Stamtal Grondvlak Volume 
Groep 

(/ha) (%) (m²/ha) (%) (m³/ha) (%) 

Inheems 540 69,9 % 19,7 74,3 % 162 72,3 % 

Uitheems 233 30,1 % 6,8 25,7 % 62 27,7 % 

Totaal 773  26,5  224  

Grafiek 3.10: verhouding tussen inheemse en uitheemse boomsoorten. 
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In Tabel 3.21 wordt een overzicht van de oppervlakteverdeling van het volledige bosreservaat 
volgens herkomst van de hoofdboomsoorten (inheems of exoot) en menging (gemengd of homo-
geen)9 gegeven. Tabel 3.22 geeft per bestand het procentueel aandeel van inheems loofhout in 
de bestanden weer. De inheemse gemengde bestanden (49%) bestaan hoofdzakelijk uit Zo-
mereiken- of Grove dennenbestanden en ook uit bestanden met berk, wilg en Zwarte Els met 
inmenging van inheemse loofboomsoorten. Daarnaast zijn Zomereik (en minder) Grove den bij 
inheems/homogene bestanden de meest voorkomende boomsoort. 

Daar waar Amerikaanse eik, cultuurpopulier of Lork een aandeel hebben in de boomlaag wor-
den deze bestanden aanzien als inheems/exoot met of zonder een neven/onderetage van in-
heemse boomsoorten (gemengd of homogeen) of exoot. Een klein percentage (5%) wordt inge-
nomen door gemengde bestanden met vooral exoten en met of een beperkt aandeel inheemse 
soorten. Het betreft een mengverband van Amerikaanse eik en Fijnspar met een beperkte bij-
menging van Zomereik (bestand 17d, Zuid). Ongeveer 5% van alle bosbestanden bestaan uit 
een menging van exoten, het betreft meestal bestanden met Lork al dan niet met een neven-
etage van Amerikaanse eik of Fijnspar. Verder komt in het zuidelijk bosreservaatsdeel nog een 
bestand voor (7c) met een menging van Robinia, Paardenkastanje en Tamme kastanje. Tevens 
komen er ook homogene aanplanten voor van Lork of komt uitsluitend Amerikaanse eik voor in 

                                                                    
9 De gebruikte definities zijn deze zoals gehanteerd in de Criteria Duurzaam Bosbeheer: 

- inheems: het grondvlak wordt voor 90% of meer ingenomen door inheemse boomsoorten. 
- inheems/exoot: het grondvlak van inheemse boomsoorten is meer dan of gelijk aan 50 % en minder dan 90 %. 
- exoot/inheems: het grondvlak van inheemse boomsoorten is meer dan of gelijk aan 30 % en minder dan 50 %. 
- exoot: het grondvlak van inheemse boomsoorten is minder dan 30 %. 
- homogeen: het grondvlak wordt voor meer dan 80 % ingenomen door één boomsoort. 
- gemengd: het grondvlak wordt voor maximaal 80 % ingenomen door één boomsoort. 
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de boomlaag (10%). Deze bestanden zijn vrijwel allen in het noordelijk bosreservaatsdeel terug 
te vinden.  

Tabel 3.21: kruistabel waarin de oppervlakte van het bosreservaat wordt opgedeeld naar de 
kenmerken inheems/exoot en homogeen/gemengd 

Inheems/Exoot Homogeen/Gemengd Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 
Inheems Gemengd 31 49% 

Inheems Homogeen 9,44 15% 

Inheems/Exoot Gemengd 9,55 15% 

Exoot/Inheems Gemengd 3,02 5% 

Exoot Gemengd 3,29 5% 

Exoot Homogeen 6,07 10% 

Nvt. Nvt. 0,58 1% 

 
3.3.1.3 Dendrometrische gegevens 
 
Om inzicht te verkrijgen in de opbouw van het bos werd in de maand april van 2011 een bosin-
ventarisatie uitgevoerd, waarbij een deel van de bestanden aan de hand van 20 proefvlakop-
names werd opgemeten. De inventaris is zowel kwantitatief als kwalitatief georiënteerd en dient 
om enerzijds het stamtal en grondvlak, anderzijds de bestandssamenstelling 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 bosreser-
vaatsdeel en per bestand zijn op te vragen. Op de cd-rom zijn ook per bosreservaatsdeel en per 
bestand de fiche met de gegevens per laag (zaailingen, struik- en boomlaag) en bijhorende gra-
fieken weergegeven. 
 
In Tabel 3.22 is de overzichtstabel met per bosbestand de belangrijkste dendrometrische gege-
vens van de levende en dode bomen weergegeven. De bestanden waar er proefvlakopnames 
zijn uitgevoerd zijn in tabel 3.22 in het vet weergegeven. Voor de andere bestanden (cursief) 
zijn de gegevens geëxtrapoleerd.  
 
Het algemeen gemiddelde van stamtal, grondvlak en volume van het volledige bosreservaat 
werd berekend als het gewogen gemiddelde op basis van de bosbestandsoppervlaktes (zonder 
permanent open plekken, te bebossen plekken en water). Het gemiddeld stamtal voor de le-
vende bomen beloopt 773 bomen/ha. Het gemiddeld bestandsgrondvlak bedraagt 26,5 m²/ha 
en het gemiddeld bestandsvolume 224 m³/ha. Het vrij hoog stamtal is onder meer te wijten aan 
de aanwezigheid van heel wat verjonging van berk in (voornamelijk) het noordelijke bosreser-
vaatsdeel.  
 
Tabel 3.22: Overzicht van het stamtal, grondvlak en volume per bestand (op basis van de bosbouwopnames) 

 Levende bomen Dode bomen  

Bosrese
rvaatsde

el 
Bestand Opp. 

(ha) 
stamtal 

aantal/ha 
grondvlak 

m²/ha 
volume 
m³/ha 

stamtal 
aantal/ha 

grondvlak 
m²/ha 

volume 
m³/ha 

% 
inheem

s 
Noord 1a 18,92 542 24,67 216,85 120 7,03 69,70 94,50 
Noord 2a 1,3 757 38,76 326,45    5,32 
Noord 2b 0,91 1886 8,99 22,80    100,00 
Noord 2c 1,32 802 20,68 130,47 33 1,50 12,85 100,00 

Noord 3a 1,15 2535 28,85 212,34 511 2,31 6,59 96,03 

Noord 3b 1,48 334 31,27 317,25 39 4,35 42,85 95,10 

Noord 4a 1,84 737 34,01 239,15 157 1,60 9,72 77,70 
Noord 5a 0,7 334 31,27 317,25 39 4,35 42,85 95,10 
Noord 5b 1,56 802 20,68 130,47 33 1,50 12,85 100,00 
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 Levende bomen Dode bomen  

Bosrese
rvaatsde

el 
Bestand Opp. 

(ha) 
stamtal 

aantal/ha 
grondvlak 

m²/ha 
volume 
m³/ha 

stamtal 
aantal/ha 

grondvlak 
m²/ha 

volume 
m³/ha 

% 
inheem

s 
Noord 5c 0,36 1886 8,99 22,80    100,00 

Noord 5d 0,54 884 32,98 270,21 79 2,05 17,01 81,22 
Noord 5e 0,4 422 36,98 356,80 118 2,41 17,93 10,02 
Noord 5f 0,91 611 18,24 141,43 39 1,27 10,96 97 

Noord 5g 0,99 953 38,55 307,02 236 5,05 39,47 80,51 

Noord 5h 0,57 2535 28,85 212,34 511 2,31 6,59 96,03 
Noord 5i 1,07 953 38,55 307,02 236 5,05 39,47 80,51 
Noord 5j 0,86 821 36,39 301,34 191 4,35 36,01 68,24 
Noord 5k 0,68 953 38,55 307,02 236 5,05 39,47 80,51 
Noord 7a 2,62 2525 27,70 200,98 511 2,31 6,59 97,03 

Noord 8a 0,91 865 46,73 454,00    10,79 
Noord 8b 2,1 295 27,74 278,60 10 1,58 22,18 0,00 

Noord 8c 2,66 892 31,63 262,72 96 1,74 13,82 56,11 

Zuid 11a 0,88 1886 8,99 22,80    100,00 
Zuid 11b 0,71 401 12,73 83,91 33 1,50 12,85 100,00 

Zuid 13a 1,08 921 28,12 205,63 45 1,54 12,97 100,00 

Zuid 13b 1,41 275 21,06 145,38 177 13,85 171,77 4,01 

Zuid 14a 1,99 1002 38,69 292,66    95,63 
Zuid 15a 1,68 49 6,34 68,48    100,00 

Zuid 16a 2,27 295 27,74 278,60 10 1,58 22,18 0,00 

Zuid 17a 2,73 447 18,52 179,94 96 7,92 83,21 92,32 
Zuid 17b 1,78 1324 17,03 132,02 172 4,32 40,33 98,79 
Zuid 17c 0,97 373 55,33 514,91 118 2,13 15,65 28,94 

Zuid 17d 3,02 447 30,02 289,12 113 8,91 96,68 32,34 

 

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 3.22. 
In Tabel 3.24 wordt per bosbestand de aanwezigheid van liggend dood hout weergegeven.  

Voor het volledige bosreservaat is dit 18,3% énkel voor het staand dood hout. De aanwezigheid 
van staand en liggend dood hout wordt besproken in § 3.3.1.4. 

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. 
Tabel 3.23: Overzicht van het staand dood hout en hun procentueel aandeel 
Boomsoort Sortiment Stamtal (N/ha) Grondvlak (m2/ha) Volume (m3/ha) 
cultuurpopulier zeer dik 4,89 0,60 6,2 

Zomereik zeer dik 1,02 0,32 3,54 

lork (G) zeer dik 1,00 0,16 2,20 

Fijnspar zeer dik 0,30 0,10 1,43 

Zoete kers  zeer dik 0,22 0,03 0,26 

Grove den  dik 9 0,90 8,7 

cultuurpopulier dik 9 0,60 5,9 

Zomereik dik 3,16 0,33 3,44 

lork (G) dik 3,48 0,25 3,11 

Zachte berk dik 2,08 0,09 0,80 

Amerikaanse eik dik 1,18 0,04 0,35 
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Boomsoort Sortiment Stamtal (N/ha) Grondvlak (m2/ha) Volume (m3/ha) 
chamaecyparis (schijncipres) (G) dik 0,60 0,02 0,16 

Ruwe berk dik 0,37 0,02 0,14 

cultuurpopulier dun 9,78 0,23 1,99 

Ruwe berk dun 13,16 0,14 0,85 

Grove den  dun 3,25 0,06 0,48 

Zomereik dun 3,16 0,05 0,37 

Fijnspar dun 4,23 0,05 0,32 

wilg (G) dun 20,03 0,08 0,22 

Zoete kers  dun 1,58 0,03 0,18 

Zwarte els dun 2,87 0,03 0,17 

Zachte berk dun 9,45 0,05 0,14 

Witte els dun 5,67 0,03 0,09 

Amerikaanse eik dun 1,18 0,01 0,09 

Wilde lijsterbes  dun 3,58 0,02 0,08 

Gewone vlier  dun 0,70 0,01 0,04 

iep (olm) (G) dun 0,20 0,00 0,00 

paardekastanje (G) dun 0,60 0,00 0,00 

Totaal  121 4,4 41,3 

 
In de meeste bestanden is dun liggend dood hout aanwezig (zie Tabel 3.24). Dikker liggend 
dood hout komt iets minder voor en beperkt zich vooral tot de gemengde inheemse loofbossen 
met voornamelijk Zomereik in het zuidelijk bosreservaatsdeel.  
 
Tabel 3.24: Spreiding van het liggend dood hout per bestand over de verschillende dikteklassen10. 

Bosreser-
vaatsdeel Bestand Dun Dik Zeer dik Bosreser-

vaatsdeel Bestand Dun Dik Zeer dik 

Noord 1a > 100 stuks/ha 11-30 
stuks/ha > 3 stuks  Noord 5j < 5 

stuks/ha geen geen 

Noord 2a 5-100 stuks/ha 1-10 
stuks/ha geen  Noord 5k 5-100 

stuks/ha 
1-10 

stuks/ha geen 

Noord 2b 5-100 stuks/ha 1-10 
stuks/ha geen  Noord 7a > 100 

stuks/ha 
1-10 

stuks/ha geen 

Noord 2c < 5 stuks/ha geen geen  Noord 8a < 5 
stuks/ha geen geen 

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

1-3 
stuks/ha  Noord 8b < 5 

stuks/ha 
1-10 

stuks/ha geen 

Noord 3b 5-100 stuks/ha 1-10 
stuks/ha geen  Noord 8c 5-100 

stuks/ha 
1-10 

stuks/ha 
1-3 

stuks/ha 

Noord 3c < 5 stuks/ha geen geen  Zuid 1a 5-100 
stuks/ha geen geen 

Noord 4a 5-100 stuks/ha 1-10 
stuks/ha geen  Zuid 1b 5-100 

stuks/ha 
1-10 

stuks/ha 
1-3 

stuks/ha 

Noord 5a 5-100 stuks/ha 1-10 
stuks/ha geen  Zuid 3a 5-100 

stuks/ha geen geen 

Noord 5b > 100 stuks/ha geen geen  Zuid 3b 5-100 
stuks/ha 

1-10 
stuks/ha 

1-3 
stuks/ha 

Noord 5c geen geen geen  Zuid 4a 5-100 
stuks/ha geen geen 

Noord 5d 5-100 stuks/ha 1-10 
stuks/ha geen  Zuid 5a 5-100 

stuks/ha 
1-10 

stuks/ha 
1-3 

stuks/ha 

                                                                    
10 Dun: 20-60cm, Dik: 60-120cm, Zeer dik: > 120cm 
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Bosreser-
vaatsdeel Bestand Dun Dik Zeer dik Bosreser-

vaatsdeel Bestand Dun Dik Zeer dik 

Noord 5e 5-100 stuks/ha geen geen  Zuid 6a 5-100 
stuks/ha 

1-10 
stuks/ha 

1-3 
stuks/ha 

Noord 5f 5-100 stuks/ha geen geen  Zuid 7a 5-100 
stuks/ha 

11-30 
stuks/ha > 3 stuks 

Noord 5g 5-100 stuks/ha 1-10 
stuks/ha geen  Zuid 7b < 5 

stuks/ha 
1-10 

stuks/ha geen 

Noord 5h 5-100 stuks/ha 1-10 
stuks/ha geen  Zuid 7c 5-100 

stuks/ha 
1-10 

stuks/ha 
1-3 

stuks/ha 

Noord 5i 5-100 stuks/ha 1-10 
stuks/ha geen  Zuid 7d 5-100 

stuks/ha 
1-10 

stuks/ha 
1-3 

stuks/ha 

 
3.3.1.4 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 of 1 m omtrek) 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 Den Doolhof 214 levende dikke bomen en 462 dode bo-
men opgemeten. Zie resultaten op kaarten 3.9a en 3.9b. 
 
Dikke bomen 
Dikke levende bomen (= bomen >2,5 m omtrek) komen vooral in het zuidelijke deel van Den 
Doolhof Zuid en gedeeltelijk ook in de oostrand van Den Doolhof Noord ter hoogte van de wijk 
Werkendam. 

Van de 214 dikke bomen zijn er 149 Zomereiken of 70% van het totale aantal (zie Tabel 3.25). 
De dikste boom in het bosreservaat is een Zomereik met een omtrek van 414 cm die ter hoogte 
van het pad staat in bestand 17d (Doolhof Zuid). Verder komen er nogal wat omvangrijke Ame-
rikaanse eiken voor op de grens van 14a en 17d. 

Als we kijken naar het totale ingenomen volume van deze bomen per hectare (57,7 m3/ha) ten 
opzichte van het totale volume van alle bomen per hectare (zie § 3.3.1.3) dan nemen dikke bo-
men ongeveer 26% van het totale bestandsvolume per hectare in. 

De dichtheid aan dikke levende bomen (vnl. Zomereik) in het bosreservaat is uitzonderlijk hoog, 
zelfs binnen het Vlaamse bosreservatennetwerk (zie hiervoor ook Tabel 3.27). 
 

Tabel 3.25: levende dikke bomen in het bosreservaat Den Doolhof 
Soort Omtrek > 2,5m Totaal volume (m3) 

Amerikaanse eik 36 607 

Beuk 9 163 

Populier 5 75 

Ruwe berk 7 133 

Zomereik 149 2464 

Tamme kastanje 1 16 

Gewone es 1 16 

Grauwe abeel 1 15 

Wilg 1 8 

Plataan 3 50 

Gewone es 1 16 

Totaal op 61,8 ha/bos 214 ex. 3563 
Dichtheid (/ha) 3,5 57,7 
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Dood hout 
Het totaal volume aan zwaarder dood hout aanwezig in het bosreservaat bedraagt ca. 1.000 m3 
(richtcijfer op basis van omtrek x lengte van dode bomen). Omgerekend per hectare komt dit 
overeen met 16 m3 waarvan 33% liggend dood hout, 61% staand dood hout en 6% hangend 
dood hout. 

In het bosreservaat bestaat het zwaarder dood hout (omtrek >1 m) hoofdzakelijk dus uit staand 
dood hout. Populier maakt ca. 50% uit van het dood hout. Verder hebben soorten als Lork, Zo-
mereik, Grove den en Zoete kers ook een belangrijk aandeel. Het dood hout is vooral gecon-
centreerd in de noord-oosthoek van bestand 1a in Den Doolhof Noord. Het betreft hier vooral 
veel staande dode populieren. Liggend dood hout daarentegen wordt voornamelijk terug ge-
vonden in Den Doolhof Zuid. 

De dikste dode boom is een staande Zomereik met een omtrek van 295 cm. 

Tabel 3.26: overzicht van aantal staande, liggende en hangende dode bomen in bosreservaat  

Soort staande 
dode bomen 

liggende 
dode bomen 

hangende 
dode bomen 

Douglas - - 1 

Grove den 22 10 2 

Lork - 37 9 

Populier 203 21 3 

Ruwe berk 16 8 3 

Zomereik 20 46 2 

Zilverspar - 1 - 

Amerikaanse eik 6 11 - 

Amerikaanse vogelkers 4 1 - 

wilg - 2 - 

Grauwe abeel - 1 - 

Zoete kers 13 14 - 

Fijnspar 1 2 - 

Zwarte els 1 1 - 

Iep 1 - - 

Totaal op 61,8 ha bos 287 ex. 155 ex. 20 ex. 
Dichtheid (/ha) 4,64 2,51 0,32 

 
Voor staand dood hout boven de 100 cm omtrek komen we uit aan ongeveer 10m3 per hectare 

wat significant sterk afwijkt (factor 4!) aan de waarden die berekend zijn via de proefcirkels (zie 
Tabel 3.23). Een eenduidige reden is hiervoor niet te vinden. Wel wordt tijdens de biotoopkarte-
ring het dood hout tussen de 20 en 100 cm omtrek niet opgemeten. Deze cijfers zitten dan ook 
niet verwerkt in hoger vermeldde cijfers. 

Als we dit vergelijken met andere bossen binnen het bosreservatennetwerk dan is het aandeel 
dood hout eerder bescheiden doch nog altijd meer dan bijvoorbeeld in het Meerdaalwoud 
(Everzwijnbad). Zie Tabel 3.27 voor een vergelijking met andere bosreservaten.  
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Tabel 3.27: overzicht van dikke levende bomen en volume dood hout in enkele bosreservaten 
(bron: L. De Keersmaeker en K. Vandekerkhove, 2008) 
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3.3.2 Fytosociologische inventaris 

In april-juni 2011werden in totaal 20 vegetatie-opnames volgens Braun-Blanquet gemaakt in 
de proefvlakken waar de bosbouwopnames zijn uitgevoerd.  
 
De situering van de opnames en de aanwezige bos- en vegetatietypes is weergegeven op kaart 
3.10. In bijlage 3 worden deze opnames weergegeven per soort en per vegetatielaag. 
  
De vegetatieopnamen in bos worden vegetatiekundig op naam gebracht met behulp van 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 39 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 deze typering van de actuele vegetatie vanuit de kruidlaag te bevestigen en om de proef-
vlakken te karakteriseren qua biotische parameters, werd ook een mF/mR.mN-ecogram (Ro-
gister, 1985) gemaakt en geïnterpreteerd (zie Figuur 3-15 ). 
 
Voor de duidelijkheid wordt in Tabel 3.28 een overzicht gegeven van de aangetroffen bostypes 
in Den Doolhof volgens de vroeger gebruikte Bos & Groen-indeling (2001) en de recentere in-
deling volgens Cornelis et al. (2009).  
 
Tabel 3.28: Aangetroffen bostypes in het bosreservaat Den Doolhof 

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

C3: Elzenbroekbos met Hop en Moerasspirea Elzenbroekbos (deels) 

G4: Essen-Eikenbos met Bosgierstgras en Witte klaver-
zuring  Arme Eiken-Haagbeukenbos 

H2a: Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte kla-
verzuring. Gierstgras-Beukenbos 

H3b: Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos 
I1: RG [Dennen-Eikenbos] met Gewone braam Bramenrijk Eiken-Beukenbos (deels) 

I2: Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpen-
strootje 

Soortenarm Berken-Eikenbos/Bochtige smele-
rijk Berken-Eikenbos/Typisch Berken-
Eikenbos/Bosbesrijk Berken-Eikenbos 

I3: RG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse vogelkers Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos 
I4: RG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse eik Amerikaanse eik-Kastanjebos 
J1: Berken-Elzenbos met Zomereik Elzen-Eikenbos 
J3: Berken-Elzenbos met Geoorde wilg en Veenmos Niet aangemeld 
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Figuur 3-5: Procentueel aandeel van elk bostype (volgens Cornelis, 2009) in het bosreservaat. De bostypes 
worden kloksgewijs volgens de legende. 
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C3: Elzenbroekbos met Hop en Moersspirea

G4: Essen-Eikenbos met Bosgierstgras en Witte
klaverzuring

H2a: Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte
klaverzuring subtype met Brede- en Smalle
stekelvaren
H3b: Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren

jonge Eiken-Beukenbossen (H2-H3)

I1: RG Dennen-Ekenbos met Braam

I2: Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en
Pijpenstrootje, diverse subtypes

I3: RG Dennen-Eikenbos, diverse subtypes

j1: Berken-Elzenbos met Zomereik

j3: Berken-Elzenbos met Veenmos

spontane verbossing

w ilgenstruw eel  
 
Groep C: Elzenbroekbos 
 
 C3: ELZENBROEKBOS MET HOP EN MOERASSPIREA 

(  Habitatcode: 91E0: Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior) 
 

Algemeen: dergelijk Elzenbroekbos komt vooral voor in de moerassige depressies van de riviervalleien in 
de Zand- en Zandleemstreek. Goed ontwikkelde Elzenbroekbossen zijn zeldzaam. Gezien ze moeilijk ex-
ploiteerbaar zijn worden dergelijke bossen vooral als hakhout beheerd of werden ze ook ingeplant met 
populier na het aanleggen van ontwateringsgrachten. Het behoud of herstel van een goede waterhuishou-
ding is essentieel. 
 
Den Doolhof: dit type wordt in drie bestanden teruggevonden, namelijk twee in het noordelijk 
deel (2b en 3a) en één in het zuidelijk deel (13a). In bestand 3a (Noord) betreft het slechts een 
fragment rond de aanwezige vijver. Hier is veenmos (s.l.), Hop, Brede stekelvaren en Moeras-
struisgras terug te vinden. Bestand 2b bestaat uit voormalig hakhout van Zwarte els en Boswilg. 
Bestand 13a in het zuidelijke deel bestaat hoofdzakelijk uit voormalig hakhout van Zachte berk 
(en minder) Zwarte els. De struiklaag wordt gedomineerd door Zwarte els. Dominante soorten in 
de kruidlaag zijn: Penningkruid, Moerasbeemdgras, Zachte duizendknoop, Watermunt en Moe-
raswalstro aangevuld met Wolfspoot en grote horsten van Pluimzegge.  
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Figuur 3-6: bostypespectrum voor Elzenbroekbos met Hop en Moerasspirea 

 
 

  
foto: horst van Pluimzegge in bestand 3a (Zuid). 

 
Groep G: Essen-Eikenbos 
 
 G4: ESSEN-EIKENBOS MET BOSGIERSTGRAS EN WITTE KLAVERZURING. 

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

 
Algemeen: Dit bostype is eigenlijk een overgangsvorm tussen de Essen-Eikenbossen en de Eiken-
Beukenbossen. De boomlaag wordt hoofdzakelijk beheerst door soorten als Zomereik, Gewone es en 
Beuk. Gewone esdoorn en Hazelaar komen hoofdzakelijk voor in de struiklaag. In de kruidlaag komen 
soorten voor die behoren tot het Fagion (Witte klaverzuring, Ruige veldbies en Gladde witbol) en het Car-
pinion (Grote muur, Gele dovenetel en Gevlekte aronskelk). In de Zand(leem)streek komt dit type voorna-
melijk voor op de overgangszones van beekalluvia en hoger gelegen zand(leem)gronden. 
 
Den Doolhof: dit type komt uitsluitend beekbegeleidend voor langs de Meergorenloop in het 
zuidelijke bosreservaatsdeel. De boomlaag wordt hier gedomineerd door Zomereik met Haze-
laar en Europese vogelkers in de struiklaag. In de kruidlaag komt veel Witte klaverzuring, Gele 
dovenetel en Wijfjesvaren voor. 
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foto: Gele dovenetel langs de Meergorenloop in het zuidelijke deel van 16a. 

 
Groep H: Eiken-Beukenbos 
 
 H2A: EIKEN-BEUKENBOS MET BOSGIERSTGRAS EN WITTE KLAVERZURING, SUBTYPE MET BREDE EN 

SMALLE STEKELVAREN 
(  Habitatcode: 9120: Atlantische zuurminnende Beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de 
ondergroei) 
 

Algemeen: Beuk en Zomereik zijn de voornaamste soorten in de boomlaag. Dit subtype is floristisch armer 
dan de bekende Eiken-Beukenbos uit het Zoniënwoud. Naast de beide stekelvarensoorten kan braam 
nogal eens overheersen. In de best ontwikkelde vormen van dit type in het bosreservaat komt verder nog 
Witte klaverzuring en Bleke zegge voor. De meeste bestanden die gecatalogeerd worden onder dit bosty-
pe vormen meer een overgangsvorm naar Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren wegens de aanwezigheid 
van een dun leempakket waarbij de onderliggende zandlagen dichter bij de oppervlakte komen te liggen. 
 
Den Doolhof: dit bostype komt uitsluitend in het zuidelijke bosreservaatsdeel voor (15a, 17a en 
17b) en vooral op de hoger gelegen gronden aansluitend op het voorgaande (G4) bostype. 
Meestal is Zomereik dominant met hier en daar opslag van berk. De aanwezigheid van Haze-
laar en Wilde kamperfoelie in de bestanden zijn indicaties voor een iets rijker bostype. 
 
Figuur 3-7: bostypespectrum voor het Eiken-Beukenbos met bosgierstgras en Witte klaverzuring, 

subtype met Brede en Smalle stekelvaren. 
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 H3B: EIKEN-BEUKENBOS MET ADELAARSVAREN, SUBTYPE MET DOMINANTIE ADELAARSVAREN 
(  Habitatcode: 9120: Atlantische zuurminnende Beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de 
ondergroei) 
 

Algemeen: Deze climaxvorm wordt meestal gedomineerd door Beuk met bijmenging van Zomereik. Door 
vroeger hakhoutbeheer is Beuk meestal verdwenen en domineert Zomereik. In het bosreservaat worden 
vrijwel slechts enkele Zomereikenbestanden teruggevonden met (beperkte) inmenging. Aspectbepalend in 
de kruidlaag zijn meestal Braam, Adelaarsvaren en Zomereik in de boomlaag. In de struiklaag is Wilde 
Lijsterbes aspectbepalend. Tamme kastanje en Amerikaanse eik zijn er doorgaans goed ingeburgerd. In 
het best ontwikkelde type, dat niet in het bosreservaat voorkomt, zijn Dalkruid en Lelietje-van-dalen as-
pectbepalend.  
 
Den Doolhof: de minder ontwikkelde rompgemeenschap van het Beuken-Eikenbos met Ade-
laarsvaren werd teruggevonden in twee bestanden in het zuidelijke bosreservaatsdeel. Het be-
treft het bestand grenzend aan de woonwijk (17c) en het oostelijk gelegen bestand 17d. In deze 
bestanden is er een grote dominantie van bramen en Adelaarsvaren met bijmenging van Ame-
rikaanse eik. Bestand 17c heeft heel wat parkelementen zoals Paardekastanje, Robinia, linde-
variëteiten en Plataan. 

 

Figuur 3-8: bostypespectrum voor Eiken-Beukenbossen met Adelaarsvaren, subtype met 
dominantie van Adelaarsvaren. 

 

 
Foto: Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren in bestand 17d (Zuid) 
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 JONGE EIKEN-BEUKENBOSSEN (H2/H3) 

In het noordelijke bosreservaatsdeel komt een aanzienlijke oppervlakte jonge Eiken-
Beukenbossen voor (ongeveer 28% van de totale oppervlakte). Deze bossen zijn nog zeer jong 
(< 80 jaar) en bestaan hoofdzakelijk uit berkenopslag met Zomereik en lokaal inmenging van 
Amerikaanse eik. Ten zuiden van de taluds verschijnt Beuk in de boomlaag.  
Deze types bevinden zich hoofdzakelijk ter hoogte van de voormalige kleiontginningen (ten 
noorden van oost-west georiënteerde taluds). Wegens de jonge leeftijd van deze bestanden is 
bostypering niet altijd evident. Over het algemeen zijn de bestanden gelegen ten zuiden van het 
talud droger met soorten als: Hengel, Valse salie, Bochtige smele, Blauwe bosbes, Pilzegge en 
Tormentil. In sommige bestanden komt veel rododendron voor. Ten noorden van dit talud ko-
men deze soorten ook voor maar in mindere mate. Deze soorten worden aangevuld met Witte 
klaverzuring, Knopig helmkruid en Bleeksporig bosviooltje.  
 
Groep I: Dennen-Eikenbos 
 
 I1: RG [Dennen-Eikenbos] met Gewone braam  

(  Habitatcode: -) 
 

Algemeen: het is een algemeen type op voedselarme gronden met slechts weinig karakteristieke soorten 
en veelal ontstaan door bebossing met naaldhout van heidegebieden in de Kempen en op de Vlaamse 
zandrug. Naast Gewone braam zijn Brede en Smalle stekelvaren de meest abundante soorten. Het is een 
minder waardevol type met vaak soortenarme en structuurarme bestanden die vrij recent van oorsprong 
zijn.  

Den Doolhof: de minder ontwikkelde rompgemeenschap komt voor in het noordelijke bosreser-
vaatsdeel ter hoogte van de oostelijke bestanden 5k, 8a, 8b en 8c en in het zuidelijke bosreser-
vaatsdeel ter hoogte van de bestanden 11b, 13b en 16a. Dit type is het meest voorkomende 
naaldhouttype in het bosreservaat (10,1 ha of 14,6%). Het betreffen meestal naaldhoutbestan-
den al dan niet met een belangrijke bijmenging van Ruwe berk of Zomereik. In bestanden 5j, 8c 
(Noord) en 16a (zuid) zijn al duidelijk overgangen aanwezig naar Eiken-Beukenbossen met 
soorten als Witte klaverzuring en Wilde kamperfoelie. Toch blijft braam en stekelvaren hier as-
pectbepalend. 

Figuur 3-9: bostypespectrum voor de RG Dennen-Eikenbos met Gewone Braam 

 
 
 I2b: Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje, SUBTYPE MET BLAUWE BOSBES 

(  Habitatcode: 9190: Oude zuurminnende Eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur) 
 
Algemeen: dit subtype wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van Blauwe bosbes, zij het in lage bedek-
kingsgraad. De voornaamste kruidachtige soorten zijn braam, Bochtige smele, Pijpenstrootje en Brede 
stekelvaren. In de struiklaag vindt men vaak Sporkehout en Wilde lijsterbes. 
 
Den Doolhof: dit bostype komt slechts voor in twee bestanden in het noordelijke bosreservaats-
deel. Het betreft een grove dennenbestand (4a) met een belangrijke bijmenging van Zomereik 
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en Amerikaanse eik. De kruidlaag bestaat er uit Pijpenstrootje, Bochtige smele, Blauwe bosbes, 
kamperfoelie en brede stekelvaren. Dit type komt ook voor in het noordelijke deel van het Zo-
mereikenbestand 5j. Blauwe bosbes komt hier vlakdekkend voor.  

 

Figuur 3-10: bostypespectrum voor het Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje, 
subtype met Blauwe bosbes. 

 

 
Foto: Vlakdekkend voorkomen van Blauwe bosbes in 5j (Noord). 

 
 I2c: Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje, SUBTYPE MET BOCHTIGE SMELE 

(  Habitatcode: 9190: Oude zuurminnende Eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur) 
 

Algemeen: dit is een verarmde of minder goed ontwikkelde vorm van het subtype met Blauwe bosbes. Er 
is meestal ook een zekere affiniteit met de rompgemeenschap met Braam (I1) Berk duikt hier nogal eens 
op in de nevenetage. De kruidlaag is kenmerkend zeer soortenarm door sterke dominantie van grassen 
(Bochtige smele) en/of bramen.  
 
Den Doolhof: dit bostype komt voor in het noordelijke bosreservaatsdeel ter hoogte van de be-
standen 2a en 5d. Het betreft een lorkenbestand (2a) en grove dennenbestand (5a). Naast 
Bochtige smele komt hier stekelvaren, Schapenzuring en Zandzegge voor in de kruidlaag. 
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Figuur 3-11: bostypespectrum voor het Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje, subtype met 
Bochtige smele. 

 
 
 

 I2d: Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje, SUBTYPE MET DOMINANTIE VAN 
PIJPENSTROOTJE.  
(  Habitatcode: 9190: Oude zuurminnende Eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur) 

 
Algemeen: dit is tevens verarmde of minder goed ontwikkelde vorm van het subtype met Blauwe bosbes. 
De affiniteit met dit bostype is dan ook sterk. Er is meestal ook een zekere affiniteit met de rompgemeen-
schap met Braam (I1) Berk duikt hier nogal eens op in de nevenetage. De kruidlaag is kenmerkend zeer 
soortenarm door sterke dominantie van grassen (Pijpenstrootje) en/of bramen. De aaneensluitende vege-
tatiemat en dense strooisellaag verhinderen de ontwikkeling van andere soorten en een goede verjonging. 
Extensieve begrazing ev. in combinatie met plaggen is de enige manier om deze dominantie te doorbre-
ken.  

 
Den Doolhof: Dit type komt in een drietal bestanden (3b, 5h en 5i) voor in het noordelijke bosre-
servaatsdeel. Bestanden 3b en 5h zijn Zomereikenbestanden met Wilde lijsterbes en Sporke-
hout in de struiklaag. In de kruidlaag komt stekelvaren, Pijpenstrootje en wat Bochtige smele 
voor. Bestand 5i is een lorken-/Grove dennenbestand. 
 

Figuur 3-12: bostypespectrum voor het Dennen-Eikenbos met bochtige smele en Pijpenstrootje, 
subtype met dominantie van Pijpenstrootje. 

 
 I3: RG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse vogelkers  

(  Habitatcode: -) 
 

Algemeen: het is een derivaatgemeenschap van het Berken-Eikenbos, wat betekent dat het gedomineerd 
wordt door soorten die niet typisch zijn voor deze plantengemeenschap. Vaak gaat het om invasieve niet-
inheemse soorten, in dit geval Amerikaanse vogelkers. Enerzijds zijn er bestanden met een heel hoge 
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bedekking van Amerikaanse vogelkers in de struiklaag; anderzijds worden ook heel wat bestanden waar 
eerder weinig Amerikaanse vogelkers te vinden is bij dit vegetatietype ondergebracht. In veel gevallen 
gaat het om bestanden waar recent inspanningen geleverd werden om de Amerikaanse vogelkers te ver-
wijderen maar waar de kruidlaag nog de samenstelling van het Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos 
weerspiegeld. De voedselarmoede van de bodem leidt er immers toe dat een herstel van de kruidlaag 
eerder traag verloopt. De belangrijkste soorten in de kruidlaag in het studiegebied zijn Braam, Brede en 
Smalle stekelvaren en zaailingen van Wilde lijsterbes, Sporkehout, Zomereik, Amerikaanse eik, Ruwe 
berk, Amerikaanse vogelkers, Amerikaans krentenboompje en soms Hulst. Plaatselijk kunnen Bochtige 
smele, Pijpenstrootje, Schapenzuring of enkele plantjes Struikhei standhouden. 
 
Den Doolhof: dit bostype komt alleen voor in bestand 5g van het noordelijke bosreservaatsdeel. 
De struiklaag bestaat er uit Amerikaanse vogelkers (25%) en Wilde lijsterbes. In de kruidlaag 
komt Zandzegge en stekelvaren voor. 
 

Figuur 3-13: bostypespectrum voor de RG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers 

 

 I4: RG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse eik 
(  Habitatcode: -) 
 

Algemeen: deze een derivaatgemeenschap van het Eiken-Beukenbos door de sterke aanwezigheid van 
Amerikaanse eik in dit subtype. De kruidlaag is ijl of wordt gedomineerd door bramen en Brede stekelva-
ren. De bladeren van Amerikaanse eik vormen een dikke, slecht verterende strooisellaag waardoor de 
kieming van andere soorten bemoeilijkt wordt. 
 
Den Doolhof: dit bostype komt uitsluitend voor in bestand 5e (Noord). In de struiklaag komt veel 
rododendron voor. 

Figuur 3-14: bostypespectrum voor de RG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse eik 
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Groep J: Berken-Elzenbos 
 
 J1: Berken-Elzenbos met Zomereik 

(  Habitatcode: 9190 : Oude zuurminnende Eikenbossen op zandvlakten met Quercus robus (deels). 
 

Algemeen: Typisch voor dit bostype is het gemengd voorkomen van soorten van voedselarme grond (Pij-
penstrootje, Bochtige smele, Blauwe bosbes en Valse salie) naast soorten van natte elzenbroekbossen 
(Pitrus, Grote wederik en Hennegras). In die zin is dit bostype meer een overgangstype. In de boomlaag 
overheersen soorten als Zomereik, berk en Zwarte els met Boswilg, Sporkehout en Wilde lijsterbes in de 
struiklaag. Dit bostype komt vooral voor op natte zand- tot zandleembodems.  
 
Den Doolhof: dit bostype wordt terug gevonden in de noordoosthoek van bestand 1a in het 
noordelijke bosreservaatsdeel. Het betreft hier een voormalig populierenbestand waarbij alle 
populieren zijn afgestorven door de sterk schommelende waterstand. Zachte berk groeit hier 
door in de nevenetage. De struiklaag wordt ingenomen door wilgen, berk, Sporkehout en voor-
malig hakhout van Witte els. De kruidlaag wordt in de natte zones gedomineerd door Moeras-
struisgras en stekelvaren; verder komt er nog Hoog struisgras, Moeraszegge, Ijle zegge, Pitrus 
en Grote wederik voor. 
 

  
Foto: Gradiënt van nat naar droog in het voormalig populierenperceel in bestand 1a (Noord). 

 
 J3: Berken-Elzenbos met Geoorde wilg en Veenmos 

(  Habitatcode: 91E0: Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior) 
 

Algemeen: Dit bostype is een voedselarme vorm van het Elzenbroekbos. In de boomlaag overheersen 
meestal Zwarte els en Zachte berk. In de struiklaag komen dezelfde soorten voor aangevuld met diverse 
wilgensoorten. In de kruidlaag domineren hoofdzakelijk verschillende veenmossoorten en Pijpenstrootje.  
 
Den Doolhof: dit type wordt in weinig ontwikkelde vorm teruggevonden rond de vijvers van be-
stand 1a en 7a. De scheidingslijn is hier vrij scherp door de aanwezigheid van talrijke taluds. Dit 
bostype is in theorie zeer zeldzaam maar wordt hier vrij ruim geïnterpreteerd. De 
boom/struiklaag wordt gedomineerd door Zachte berk, Grauwe wilg, Zwarte els en Sporkehout. 
De kruidlaag wordt hoofdzakelijk gedomineerd door Pijpenstrootje en veenmos aangevuld met 
soorten als Rosse vossenstaart, Gewone waterbies, Koningsvaren, Moerasrolklaver, Moeras- 
en Hoog struisgras. Verder komen hier ook soorten voor van voedselrijkere bodems zoals: 
Egelboterbloem, Waternavel, Pluimzegge, Elzenzegge, Hoge cyperzegge, Knolrus en Pitrus 
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foto links: Berken-Elzenbos met dominantie van Pijpenstrootje (links) en Pijpenstrootje + veenmos (rechts) 
rond de vijvers van 1a en 7a. 
 
Wilgenstruweel 
Ten zuiden van de grote vijver in 1a en in bestand 5c komt wilgenstruweel voor. Het wilgen-
struweel ten zuiden van 1a bevat tevens veel berk, Gewone esdoorn, Sporkehout, Gewone vlier 
en Zoete kers. In de kruidlaag komt veel Wilde kamperfoelie voor en Wijfjesvaren aangevuld 
met Kruipend zenegroen, stekelvaren en braam. De kruidlaag van het grauwe wilgenstruweel in 
5c heeft veel soorten gebonden aan voedselrijkere situaties zoals: Hop, Hondsdraf, Pitrus, Gro-
te wederik en Grote brandnetel. Gladde witbol en Wijfjesvaren zijn er dominant. 
 
Spontane verbossingen 
In het kader van exotenbestrijding hebben er in het bosreservaat verschillende eindkappen 
plaatsgevonden. Voorbeelden hiervan zijn terug te vinden zowel in het noordelijk bosreser-
vaatsdeel: bestand 3c (ex-Fijnspar) en 5b (ex-Fijnspar/Amerikaanse eik) als in het zuidelijke 
bosreservaatsdeel: bestand 11a (ex-Lork) en 14a (ex-loof+naaldhout). In sommige gevallen 
blijft het kroonhout liggen zoals in 5b. Na eindkap is er meestal opslag van berk, Wilde lijster-
bes, Sporkehout en Zwarte els waar nat (zoals in 1a). 

 
foto: Spontane verbossing van berk en Sporkehout  in bestand 5b (Noord) 
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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.  

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 (mR11) en de stikstofgraadklasse (mN12) of dus 
voedselrijkdom. Deze is oplopend van mor, moder naar mull als volgt:  
 

 
 

                                                                    
11 mR = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de zuurtegraad in de bovenste bodemlagen R.  
12 mN = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de nitrificatie N, dus mN.  
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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 de verschillende bosreservaatsdelen o.b.v. mR x mN/mF-
ecogram:  

In Figuur 3-15 wordt het mF/mR.mN-ecogram (Rogister, 1985) weergegeven van de vegetatie-
opnames in de bosbestanden van het bosreservaat Den Doolhof. 

De opnames in Den Doolhof Noord situeren zich in de hogere vochtklassen (ca. 6 en meer), te 
wijten aan de nattere omstandigheden door de kleiwinning. De bostypes in het noordelijk deel 
zijn minder ontwikkeld en bestaat het humustype vooral uit moder. In het zuidelijk deel zijn de 
meeste opnames gelegen in lagere vochtklassen (6 en minder). De opnames in bestanden 13b, 
16 an 17d is de humus minder ontwikkeld en behoort tot moder. De overige opnames zitten in 
de klasse van zure mull tot aktieve mull, dus met een betere strooiselafbraaksnelheid en wijst 
op de langere aanwezigheid van bos.  
 
Biotische typering voor de verschillende bosreservaatsdelen o.b.v. mR x mN/mF-
ecogram:  

De meeste opnames situeren zich in de overgang van het pionierstype Berken-Eikenbos naar 
het arm Eiken-Haagbeukenbos. Dit wijst erop dat er nog geen verzadiging van het bostype is 
opgetreden. In het zuidelijk deel zijn enkele bestanden (11a, 13a, 17a)  reeds verder ontwikkeld 
en bevinden zich binnen of rond de zone van het vochtig Eiken-Haagbeukenbos. Een opname 
in bestand 13a ligt in de zone van het Elzenbroekbos.  
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Figuur 3-15: Rogister-ecogram van alle opnames in het bosreservaat Den Doolhof. 

 
Figuur 3-16: Rogister-ecogram opgesplitst per bostype. 

 
 
3.3.3 Faunistische inventaris 

Zie punt 3.2.6. 

3.3.4 Opbrengsten en diensten 

Houtverkoop 
De enige gegevens die ter beschikking zijn, zijn die van het dienstjaar 2002. Na de aankoop 
van de familie Dierickx van de noordelijke bosreservaatsdeel werd een aanvang genomen met 
het verwijderen van een groot deel exoten (vnl. Fijnspar, Lork en Amerikaanse eik). In totaal 
werden een drietal loten verkocht van in totaal 608 m3 aan een totale prijs van 26.450 €. 
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Jacht 
Het bosreservaat behoort tot het werkingsgebied van de Wildbeheerseenheid ‘De Vart’. Sinds 
2008 is er binnen het bosreservaat geen jacht meer. Jaarlijks vinden er wildtellingen plaats door 
de WBE. Verdere bespreking van de aantallen zijn terug te vinden in § 3.2.6.2. De jacht heeft 
plaats op klein wild als Haas, Konijn, Patrijs, waterwild (o.a. Smient en Meerkoet), Vos, verwil-
derde katten, Houtduif, Kraai, Gaai en Ekster en grootwild als Ree (65 ex. in 2008). 
  
Huur/pacht 
Voor het bestand 6a in de bosreservaatsdeel Noord is een gebruiksovereenkomst afgesloten 
met de heer Rudi Lauwrijsen. Deze gebruiksovereenkomst moet jaarlijks hernieuwd worden en 
omvat de beweiding van de percelen met maximum 3 GVE (runderen) of hooilandbeheer met 
nabeweiding.  
 

3.4 Bosdifferentiërende elementen 
3.4.1 Poelen en vijvers 

In het bosreservaat komen op verschillende plaatsen kleine vijvers en poelen voor, zie hiervoor 
kaart 3.12. Verschillende poelen (p4, p6 en p7) hebben mooie drijvende vegetaties van voor-
namelijk Drijvend fonteinkruid. 
 
Tabel 3.29: Overzicht van de poelen en vijvers in het bosreservaat 

Bosreservaatsdeel nummer Bestand Opmerking 

Noord p1 3a Voedselrijke bospoel met rondom wilgenstruweel 

Noord p2 1a 
Grote vijver (1,2 ha) ontstaan door voormalige klei-ontginning met 
kleine rietkraag en wilgen en elzenstruweel. Veelvuldig als visvijver 
gebruikt. 

Noord p3+p4 1a/7a 
Eutrofe plassen ontstaan door klei-ontginning gelegen in een diep 
depressie. Kleine vijvers met veel Drijvend fonteinkruid en 
randzone met berken-/elzen-/wilgenstruweel. 

Noord p5 7a Drooggevallen bospoel 

Zuid p1-p9 15a/17d/17c 
Bospoelen gelegen in de zuidelijke helft. De grootste (p4/p7/p8) 
zijn waterhoudend in de zomer, de andere bospoelen vallen 
volledig droog. 

3.4.2 Opmerkelijke solitaire bomen 

Opmerkelijke solitaire bomen worden besproken in § 3.3.1.4. 

3.4.3 Hagen, houtkanten en bomenrijen 

Kleine landschapselementen onder de vorm van houtkanten worden voornamelijk langs de 
drainagegrachten langs de zuidelijke hooilandpercelen teruggevonden. Bomenrijen komen 
meestal voor onder de vorm van eikenrijen. Hagen worden slechts zeer zelden in het bosreser-
vaat teruggevonden. 
 
Tabel 3.30 Overzicht van hagen, houtkanten en bomenrijen. 

Bosreser-
vaatsdeel Nr.13 Soort Aard Enkel/d

ubbel 
Lengte 

(m) 

gem. 
omtrek 

(cm) 

h1 Zomereik  Zomereikenrij tussen 8a en 8b E 263 210 Noord 

 h2 Zomereik Zomereikenrij in zw-rand 8c E 126 250 

                                                                    
13 Houtkanten en bomenrijen worden met “h” aangeduid + hun resp. volgnummer 
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Bosreser-
vaatsdeel Nr.13 Soort Aard Enkel/d

ubbel 
Lengte 

(m) 

gem. 
omtrek 

(cm) 

h3 Zomereik Zomereikenrij in z-rand 8c E 285 270 

h1-h6 Zwarte els 
Houtkanten langs drainagegreppels van 
de hooilanden, deel opgaand, deel als 
hakhout. 

E/D 925 - 

h7 Eenstijlige meidoorn Kleine meidoornhaag in oostrand 7c E 27 - 
Zuid 

 

h8-h9 Zomereik Oude Zomereiken langs de Maria van 
Zimmerenstraat. E 628 - 

3.4.4 Bosranden 

Gradiëntrijke bosranden met mantel-zoomvegetaties zijn in het bosreservaat niet aanwezig. Wel 
komt in de oostrand van 5e (Noord) hakhout voor van Zomereik, Haagbeuk en Witte els. 
 

3.5 Beschrijving van de boswegen en andere 
infrastructuur 

3.5.1 Boswegen 

Onder boswegen verstaan we alle wegen in de bosbestanden die geen openbaar karakter heb-
ben (= buurtweg of openbare weg). Het bosreservaat beschikt over een vrij uitgebreid netwerk van 
boswegen. Deze boswegen zijn terug te vinden op kaart 5.1. 

3.5.2 Recreatieve en educatieve infrastructuur 

De recreatieve en infrastructuur is in het bosreservaat vrij beperkt. De weinig infrastructuur die 
aanwezig is in het bosreservaat dient vooral om recreëren in het bos toe te laten en te sturen 
(kaart 3.13). 
 
Borden 
Naast de borden die de algemene toegankelijkheid regelen (verbods- en toegangsborden), 
worden ook nog infoborden teruggevonden. Op infoborden worden meestal aanwijzingen gege-
ven voor de te volgen wandelroutes zoals aan de toegangsboswegen langs de Maria van Zim-
merenstraat, aan de westelijke zandweg van de noordelijke bosreservaatsdeel en ter hoogte 
van de Riststraat (Noord). Het Doolhofwandelpad is aangeduid met witte markeringen. 
 
Barelen en poorten 
Aan verschillende toegangspunten worden houten barelen geplaatst om te vermijden dat er 
voertuigen in het bos kunnen rijden. Verschillende bewoners van de wijk Den Doolhof Noord 
hebben poortjes geïnstalleerd die toegang geven tot het bos.  
 
Afsluitingen 
In het bosreservaat zijn er enkele afsluitingen aanwezig. De meeste van deze afsluitingen heb-
ben ondertussen hun functie verloren. Rond bestand 6a (Noord) staat prikkeldraad als veeke-
ring.  
 
Andere 
In het bosreservaat zijn verder nog volgende voorzieningen aanwezig: 
 Een brugje is aanwezig over een afwateringsgreppel ter hoogte van het doolhofwandelpad 

in de noordoosthoek van 13c (Zuid); 
 Een waterput is aanwezig tussen 13c en 14a (Zuid); 
 Niet functionele waterpomp tussen 6a en 7a (Noord). 
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3.6 Recreatieve functies en toegankelijkheid 
3.6.1 Toegankelijkheid 

Een beperkt aantal bestanden zijn opengesteld voor het publiek en kunnen door bezoekers 
worden bezocht langs een netwerk van paden en openbare (voet)wegen (kaart 5.1). De toe-
gangsbepalingen op de niet-openbare wegen worden aangegeven op de wettelijk vastgelegde 
borden van ANB (zie hoger).  
 
De bossen zijn voor het publiek slechts toegankelijk op het paden gelegen op het ‘Doolhofwan-
delpad’. De andere bospaden zijn afgesloten voor het publiek.  

De bospaadjes gelegen in het deeltje domeinbos 17c zijn wel vrij toegankelijk. Dit deel domein-
bos kent een gebruik als (niet officiële) speelzone.  

3.6.2 Wandelroutes (kaart 3.13) 

Langs/doorheen het bosreservaat loopt het ‘Doolhofwandelpad’. Dit wandelpad, met een tota-
le lengte van 4,7 kilometer, loopt zowel door de bosreservaatsdeel Zuid als Noord en vormt er 
twee lussen. Het wandelpad is aangeduid met witte markeringen en wordt voornamelijk gebruikt 
door lokale wandelaars. 

 

3.7 Knelpunten 
In het bosreservaat Den Doolhof zijn er volgende knelpunten (zie ook kaart 3.14): 

3.7.1 Sluikstorten  

Vooral aan de randen van het bosreservaat met bewoning komen een aantal sluikstorten met 
groenafval en zwerfvuil voor. Langs de randen van de noordelijke vijver is er zwerfvuil aanwezig 
aan de illegale visplaatsen.  

3.7.2 Kampen en andere constructies 

In beide bosreservaatsdelen zijn er met takken kampen of tijdelijke verblijfplaatsen aanwezig. 
Zo is er in bestand 16a een afdak met takken gemaakt, ook in bestand 2c was er (ondertussen 
opgeruimd) een tijdelijke verblijfplaats aanwezig. 
 

  
foto links: afdak in bestand 16a – foto rechts: illegale visplaats aan vijver in bestand 1a 
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3.7.3 Invasieve exoten 

Zeker in het Den Doolhof Zuid komen er vrij veel invasieve exoten voor. Amerikaanse eik is in 
een aantal bestanden dominant aanwezig. In bestand 17d is Pontische rododendron en bam-
boe talrijk aanwezig en domineert lokaal de struiklaag. Aan de ingangen en langs de woonwijk 
komen verwilderde tuinplanten als Bonte gele dovenetel voor. In bestand 16a is deze soort vrij 
talrijk aanwezig.  

In Den Doolhof Noord is Amerikaanse vogelkers heel wat algemener en komt verspreid ook P. 
rododendron voor, naast Japanse duizendknoop, bamboe, Bonte gele dovenetel, …  

Er dient –met uitzondering van Am. eik- een intensieve bestrijding van de invasieve exoten te 
gebeuren. 

3.7.4 Vervuild oppervlaktewater 

De Meergorenloop die door het zuidelijk bosreservaatsdeel loopt is sterk vervuild met huishou-
delijk afvalwater. Bij hoge waterstanden kan vervuild oppervlaktewater in de aanpalende be-
standen terechtkomen. 
 

  
foto links: vervuild water in Meergorenloop – foto rechts: P. rododendron in 17d 

3.7.5 Grondwaterpeil 

Het grondwaterpeil in Den Doolhof Zuid kan sterk schommelen. Zo stond eind juni 2012 het 
centrale deel van het zuidelijk deel onder water, terwijl eind oktober 2012 in geen enkele vijver 
in het zuidelijk deel nog water aanwezig was. Een sterk schommelend grondwaterpeil is niet 
gunstig voor de talrijke oude bomen in het gebied. 

3.7.6 Ongewenste recreatie 

Aan de vijver in bestand 1a zijn er verschillende illegale visplaatsen aanwezig. Ook is er een 
brandplek aanwezig waar af en toe een kampvuur wordt aangestoken. Hierdoor is er verstoring 
van de oevervegetatie.  

Op de westrand van bestand 2a is er grenzend aan het bosreservaat nog een bosbestand in 
beheer van AWV. Door het reliëf in dit bestand is het aantrekkelijk voor fietsers (MTB en BMX), 
waardoor er heel wat verstoring in het bestand is. Op de rand met het bosreservaat is er zwerf-
vuil en een brandplek aanwezig. 

Het deel domeinbos (bestand 17c) wordt momenteel gebruikt als (niet officiële) speelzone door 
bewoners van de aangrenzende woonwijk. Van hieruit wordt er ook verder in het eigenlijke bos-
reservaat gespeeld.  
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Op de oostrand van bestand 17b is er langs het toegangspad naar een privaat perceel een sta-
pelplaats van hout aanwezig binnen de grenzen van het bosreservaat.  

3.7.7 Afsluitingen 

Verspreid in het bosreservaat zijn er nog relicten (betonpalen) van vroegere afsluitingen aan-
wezig.  

Rond bestand 11a is er aan de zuid- en oostzijde nog een afsluiting aanwezig (vroegere wild-
bescherming?). In de noordrand van bestand 1a is er een afsluiting met prikkeldraad aanwezig.  
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4 Beheervisie en -doelstellingen 

4.1 Bosfuncties 
4.1.1 De ecologische functie 

Den Doolhof werd vooral als bosreservaat (66,5 ha) aangewezen door de aanwezigheid van 
zeer goed ontwikkelde eikenbosbestanden op één van de zeldzame permanent beboste oud-
bossites in de Noorderkempen. 

Deze waardevolle eikenbestanden komen voor in het zuidelijk deel van het bosreservaat, in het 
noordelijk deel is er op een historische klei-ontginning over een grote oppervlakte spontaan 
ontwikkeld, structuurrijk loofbos aanwezig.  

Door het groot aandeel oude bomen en de hoge hoeveelheden dood hout in het zuidelijk deel 
en de lange spontane ontwikkeling in het noordelijk deel heeft het bosreservaat mits een start-
beheer belangrijke troeven voor de instelling van grote delen integraal bosreservaat.  

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

- Het voorkomen van ca. 150 Zomereiken met een omtrek van meer dan 2,5 m. De meeste 
van deze bomen zijn begin 19de eeuws (> 200 jaar). Dergelijke concentraties aan zware 
bomen is op Vlaams niveau bijzonder zeldzaam. 

- Aanwezigheid van goed ontwikkelde en vrij volledige vegetaties van het bostype Zomerei-
ken-Beukenbos in het zuidelijk deel. 

- Het voorkomen langs de Meergorenloop van het voedselarm subatlantisch Eiken-
Haagbeukenbos, een bostype dat in de Kempen bijzonder zeldzaam is. 

- De aanwezigheid van nattere boszones die gunstig aan het ontwikkelen zijn naar Oligotroof 
elzenbroekbos met kenmerkende soorten als veenmos, Zachte berk, Elzenzegge, … 

- Een broedvogelbestand met 5 soorten spechten en de rode lijstsoorten Matkop en Koe-
koek. 

- De aanwezigheid van minstens 7 soorten vleermuizen in het gebied met net ten noorden 
van het bosreservaat een belangrijke overwinteringsplaats.  

- Een bijzondere mycologische waarde met 21 soorten paddestoelen van de Nederlandse 
Rode lijst. 

OVERGANGZONES 

- Aanwezigheid van heel wat zeldzame soorten spinnen en loopkevers waarvan er een groot 
deel gebonden zijn aan lichtrijke plekken. 

- Voorkomen van zeldzame planten gebonden aan vochtige zones zoals Klein glidkruid, Ble-
ke zegge, Elzenzegge, Koningsvaren, … 
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- De aanwezigheid van interessante vegetaties op zuidgerichte kleine taluds en langs voor-
malige dreven in het noordelijk deel met onder meer het voorkomen van soorten als Struik-
heide, Tormentil, Hengel, … 

OPEN RUIMTES 

- Aanwezigheid van 8 vochtige Grote vossenstaartgraslanden waarvan er enkele bijzonder 
bloemenrijk zijn met omvangrijke populaties van o.a. Knolsteenbreek, Kruipend zenegroen, 
Echte koekoeksbloem, ….  

- De aanwezigheid van een droger en schraler grasland in het noordelijk deel met potenties 
tot heischraal grasland. 

- Aanwezigheid van vijver van 1,2 ha met op de randen interessante overgangen naar riet en 
boszones. 

De rijke structuurvariatie van het bosreservaat zorgt ervoor dat er zowel op floristisch als faunistisch 
vlak interessante en zeldzame soorten voorkomen en het bosreservaat zeker belang heeft voor het 
in standhouden van deze soorten. 

De hoge natuurwaarde heeft het bosreservaat voornamelijk te danken aan een gevarieerde 
abiotiek (met o.a. droge zandgronden en natte zandleemgronden), de verscheidenheid aan bio-
topen (droog en nat bos, wilgenstruweel, vochtige graslanden, heischrale zones, vijvers, …), de 
talrijke zeer zware bomen en ook de geringe verstoring in het bosreservaat. Wel zijn er in het 
bosreservaat nog een aanzienlijk aandeel (ca. 20%) bosbestanden met dominantie van uit-
heemse naaldhoutsoorten of Amerikaanse eik. 

Het verwijderen van een deel van de agressieve exoten en de omvorming van de bestanden 
met uitheems naaldhout zal de graad van natuurlijkheid verhogen. Het beheer in het bosreser-
vaat is volledig afgestemd op een optimalisatie van de ecologische functie en de wetenschap-
pelijke 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 biodiversiteit (ecologische functie) en de mogelijkheden voor studie van processen van spon-
tane bosontwikkeling (wetenschappelijke functie). 

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

 Spontane ontwikkeling van natuurlijke bostypes 
Op korte termijn zal in 60% (40,2 ha) van het bosreservaat het bos spontaan kunnen ont-
wikkelen. Hierdoor zal op de drogere bodems het Zomereiken-Berkenbos op arme zand-
gronden en de overgangen naar het rijkere Zomereiken-Beukenbos op de meer lemige 
zandgronden zich over grotere oppervlakte kunnen ontwikkelen (ontwikkelingsduur 100-300 
jaar). Normaliter zullen de kensoorten zich uitbreiden of vestigen en zal er meer zwaar hout, 
dood hout, … aanwezig zijn.  

Ook in de nattere bodems zal het Eiken-Haagbeukenbos langs de Meergorenloop en de 
zones met Elzenbroekbos verder spontaan kunnen ontwikkelen. Te verwachten is dat de 
voorjaarsflora zich beperkt kan uitbreiden en dat er meer zwaar en dood hout in deze be-
standen zal komen.  

De spontane ontwikkeling zal een gunstig effect hebben op onder meer holenbroeders, 
vleermuizen, mycoflora, …. Ook invertebraten als doodhoutkevers, spinnen en loopkevers 
gebonden aan bossen, al dan niet met veel dood hout, zullen op termijn veelal gunstigere 
biotopen beschikbaar krijgen.  

Echter in het merendeel van de bestanden moeten vóór er een volledig spontane ontwikke-
ling kan plaatsgrijpen, de exoten die in minder of meerdere mate agressief verjongen, wor-
den bestreden.  
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In een aantal bestanden is het aandeel exoten zodanig hoog dat tijdens de looptijd van dit 
beheerplan er geen spontane ontwikkeling kan worden toegelaten en er minstens tijdens de 
looptijd van het beheerplan een dunningsbeheer zal moeten worden uitgevoerd om een be-
tere uitgangssituatie te verkrijgen. 
 

 Ontwikkeling van graslandvegetaties en overgangszones 
Het grootste deel van het graslandareaal wordt verder natuurgericht beheerd. Op de vochti-
gere bodems in het zuidelijk deel wordt gestreefd naar beter ontwikkelde Grote vossen-
staartgraslanden die bloemenrijk zijn en omvangrijke populaties herbergen van bvb. Knol-
steenbreek, Grote ratelaar, … Op de drogere bodems in het noordelijk deel wordt gestreefd 
naar een kwaliteitsvol schraal grasland.  

Op de randen van de graslanden worden minder intens beheerde zones aangelegd als 
overgang naar bos of houtkant. Dergelijke overgangszones verhogen de structuurrijkdom 
en zijn belangrijk voor heel wat dieren en planten.  
  

GEBIEDSSPECIFIEKE INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN 
Het volledige bosreservaat is in het Habitatrichtlijngebied ‘vennen, heiden en moerassen rond 
Turnhout’ gelegen. Het bosreservaat Den Doolhof ligt in deelgebied 18 (Meergoren en Werken-
dam, totaal 90,9 ha). Voor het Habitatrichtlijngebied BE2100024, werden de gebiedsspeifieke 
instandhoudingsdoelstellingen voorlopig vastgesteld (op basis van Rapport 33, ANB december 
2012). 

Voor de aanwezige habitats en soorten werden binnen het deelgebied 18 volgende doelen 
vooropgesteld: 

- 6230* Soortenrijke heischrale graslanden: komt weinig ontwikkeld en fragmentarisch 
(<0,5 ha) voor langs enkele bosranden in Den Doolhof Noord. Voor dit type is de instand-
houding en kwaliteitsverbetering vastgelegd, omdat het SBZ van essentieel belang is voor 
dit habitat. 

- 9120 Atlantische zuurminnende Beukenbossen: dit bostype komt enkel voor in het 
zuidelijk deel. Het habitattype is in de bestanden 17a en 17b goed ontwikkeld met o.a. 
veel dood hout en aanwezigheid van kensoorten, in bestand 17d kan het type zich nog 
beter ontwikkelen en op lange termijn hebben de bestanden 16a en 13b potentie om tot 
dit type te ontwikkelen. Door het integraal beheer met een inleidend beheer voor het be-
perken van exoten wordt voldaan aan de opgestelde doelstellingen. 

- 9160 Eiken-Haagbeukenbossen: komt matig ontwikkeld en in beperkte oppervlakte voor 
langs de Meergorenloop. Gezien de specifieke abiotiek is er nagenoeg geen uitbreiding 
mogelijk. Wel is er kwaliteitsverbetering mogelijk door een ecologischer beheer van de 
Meergorenloop (manueel ruimen, verwijderen slib) en het saneren van de waterverontrei-
niging.  

- 9190 Oude zuurminnende eikenbossen: komt momenteel over ca. 20 ha weinig ontwik-
keld voor in het noordelijk deel. Bij omvorming van de uitheemse bestanden in het zuide-
lijk deel van Den Doolhof Noord kan bijkomend 7,5 ha van dit habitat worden ontwikkeld. 
Op langere termijn kan het grootste deel van het zuidelijk deel van Den Doolhof Noord tot 
dit type ontwikkelen. 

- 91E0* Elzenbroekbos: in het noordelijk deel komt ca. 6,2 ha broekbos voor waarvan on-
geveer 1,8 ha als voedselarm is te bestempelen. Er zijn binnen het bosreservaat weinig 
mogelijkheden tot uitbreiding tenzij beperkt op de randen van de vijvers in het noordelijk 
deel. Door spontane ontwikkeling kan het type verder gunstig ontwikkelen. Binnen het S-
IHD-rapport werd dit type vooral als wilgenstruweel op venige of zure bodem behandeld.  

In tabel 4.31 wordt voor het bosreservaat -dat volledig in Habitatrichtlijngebied is gelegen- de te 
behouden of ontwikkelen oppervlaktes habitats tijdens en na de looptijd van het beheerplan 
weergegeven.  
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Deze oppervlaktes wijken beperkt af van de cijfers van het S-IHD rapport wegens gebruik ande-
re basisgegevens namelijk de gegevens van de BWK voor het S-IHD rapport en de gegevens 
van de opnames en terreinwerk in 2011 voor dit beheerplan. De verschillen zijn echter niet van 
die grootte-orde dat ze de doelstellingen zoals geformuleerd in de S-IHD zouden compromitte-
ren.  
Tabel 4.31: huidige en gewenste oppervlakte habitats binnen het bosreservaat Den Doolhof 

Habitattype huidig areaal 
(2012) doel 2032 

verwachte 
autonome 
evolutie 
(>2050) 

6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems (weinig 
ontwikkeld) 

<0,5 ha behoud 
huidig areaal 

behoud 
huidig 
areaal 

9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex, subtype 
Zomereiken-Beukenbos (matig tot goed ontwikkeld) 

8,7 ha ± 9 ha ± 12 ha 

9160 Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen, 
subtype Subatlantisch Eiken-Haagbeukenbos (matig ontwikkeld) 

1,8 ha   2 ha 2 ha 

9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 
(weinig ontwikkeld) 

19,8 ha  ± 20 ha ± 36 ha 

91E0* Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), - subtype Oligotroof 
broekbos (Carici elongatae-Alnetum) (matig tot goed ontwikkeld) 

6,2 ha ± 7 ha ± 7 ha 

 
Voor de groep van de (bosgebonden) vleermuizen worden duurzame populaties en voldoende 
kwalitatieve foerageergebieden nagestreefd. Dit houdt in dat het bos voldoende structuurrijk 
moet zijn met veel dood hout, bosranden, etc. Ook het in stand houden van insectenrijke bos-
zomen, graslanden, ruigtes, etc. is belangrijk. 

In of vlakbij het bosreservaat zijn 7 foeragerende soorten waargenomen en in het overwinte-
ringsobject net ten noorden van het bosreservaat zijn de Bijlage II-soorten Meervleermuis en 
Ingekorven vleermuis aanwezig.  

Door het nulbeheer in een groot deel van het bosreservaat en het ecologisch beheer van de 
graslanden (met zomen) wordt binnen het bosreservaat voldaan aan de instandhoudingsdoel-
stellingen voor de groep van de (bosgebonden) vleermuizen. 

Voor vogelsoorten van de Bijlage IV als Zwarte specht, Middelste bonte specht en Wespendief 
zal door het maximale behoud van dode en oude bomen en het beperken van de verstoring 
wordt voldaan aan de kwaliteitsdoestellingen geformuleerd voor het nabijgelegen Vogelrichtlijn-
gebied. 

Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het S-IHD rapport Rapport 33 Instandhoudings-
doelstellingen voor Speciale beschermingszones BE2100024 Vennen, heiden en moerassen 
rond Turnhout. pp. 283, ANB, 2012, Brussel. 

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 realisatie 
van deze doelstellingen. 

Momenteel is er nagenoeg geen wetenschappelijk onderzoek in het bosreservaat uitgevoerd.  

Het instellen van een voldoende groot integraal reservaat zal het mogelijk maken om de processen 
van de spontane bosontwikkeling te kunnen bestuderen. Wel wordt voor de verschillende bostypes 
het minimum structuur areaal niet bereikt. 
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In de zones met gericht beheer kan onder meer de ontwikkeling van de graslandvegetaties worden 
opgevolgd.  

Ook het opvolgen van de toestand van de zware Zomereiken en een aantal kritische soorten 
(mycoflora, vleermuizen, …) binnen het bosreservaat kan waardevolle informatie opleveren. 

4.1.3 De schermfunctie 

Het bosreservaat heeft onder meer door zijn gedeeltelijke ligging in het dalhoofd van de 
Meergorenloop een belangrijke milieubeschermende functie. Het bosreservaat heeft een 
bufferende functie in de waterhuishouding. Het huishoudelijk afvalwater dat in een gracht die door 
het reservaat loopt, vormt wel een belangrijk knelpunt.  

Als onderdeel van een groter natuur- en boscomplex ten noorden van Turnhout vervult het mee de 
milieubeschermende functies die eigen zijn aan dergelijke complexen, wat onder meer inhoudt dat 
verontreinigde stoffen, fijn stof, geluidshinder, … deels opgevangen en/of beperkt worden. De ring 
van Turnhout R13 loopt net langs de zuidrand van het bosreservaat. 

4.1.4 De recreatieve functie 

Zowel het noordelijk als het zuidelijk deel van het bosreservaat zijn toegankelijk voor het publiek. 
De recreatieve functie binnen het bosreservaat is beperkt tot twee wandellussen, zie Kaart 5.1. 

Op de zuidrand van het bosreservaat wordt het deel domeinbos gebruikt als speelzone.  
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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 Den Doolhof wordt opgesplitst in zones met integraal beheer en gericht beheer 
(zie kaart 4.1). 

4.2.1 Zones met integraal beheer 

Verantwoording 
Een integraal reservaat omvat: ‘een bos waar de groei en ontwikkeling van de natuur onbemoeid wordt 
gelaten’ (art. 1 B.VL.REG. 20/01/1993). 

In het noordelijk deel van Den Doolhof wordt er op korte termijn naar gestreefd om een 
aaneengesloten blok integraal reservaat in te stellen. Momenteel is er 20 ha bos die voldoende 
ontwikkeld is en waar het aandeel (invasieve) exoten mits een intensief inleidend beheer op korte 
termijn te verwijderen zijn, zodat dit deel als integraal reservaat kan worden ingesteld. Het 
minimum structuurareaal (MSA) voor het bostype Oligotroof Zomereiken-Berkenbos (Betulo-
Quercetum roboris) is 50 ha, in het noordelijk deel komt er maar 16 ha van dit bostype voor. In dit 
deel komen er ook in de nattere zones ca. 4 ha van het Oligotroof elzenbroek (Carici laevigatae-
Alnetum) voor. Het integraal reservaat in het noordelijk deel wordt ingesteld in de bosbestanden 1a 
en 7a met een totale oppervlakte van 21,9 ha (zie Kaart 4.1).  

In het zuidelijk deel van Den Doolhof wordt er eveneens na een inleidend beheer op korte termijn 
een aaneengesloten blok integraal reservaat van 18,3 ha ingesteld. Het grootste deel (bestanden 
15a en 17a) bestaat uit een goed tot matig ontwikkeld Rijker Zomereiken-Berkenbos (Viiolo-
Quercetum roboris) dat na een inleidend beheer met het (gedeeltelijk) verwijderen van invasieve 
eoxten verder spontaan kan ontwikkelen. Het MSA voor dit bostype bedraagt 40 ha. Langs de 
Meergorenloop komt 1,8 ha van de zuurdere en armere variant van het Subatlantisch Eiken-
Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) voor. Het MSA voor dit type is 15 ha.  

Dus in beide delen van het bosreservaat wordt na een inleidend beheer in totaal een integraal 
reservaat van 40,2 ha ingesteld. 

Inleidend beheer 
Het inleidend beheer heeft als doel enkele storende elementen te verwijderen zodat een gunstigere 
uitgangssituatie 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 vijf 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 in Den Doolhof zal in enkele bestanden, door het hoog aandeel invasieve 
exoten, vrij intensief zijn maar zal het over maximaal 5 jaar lopen. Na dit inleidend beheer wordt er 
in het bosreservaat in totaal 40,2 ha integraal reservaat ingesteld.  
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Het grasland 13c (0,78 ha) wordt ook meegenomen in het integraal reservaat gezien de geringe 
potenties naar waardevolle graslandvegetaties en het ontstaan van een homogener blok integraal 
reservaat. Enkel het wandelpad dat er doorloopt wordt over een breedte van 1 m gemaaid. 

Op kaart 4.2 en kaart 4.3 zijn de te nemen maatregelen van het inleidend beheer in het inte-
graal reservaat Den Doolhof weergegeven. 
 
Het inleidend beheer bestaat uit het ringen en verwijderen van agressieve exoten en uit-
heems naaldhout (zie ook Tabel 5. 32 ). 

Den Doolhof Zuid 

 Ringen en verwijderen van Amerikaanse eik en uitheems naaldhout 
In dit deel van het bosreservaat worden enkel de Am. eiken en het uitheems naaldhout die 
concurrentie kunnen vormen voor de aanwezige inheemse loofbomen éénmalig bestreden. De 
bestrijding gebeurt door kappen en behandelen met glyfosaat van kleinere bomen of ringen 
van dikkere bomen (vanaf 1 m omtrek). De bestrijding is beperkt tot volgende bestanden: 

- Bestand 14a: er zijn nagenoeg geen grotere Am. eiken in dit bestand aanwezig maar wel 
vrij veel opslag. Over het volledige bestand worden alle Am. eiken afgezaagd en met 
glyfosaat behandeld. Indien er toch Am. eiken met een omtrek van meer dan 1 m 
voorkomen, worden ze geringd. 

- Bestand 15a: in de oostrand van dit bestand worden concurrerende Am. eiken gekapt of 
geringd.  

- Bestand 16a: hier worden Lorken die concurreren met Zomereik of andere inheemse 
loofboomsoorten gekapt of geringd (vanaf 1 m omtrek). Het aantal te kappen of ringen 
bomen zal beperkt zijn gezien het bestand nog erg homogeen Lork is, op de randen is er 
wel meer inmenging met inheemse loofbomen.  

- Bestand 17a: in dit bestand met de talrijke monumentale Zomereiken worden alleen de 
Am. eiken geringd die concurrentie (kunnen) vormen voor de Zomereiken.  

- Bestand 17b: hier is er maar beperkt Am. eik aanwezig en worden de exemplaren die 
eventueel concurrentie kunnen vormen met inheemse loofbomen afgezaagd en behandeld 
of geringd.  

- Bestand 17d: vooral in het oostelijk deel staat er veel Am. eik. Enkel de exemplaren die 
concurrent zijn voor Zomereik worden geringd.  

 Andere exoten 
Uitheemse maar goed ingeburgerde soorten als Tamme kastanje en Gewone esdoorn zijn 
momenteel in klein aantal aanwezig en worden getolereerd.  

Er is bestrijding van volgende soorten (zie kaart 4.3): 

- Amerikaanse vogelkers: komt talrijk voor in bestanden 14a en 16a. Ook in de andere 
bestanden wordt deze soort bestreden.  

- Pontische rododendron: is vooral aanwezig in de bestanden 17a en 17d. Hier wordt er een 
intense bestrijding (uittrekken en/of behandelen met glyfosaat) uitgevoerd.  

- Bamboe: op de zuidrand van 17d en ook in 17b komt lokaal veel bamboe voor. De soort 
wordt eerst gemaaid en worden de nieuwe scheuten behandeld met glyfosaat. 

- Douglasspirea: in de houtkant op de oostrand van het grasland 12g komt deze invasieve 
exoot voor. Bladbehandeling met glyfosaat is aangewezen.  

- Bonte gele dovenetel: komt vrij massaal op de westrand van bestand 16a. Deze soort kan 
eerst manueel worden uitgetrokken en/of worden behandeld met glyfosaat. 

- Paardenkastanje: oudere bomen worden geringd en opslag wordt afgezet en met glyfosaat 
bestreden, dit vooral in bestand 17a. 
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Den Doolhof Noord 

 Verwijderen van Amerikaanse eik  
In het noordelijk deel van het bosreservaat wordt in het integraal reservaat de Am. eiken 
intensief verwijderd. De bestrijding gebeurt door het kaalkappen van homogenere zones met 
Am. eik en door het ringen van dikkere bomen (vanaf 1 m omtrek). Streefdoel is om voor 2018 
alle Am. eiken uit het integraal reservaat te kappen of te ringen.  

In de west- en zuidrand van bestand 1a worden alle Am. eiken gekapt en afgevoerd en dit over 
een oppervlakte van ca. 2,9 ha. In de rest van bestand 1a worden de aanwezige Am. eiken 
geringd (kleine bomen worden afgezaagd en behandeld met glyfosaat).  

 Andere exoten 
Er komen in het integraal reservaat nog enkele invasieve exoten voor die worden bestreden: 

- Amerikaanse vogelkers: komt lokaal vrij massaal voor in bestand 1a.  
- Pontische rododendron: komt vooral voor in de zuidrand van bestand 7a en op de randen 

van bestand 1a.  
- Bamboe: aangetroffen in de zuidrand van bestand 7a. 
- Overige: vooral in de noordrand van bestand 1a komen er door het storten van groenafval 

verwilderde tuinplanten voor.  

In de bosbestanden worden Am. eiken met een omtrek van ongeveer 1 m geveld en behandeld 
met glyfosaat en blijven de stammen liggen in het bestand (indien vellen door derden wordt uitgevoerd, 
is er ook behandeling met glyfosaat). Am. eiken met een grotere diameter worden dubbel geringd. De 
eerste drie jaar na het ringen wordt nazorg besteed om eventuele uitlopers af te zetten. De 
geringde bomen zullen normaliter afsterven, indien de geringde stammen toch blijven uitlopen, kan 
overgegaan worden tot een behandeling met glyfosaat.  

Nazorg van verwijderde exoten 
De gevelde bomen worden behandeld met glyfosaat en indien de geringde bomen opnieuw 
uitlopen worden ze eveneens behandeld met glyfosaat. 

Zowel in Den Doolhof Zuid en Noord wordt in het integraal reservaat gedurende 5 jaar na de 
verwijdering van de exoten een intensieve 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. Bij de bomen dient vooral verjonging 
van Am. eik opgevolgd te worden. Bij de struiken is een strikte opvolging van P. rododendron, 
Douglasspirea, bamboe en Am. vogelkers noodzakelijk. Na 5 jaar intensieve nazorg wordt 
minstens om de 3 jaar het volledige bosreservaat doorlopen om nieuwe exemplaren te verwijderen.  

Veiligheidszone 
In een strook van 1 boomhoogte (± 30 m) grenzend aan het wandelpad door het bosreservaat 
en langs de toegankelijke paden rond het bosreservaat wordt een veiligheidszone voorzien (zie 
Kaart 4.1). Het aantal bomen dat in deze zones zal moeten worden gekapt, zal beperkt zijn. Dit 
gezien de geringe ouderdom van de meeste bomen. 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 optreedt waarbij de gevallen boom de doorgang van toeganke-
lijke paden verspert, dan kan het boomgedeelte dat over de weg of het pad is gelegen, wegge-
zaagd en verplaatst worden zodanig dat het normale gebruik weer mogelijk is. 
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4.2.2 Zones met gericht beheer 
Het gericht beheer in het bosreservaat beslaat de bestaande graslanden in Den Doolhof Zuid en 
het grasland en de om te vormen bosbestanden in Den Doolhof Noord.  

In de graslanden wordt het maaibeheer verder gezet, in de bosbestanden is er door dunnen en 
eindkappen van vooral Amerikaanse eik en ook Fijnspar een omvorming van de bestanden met 
vooral uitheemse soorten naar meer inheemse boomsoorten.  

Maaibeheer 
In Den Doolhof Noord is er één grasland (1,2 ha) dat wordt gemaaid. In Den Doolhof Zuid zijn er 7 
percelen met een totale oppervlakte van 3,0 ha die worden gemaaid. 
 Maaibeheer met nabegrazing in grasland 6a  

Dit droog en schraler grasland wordt éénmaal in juli gemaaid en is er daarna nabegrazing met 
runderen (max. 2 runderen van juli tot november). Na een 5-tal jaar wordt het beheer 
geëvalueerd. Op de noord- en oostrand wordt in een 15 m brede golvende strook een 
zoombeheer gevoerd. Dit betekent dat deze strook niet wordt meegemaaid maar wel mee kan 
in de nabegrazing. In totaal wordt er 0,95 ha gemaaid en krijgt er 0,25 ha een zoombeheer.  

 Maaibeheer in bestanden 12c en 12d 
Deze twee meest soortenrijke graslandpercelen (samen 0,80 ha) met o.a. Knolsteenbreek erin 
worden tweemaal per jaar gemaaid (half juni/oktober). Er wordt na 5 jaar geëvalueerd of het 
regime van tweemaal maaien per jaar behouden moet blijven of er beter wordt overgeschakeld 
naar één maaibeurt per jaar.  

 Maaibeheer in bestanden 12a, 12b, 12e, 12f en 12g 
Deze 5 graslandpercelen (samen 2,2 ha) zijn nog vrij voedselrijk en zijn grassen als 
Gestreepte witbol en Ruw beemdgras er nog dominant aanwezig. De graslanden worden 
gedurende de eerste 5 jaar tweemaal per jaar gemaaid (half juni, eind september). Ook hier 
wordt na 5 jaar geëvalueerd of het regime van tweemaal maaien per jaar behouden moet 
blijven of er beter wordt overgeschakeld naar één maaibeurt per jaar.  

Aan de westrand van de percelen 12a-12b wordt een strook van 10 m breed in de 
voorjaarsmaaibeurt niet meegemaaid. Ook in de noordrand van de percelen 12a-12e-12g en 
op de oostrand van 12g wordt er een 10 m brede strook in de voorjaarsmaaibeurt niet 
meegemaaid. Dus dit betekent dat er tijdens de voorjaarsmaaibeurt ca. 0,40 ha minder wordt 
gemaaid dan de najaarsmaaibeurt.  

Alle graslanden werden in 2009 bekalkt (ca. 0,5 ton dolomietkalk/grasland). Afhankelijk van 
een verdere uitbreiding van de populatie Knolsteenbreek wordt er in 2017 geëvalueerd of er 
nog bijkomend moet worden bekalkt.  

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 ook vermeden te worden dat er te zwaar materiaal gebruikt wordt. 

Beheer houtkanten 
Het is de bedoeling om de elzenhoutkanten die zijn gelegen op de randen van de graslanden in 
Den Doolhof Zuid, in totaal 925 m, opnieuw worden afgezet.  

De hakhoutstoven van Zwarte els in deze houtkanten zijn al langere tijd (>20 jaar) niet meer 
afgezet geweest. Om eerst na te gaan wat de vitaliteit is van de stoven worden er in het najaar van 
2013 enkele stoven afgezet en opgevolgd om te zien of ze opnieuw voldoende uitlopen. Indien de 
stoven voldoende opnieuw uitlopen wordt in 2015 de helft van de houtkanten (h1, h3 en h4) 
afgezet, de andere helft (h2, h5 en h6) worden in 2019 afgezet. Ook opslag van andere bomen als 
berk, Zomereik, … worden mee afgezet. 

Hierna worden de houtkant beheerd met een omlooptijd van 16 jaar (facultatief om 8 jaar). Gezien 
de omvang van het aandeel af te zetten houtkanten en de onduidelijkheid in welke mate de 
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afgezette elzenstoven opnieuw goed uitlopen, wordt er een buffer voorzien van 3 jaar voor en 3 
jaar na de voorziene kapping waarbij de kapping eventueel kan worden verschoven. 

Bosbeheer 
Het zuidelijk deel van de Den Doolhof Noord wordt als een gericht reservaat beheerd. Het aandeel 
uitheemse boomsoorten in deze zone is te hoog om het binnen de looptijd van het beheerplan als 
integraal reservaat te kunnen instellen.  

Door dunnen (omlooptijd 8 jaar) en eindkappen van uitheemse soorten wordt op middellange 
termijn gestreefd naar een omvorming naar inheemse bosbestanden.  

In enkele bestanden (2c, 3a, 5h, 5j-deel en 8c) wordt na de eindkappen van de exoten een 
nulbeheer ingesteld, dus kan het bosbestand spontaan natuurlijk verjongen. Er wordt wel een 
bestrijding van Invasieve exoten uitgevoerd en opgevolgd.  

In de bestanden 2b, 3c, 5b, 5c en 5j (deel) wordt een nulbeheer ingesteld, wel is er nog bestrijding 
van invasieve exoten. Voor de andere bestanden wordt er volgend bosbeheer uitgevoerd (zie ook 
tabel 5. 32 en kaart 4.2): 

 Bestand 2a 
In dit Lorkenbestand wordt er over het volledige bestand gedund. In de zuidrand worden de 
aanwezige inheemse loofbomen wel bevoordeeld. 

 Bestand 2c 
In dit bestand worden de Fijnsparren selectief gedund. Mogelijks kan er een in één omlooptijd 
een eindkap van de Fijnsparren worden uitgevoerd. Hierna wordt er een nulbeheer ingesteld.  

 Bestand 3a 
Het beperkt aantal Fijnsparren in dit bestand worden gekapt en afgevoerd. Na deze eindkap 
wordt een nulbeheer ingesteld.  

 Bestand 3b 
Het deelbestand met Am. eik in de oostrand wordt volledig gekapt (met behoud van inheems 
loofhout) en afgevoerd. In de rest van het bestand is er selectieve dunning van Am. eik en 
Fijnspar.  

 Bestand 4a 
In een strook van 30 m van de west- en noordrand worden alle Am.eiken gekapt en afgevoerd. 
In de rest van het bestand worden de Am. eiken geringd.  

 Bestand 5a 
In dit volledige bestand is er een eindkap van het beperkt aantal Am. eik en worden ze 
afgevoerd. 

 Bestand 5d 
In dit klein bestand worden de enkele Am. eiken geringd en worden de Lorken gedund.  

 Bestand 5e 
Eindkap met afvoer van Am. eik.  

 Bestand 5f 
Hier worden de aanwezige Am. eiken geringd en wordt er een nulbeheer ingesteld. 

 Bestand 5g 
Eindkap van de enkele Am. eiken en de aanwezige Fijnsparren en dunnen van Lorken en 
Grove den. 

 Bestand 5h 
Hier worden het klein aandeel Am. eiken en Fijnsparren gekapt en afgevoerd. 

 Bestand 5i 
Het beperkt aandeel Fijnspar wordt volledig gekapt en het overig naaldhout (Grove den, Lork) 
wordt gedund.  

 Bestand 5j 
In het noordelijk deel is er een eindkap van Fijnspar en Lork. 
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 Bestand 5k 
Hier worden Grove den en Fijnspar gedund.  

 Bestand 8a 
Eindkap van Am. eik en dunnen van Lork 

 Bestand 8b 
Dunnen van Lork en Fijnspar 

 Bestand 8c 
Eindkap van Am; eik en Fijnspar en dunnen Lork. 

Andere 
Zie kaart 4.3 

 Verwijderen vervallen afsluitingen 
In de noordrand en oostrand van bestand 1a, rond bestand 11a, in de noordrand van bestand 
17d staan er vervallen afsluitingen die worden verwijderd.  

 Verwijderen sluikstorten 
Verspreid over het bosreservaat zijn er een 6-tal kleinere sluikstorten aanwezig die vooral 
bestaan uit groenafval. Deze worden verwijderd en wordt er op de randen maatregelen 
genomen om te vermijden dat er opnieuw groenafval wordt gestort (aanbrengen of herstel van 
afsluiting). Ook de twee kampvuurplaatsen worden verwijderd. 

 Verwijderen constructies 
In bestanden 2c en 16a zijn er kampplaatsen aanwezig die worden opgeruimd. Op de rand van 
bestand 8c is er een houtopslag aanwezig en ook in de zuidrand van 17b is er opslag binnen 
de grenzen van het bosreservaat. Al deze constructies en opslagplaatsen worden verwijderd.  
 

Tijdstip van uitvoering 
Bij het uitvoeren van de beheerwerkzaamheden is het belangrijk dat een ‘schoontijd’ 
gerespecteerd wordt om de verstoring van de fauna tot een aanvaardbaar niveau te beperken. 
Concreet betekent dit dat het vellen in de bestanden moeten worden vermeden in de periode van 
maart t.e.m. juni.  
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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: 

- Jaarlijks maaien hooilandvegetaties in de bestanden 6a en 12a tot 12g; 
- Verwijderen van invasieve exoten; 
- Bosbestanden met uitheemse soorten omvormen naar natuurlijker bos; 
- Ontwikkelen van mantelzones; 
- 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, uitheems naaldhout, Amerikaanse vogelkers, bamboe en P. 
rododendron bevoordeelt de ontwikkeling van inheemse boomsoorten. 
 

5.3 Maatregelen om de natuurlijke verjonging te stimu-
leren 

Het verwijderen van exoten creëert mogelijkheden voor natuurlijke verjonging. 
 

5.4 Maatregelen om de ongelijkjarigheid en ongelijk-
vormigheid te bevorderen 

Het kappen van homogene bestanden met Am. eik wordt de ongelijkvormigheid bevorderd. Door 
het (selectief) dunnen en de bestrijding van de invasieve exoten wordt de natuurlijke verjonging 
gestimuleerd waardoor de ongelijkjarigheid en de ongelijkvormigheid van de bestanden nog zal 
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 
waarschijnlijk de beste garantie voor een ecologisch evenwicht in het bosreservaat. 

Het verwijderen van de exoten in het bosreservaat bevordert eveneens het evenwicht van een 
meer natuurlijk ecosysteem. 
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5.6 Bosbouwtechnische aspecten van het beheerplan 
Het dunnen van de bestanden in het zuidelijk deel van Den Doolhof Noord gebeurt met een 
omlooptijd van 8 jaar. De eerste dunning gebeurt in 2015. 

De eindkappen van de bestanden met Am. eik zal gedeeltelijk eerst in 2015 plaatsgrijpen. 

Het kappen van het hakhout in de elzenhoutkanten gebeurt cyclisch met een omlooptijd van 16 
jaar. Het kappen vindt een eerste maal plaats in 2015. 
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5.7 Kap- en beheerregeling 
Tabel 5. 32: kap- en beheerregeling 

Bosbestanden 
bestand beheermaatregel Opp 

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

Bestrijden van P. rododendron, Am. vogelkers en 
tuinplanten 

-  X                   

Ringen van Am. eik 9,4  X                   
Eindkap van Am. eik 2,9   Es                  

1a 

Verwijderen van vervallen afsluiting en sluikstorten -  X                   
Dunnen van Lork en vrijstellen inh. loofbomen in 
zuidrand 

1,4   x        x        x  2a 
Opruimen van sluikstort en kampvuur in westrand -  X                   
Eindkap van Fijnspar 1,42   Es                  2c 
Opruimen van constructie -  X                   

3a Eindkap van Fijnspar 0,79   Es                  
Eindkap Am. eik 0,32   Es                  3b 
Dunnen Am. eik en Fijnspar 1,09   x        x        x  
Eindkap van Am. eik in west- en noordrand 1,0   Es                  4a 
Ringen van Am. eik 0,95  X                   

5a Eindkap van Am. eik 0,70   Es                  
5b Bestrijden van Am. vogelkers 1,56  X                   

Ringen Am. eik 0,54  X                   5d 
Dunnen Lork 0,54           x        x  
Eindkap Am. eik 0,40           Es          5e 
Bestrijden P. rododendron -  X                   

5f Ringen Am. eik 0,80  X                   
Eindkap Am. eik en Fijnspar 0,93           Es        Es  5g 
Dunnen Lork en Grove den 0,93           x        x  

5h Eindkap Am. eik en Fijnspar 0,57           Es          
5i Eindkap Fijnspar en dunnen Grove den en Lork 1,05           Es/x        x  
5j Eindkap Fijnspar en Lork 0,26           Es          

Dunnen van Grove den en Fijnspar 0,68           x        x  5k 
Bestrijden van J. duizendknoop en P. rododendron -  X                   

7a Bestrijden van P. rododendron, Am. vogelkers en 
bamboe 

-  X                   

 

 

Inleidend beher integraal reservaat 

Gericht reservaat 
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Eindkap Am. eik en dunnen Lork 0,90   Es/x        x        x  8a 
Opruimen constructie -  X                   

8b Dunnen Lork en Fijnspar 2,14   x        x        x  
8c Eindkap Am. eik en Fijnspar, dunnen Lork 2,66   Es/x        x        x  

Den 
Doolhof 
noord 

Nazorg van bestrijding exoten + opvolging (3-jaarlijks) 12,4    X X X X X   X   X   X   X  

14a Bestrijden van Am. eik en Am. vogelkers 2,0  X                   
15a Ringen of kappen concurrende Am. eiken 0,23    X                 

Bestrijden van Am. vogelkers en Bonte gele dovene-
tel 

1,65  X                   16a 
Ringen of kappen concurrende Lorken 1,65    X                 
Bestrijden van Paardenkastanje, Bamboe, P. rodo-
dendron en Bonte gele dovenetel 

-  X                   17a 
Ringen of kappen concurrende Am. eiken 2,70    X                 
Bestrijden van bamboe -  X                   
Ringen of kappen concurrende Am. eiken 1,80    X                 17b 
Verwijderen van houtstapel -  X                   
Veiligheidskap bomen op rand  -  X                   
Opruimen groenafval - X                    17c 
Plaatsen borden aan ingang speelzone - X                    
Bestrijden van Bamboe en P. rododendron -  X                   
Ringen of kappen concurrende Am. eiken 3,0                     17d 
Verwijderen van betonpalen in noordrand -  X                   

integraal 
reser-
vaat 

nazorg van bestrijding exoten + opvolging (3 jaarlijks) 77,0    X X X X X   X   X   X   X  

Open plekken en randen 
bestand beheermaatregel Opp 

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

Maaibeheer 1x/jaar (excl. zoom) 0,95 ha X X X X X* X X X X X X X X X X X X X X X 6a 
Nabegrazing (incl. zoom) 1,20 ha X X X X X* X X X X X X X X X X X X X X X 
Maaibeheer 2x/jaar – langs west- en noordrand enkel 
maaien in najaar 0,38 ha X X X X X* X X X X X X X X X X X X X X X 12a 
Afzetten hakhout zEls langs oostrand (h3) 80 m   X        O        X  
Maaibeheer 2x/jaar – langs westrand enkel maaien in 
najaar 0,38 ha X X X X X* X X X X X X X X X X X X X X X 12b 
Afzetten hakhout zEls langs oostrand (h3) 80 m  O X O O O     O     O O O X O 
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Maaibeheer 2x/jaar  0,40 ha X X X X X* X X X X X X X X X X X X X X X 12c 
Afzetten hakhout zEls langs oostrand (h4) 80 m  O X O O O     O     O O O X O 
Maaibeheer 2x/jaar  0,40 ha X X X X X* X X X X X X X X X X X X X X X 12d 
Afzetten hakhout zEls langs oostrand (h4) 80 m  O X O O O     O     O O O X O 
Maaibeheer 2x/jaar – langs noordrand enkel maaien 
in najaar 0,38 ha X X X X X* X X X X X X X X X X X X X X X 12e 
Afzetten hakhout zEls langs oostrand (h5) 80 m        O O O X O O O     O  
Maaibeheer 2x/jaar 0,35 ha X X X X X* X X X X X X X X X X X X X X X 12f 
Afzetten hakhout zEls langs oostrand (h5) 80 m    O O O X O O O     O      
Maaibeheer 2x/jaar – langs noordrand enkel maaien 
in najaar 

0,72 ha X X X X X* X X X X X X X X X X X X X X X 
12g 

Aanplant met Hz, meidoorn, sleedoorn (autocht. her-
komst) van open plekken in houtkant 

ca. 50 
m 

  X                  

13c Maaien (2x/jaar) van wandelpad (1 m breed) 160 m X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
pad 12a-

12e  Afzetten hakhout zEls aan noordrand (h1)  130 m  O X O O O     O     O O O X O 
zuidrand 
12b-12g Afzetten hakhout zEls (h2) 170 m    O O O X O O O     O      

 * evaluatie 

 

X: jaar van uitvoering 
 
x: dunnen 
Es: eindkap soort 

O: facultatief



 



 
 

Pagina 132 van 152

 
 

6   Bijzondere beheerrichtlijnen 

6.1 Bosbouwkundige werken 
6.1.1 Bosverjongingsprogramma 

Eindkap van enkele Am. eikenbestanden en omvorming van naaldhoutbestanden 2a, 2c, 5i, 5j, 8b 
en 8c. 

6.1.2 Bebossings- en herbebossingswerken 

Niet van toepassing. 

6.1.3 Omvormingen 

Op korte termijn omvorming van 5,8 ha Am. eikenbestanden naar spontaan ontwikkeld natuurlijker 
bos. Op langer termijn omvorming van ca. 10 ha (gemengd) naaldbos naar natuurlijker bos. 

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. Door het verwijderen van een deel van 
het naaldhout zal het bosreservaat minder brandgevoelig worden. In geval van nood zijn er 
verspreid over het bosreservaat een 7-tal waterpartijen met onder meer een grote vijver in het 
noorden van het bosreservaat. 
 

6.2 Werken met betrekking tot de fytosociologische, 
faunistische, bodemkundige of landschappelijke 
waarde 

6.2.1 Flora 

Het beheer van een deel van het gerichte reservaat en de specifieke beheerwerken, namelijk het 
jaarlijks maaien van de graslanden en het verwijderen van exoten uit het bosreservaat zorgen voor 
het behoud en de verdere ontwikkeling van de floradiversiteit. 

6.2.2 Fauna 

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

- het ontwikkelen van zoomvegetaties die de faunadiversiteit (vlinders, vogels, zweefvliegen, …) 
van bosranden ten goede komt; 
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- het behoud van zware bomen is waardevol voor holenbroeders, vleermuizen, … 
- het ontstaan van tijdelijke open zones door eindkappen wat gunstig is voor heel wat 

invertebraten.  

6.2.3 Bodem 

Niet van toepassing. 

6.2.4 Landschap 

Het omvormen van de uitheemse bosbestanden naar natuurlijker bos is een landschappelijke 
meerwaarde voor het bosreservaat met versterking van het natuurlijk uitzicht.  

Het opnieuw afzetten van het hakhout in de houtkanten op de randen van de graslanden is het 
herstel van het historisch uitzicht van het graslandcomplex.   

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 Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, bamboe, Pontische rododendron, Ja-
panse duizendknoop, Bonte gele dovenetel. Indien mechanische methodes (ringen, uittrekken) 
falen, kan overgegaan worden tot een behandeling met glyfosaat. Volgende prioriteit geldt wat 
betreft aan te wenden methode: 
1. hak- en spuitmethode 
2. stobbebehandeling 
3. bladbehandeling (enkel bij hoge uitzondering aan te wenden) 

Door onvoorziene omstandigheden kan het noodzakelijk zijn bepaalde beheerdaden uit te voeren 
die niet voorzien zijn in het beheerplan, of af te wijken van de voorziene timing. 
In de gerichte reservaatgedeelten kunnen deze afwijkingen enkel uitgevoerd worden na grondige 
motivering en uitdrukkelijke toestemming van de adviescommissie. 
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). 
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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 enkel toegankelijk op de wandellussen in het noordelijk en het zuidelijk deel 
(zie Kaart 5.1). Alle overige delen van het bosreservaat zijn niet toegankelijk. 

De wandelpaden worden niet verhard maar wel onderhouden (bvb. opvullen van putten) zodat ze 
begaanbaar blijven.  

Aanvragen voor éénmalige activiteiten, zoals bijvoorbeeld wandeltochten, door het bosreservaat 
worden telkenmale individueel door de beheerder (ANB) geëvalueerd en wordt er al dan niet 
toestemming gegeven. Sowieso kunnen er jaarlijks maximaal maar 2 éénmalige activiteiten 
plaatsgrijpen.  
 
Voor het deel domeinbos én speelzone (bestand 17c) op de zuidrand van het bosreservaat is er 
een toegankelijkheidsregeling opgesteld en goedgekeurd, zie bijlage 9. Het consultatieverslag van 
het openbaar onderzoek is weergegeven in bijlage 8. 

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

Daar het bosreservaat maar beperkt toegankelijk is voor het publiek dienen geen dergelijke 
maatregelen genomen te worden. 

6.5.3 Richtlijnen in verband met de jacht 

Er wordt niet gejaagd in het bosreservaat. 

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 
Antwerpen (ledenlijst adviescommissie zie bijlage 8). 
 
Het beheerplan voor het bosreservaat Den Doolhof 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: Geert Sterckx 
geert.sterckx@lne.vlaanderen.be 

 
 Agentschap voor Natuur en Bos, Regio Turnhoutse Kempen 

Parklaan 49, bus 1,  2300 Turnhout 

Contactpersoon: Patrick Engels       
   patrick.engels@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 Duidelijke begrenzing 
Om negatieve invloeden (indringing, groenafval, …) van de woonwijk in het noordelijk deel van het 
bosreservaat te vermijden, wordt er een degelijke afsluiting voorzien (gladde draad, kastanjehouten 
afsluiting. 

 

8.2 Opvolging waterkwaliteit en waterpeil Meergoren-
loop 

Door het zuidelijk deel van het bosreservaat loopt er ongezuiverd huishoudelijk afvalwater. Door 
de gemeente Oud-Turnhout wordt er op korte termijn naar gestreefd om de verontreinigings-
bronnen af te koppelen. 

Er wordt in de Meergorenloop een peillat geplaatst om het peil in de beek te kunnen opvolgen. 
Bij erg sterke schommelingen of langere periodes van extreem lage waterpeilen wordt maatre-
gelen genomen om te lage waterstanden te vermijden (bvb. plaatsen van stuw). 

In overleg met de Dienst Integraal waterbeleid van de provincie Antwerpen wordt overlegd om 
de ruimingen van de Meergorenloop in het bosreservaat zelf te beperken en ze manueel te la-
ten uitvoeren. Het vrijgekomen slib wordt afgevoerd.  
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9   Monitoring 

Geen enkele van de aanwezige bostypes in het bosreservaat voldoet aan het minimum struc-
tuur areaal. Het bosreservaat wordt dan ook niet opgenomen in monitoringsnetwerk van inte-
grale reservaten.  

Opvolging beheer  
- De in 2013 afgezette hakhoutstoven van Zwarte els worden in 2014 en 2015 opgevolgd en 

wordt nagegaan of ze voldoende vitaal opnieuw uitschieten. Op basis van deze evaluatie 
wordt het hakhoutbeheer al dan niet (deels) verder gezet. 

- Het maaibeheer in de verschillende graslanden wordt in 2017 geëvalueerd. Parameters 
hierbij zijn onder meer voldoende verschraling (minder dominantie van o.a. witbol) en popu-
latiegrootte van Knolsteenbreek. Bji de evaluatie wordt beslist of het maairegime wordt ver-
der gezet of wordt verminderd en of bekalking in de percelen 12a tot 12g wenselijk is. 

 
Monitoring zeldzame soorten en oude bomen  

Gezien  de  hoge  natuurrijkdom  van  het  bosreservaat  is monitoring van  enkele  specifieke 
natuurwaarden (broedvogels, vleermuizen, kevers, …) wenselijk.  

Ook is het wenselijk om de gezondheidstoestand van de oude bomen (vooral Zomereik) op te 
volgen.  
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Bijlage 1: Ministerieel besluit van aanwijzing bosreservaat Den Doolhof 
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Bijlage 2: Kadastraal overzicht 

 



Gemeente Kadastraal nr. Oppervlakte (m²)
Oud-Turnhout 1173 4282,6
Oud-Turnhout 1251 4292,8
Oud-Turnhout 1254 2,6
Oud-Turnhout 1255a 3049,8
Oud-Turnhout 1255b 5569,5
Oud-Turnhout 1256a 7026,2
Oud-Turnhout 1257c 1591,6
Oud-Turnhout 1257d 2306,4
Oud-Turnhout 1257e 2018,9
Oud-Turnhout 1258a 3246,3
Oud-Turnhout 1258b 5484,8
Oud-Turnhout 66c 4300,8
Oud-Turnhout 78a 4124,6
Oud-Turnhout 79a 4268,9
Oud-Turnhout 81a 2474,7
Oud-Turnhout 82a 2310,1
Oud-Turnhout 83a 3364,2
Oud-Turnhout 84e 3815,1
Oud-Turnhout 86/2a 4336,8
Oud-Turnhout 86c 611,2
Oud-Turnhout 87e 3671,4
Oud-Turnhout 88a2 1877,9
Oud-Turnhout 88l 1936,9
Oud-Turnhout 88n 3348,5
Oud-Turnhout 88r 4454,5
Oud-Turnhout 88s 2999,8
Oud-Turnhout 88t 6209,2
Oud-Turnhout 88v 4955,2
Oud-Turnhout 88x 1869,6
Oud-Turnhout 88y 4481,2
Oud-Turnhout 88z 3089,4
Oud-Turnhout 96b 9557,5
Oud-Turnhout 96e 8009,7
Oud-Turnhout 96f 7224,9
Oud-Turnhout 97b 0,4
Oud-Turnhout 99b3 1940,5
Turnhout 1250 2,8
Turnhout 1364 4188,7
Turnhout 102/2a 3094,7
Turnhout 102/2b 3922,7
Turnhout 102/2d 3779,9
Turnhout 102/2e 3255,1
Turnhout 102/2f 3664,1
Turnhout 102/2g 3264,5
Turnhout 102h 5604,1
Turnhout 102k 6968,0
Turnhout 102l 4046,0
Turnhout 102m 3512,5
Turnhout 102n 9843,0
Turnhout 102p 6957,5
Turnhout 103c 7790,1
Turnhout 104e 2387,5
Turnhout 106e 4219,6
Turnhout 108b 3082,4
Turnhout 110b 3232,0
Turnhout 1113a 1,7
Turnhout 1117c 4086,6



Gemeente Kadastraal nr. Oppervlakte (m²)
Turnhout 1117g 3710,7
Turnhout 111a 3716,4
Turnhout 1128f 3533,1
Turnhout 112a 5048,1
Turnhout 1130a 3428,1
Turnhout 1130b 3879,8
Turnhout 1130c 2542,2
Turnhout 1131a 2375,7
Turnhout 1131b 8175,2
Turnhout 1131c 7082,5
Turnhout 1133b 3,2
Turnhout 1134a 7,1
Turnhout 113a 0,5
Turnhout 1140a 4,6
Turnhout 1141a 8460,3
Turnhout 1142a 8154,4
Turnhout 1143a 8224,5
Turnhout 1143b 66,9
Turnhout 1143c 2,1
Turnhout 1144a 0,0
Turnhout 1144b 0,0
Turnhout 1145a 8119,2
Turnhout 1146a 9487,4
Turnhout 1149a 0,3
Turnhout 1150a 7029,9
Turnhout 1151a 7007,1
Turnhout 1152a 0,1
Turnhout 1152b 0,0
Turnhout 1152c 0,1
Turnhout 1152d 0,2
Turnhout 1152e 0,4
Turnhout 1160e 84,1
Turnhout 1170f 21,2
Turnhout 1172a 188,7
Turnhout 1172b 62,6
Turnhout 1172c 116,0
Turnhout 117a 0,0
Turnhout 11l 3325,8
Turnhout 120a 549,4
Turnhout 121a 3421,1
Turnhout 1259c 1340,6
Turnhout 1259d 3573,7
Turnhout 125b 3314,5
Turnhout 1260a 0,2
Turnhout 1261a 191,8
Turnhout 1262a 101,8
Turnhout 1262b 3287,9
Turnhout 1262c 11127,1
Turnhout 1263a 9366,8
Turnhout 1266a 9378,4
Turnhout 126a 10346,6
Turnhout 1270a 444,7
Turnhout 1271a 4968,3
Turnhout 1272a 7454,3
Turnhout 1273a 1380,3
Turnhout 1274a 6613,5
Turnhout 1274b 8489,1



Gemeente Kadastraal nr. Oppervlakte (m²)
Turnhout 1275a 6233,7
Turnhout 1275b 6686,5
Turnhout 1276a 737,4
Turnhout 1276b 0,3
Turnhout 1277a 9235,6
Turnhout 1278a 7057,2
Turnhout 1279a 6380,5
Turnhout 1280a 6,9
Turnhout 128a 13,6
Turnhout 129c 14,0
Turnhout 1300c 10789,9
Turnhout 130a 9978,8
Turnhout 1312a 5592,8
Turnhout 1315a 10719,5
Turnhout 1317a 28976,7
Turnhout 1318a 4,2
Turnhout 1319b 19881,1
Turnhout 1321a 6977,5
Turnhout 1323a 7901,3
Turnhout 132a 325,0
Turnhout 133a 3,0
Turnhout 135a 10521,3
Turnhout 1365a 10351,2
Turnhout 136a 5610,0
Turnhout 137a 8332,5
Turnhout 138/2a 17650,8
Turnhout 138/2b 6344,8
Turnhout 138/2c 8973,4
Turnhout 138/2d 13,2
Turnhout 138a 11289,9
Turnhout 139a 9162,7
Turnhout 140a 508,0
Turnhout 141/2a 328,4
Turnhout 142a 7,5
Turnhout 145a 15,8
Turnhout 146b 8871,5
Turnhout 147b 8527,4
Turnhout 1a 5411,5
Turnhout 2a 7109,0
Turnhout 3a 5,5
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Bijlage 3: Plantenlijst en vegetatie-opnames (2011) 
 



veg. 
laag Ned. Naam lat. Naam 1a 1a 1a 2a 3a 3b 4a 5a 5d 5g 8a 8c 11a 13a 13b 14a 16a 17d 17d 17a

BL Ame eik Quercus rubra 5 3 + 3 5

BL Berk (G) Betula 2b

BL Beuk Fagus sylvatica 1

BL Canadapopulier Populus x canadensis 4

BL Douglasspar Pseudotsuga menziesii 2a

BL Fijnspar Picea abies 3 2a 2b

BL Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 4 r 2a

BL Grove den Pinus sylvestris 3 3 4

BL Hazelaar Corylus avellana 2a

BL Iep (G) Ulmus 3

BL Lork (G) Larix 5 3 4 4

BL Paardekastanje (G) Aesculus 2b

BL Plataan (G) Platanus 4

BL Ruwe berk Betula pendula 5 4 2a 2b 2a 5 r

BL Sporkehout Frangula alnus r

BL Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia 2a + r 2a

BL Wilg (G) Salix 2b

BL Zachte berk Betula pubescens 5 5

BL Zoete kers Prunus avium 2b r

BL Zomereik Quercus robur 4 2a 5 3 2a 2a 5 5 r

BL Zwarte els Alnus glutinosa 5 3 3 2a 5

KL Aalbes Ribes rubrum r

KL Adelaarsvaren Pteridium aquilinum 5 4

KL Ame eik Quercus rubra + 1 1 1

KL Ame vogelkers Prunus serotina r 1 1 + + + + + 2a + +

KL
Amerikaans 
krenteboompje Amelanchier lamarckii 1 r r + r

KL Berk (G) Betula +

KL Blauwe bosbes Vaccinium myrtillus 2a +

KL
Bleeksporig 
bosviooltje Viola riviniana +

KL Bochtige smele Deschampsia flexuosa 0

KL Braam (G) Rubus 4 2b 3 + 2b 1 r 5 2a 2a + 5 2b 2b 4 4

KL Brede stekelvaren Dryopteris dilatata 2a 4 2b 4 2b 2a 5 3 + 1 2b +

KL Brem Sarothamnus scoparius +

KL Drienerfmuur Moehringia trinervia +

KL Elzenzegge Carex elongata r

KL Framboos Rubus idaeus 4

KL Geel nagelkruid Geum urbanum +

KL Gelderse roos Viburnum opulus r

KL Gele dovenetel Lamium galeobdolon 1

KL Gestreepte witbol Holcus lanatus 2b 2a 1 1 1

KL Gewone es Fraxinus excelsior r

KL Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus + 2m + +

KL Gewone vlier Sambucus nigra + r

KL Gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum 1

KL Gewoon struisgras Agrostis capillaris 1 2a 1

KL Gladde witbol Holcus mollis
KL Grauwe abeel Populus canescens r

KL Grote brandnetel Urtica dioica + 2a

KL Grote wederik Lysimachia vulgaris 2a 2m

KL Havikskruid (G) Hieracium +

KL Hazelaar Corylus avellana + 2a

KL Hengel Melampyrum pratense 2m



veg. 
laag Ned. Naam lat. Naam 1a 1a 1a 2a 3a 3b 4a 5a 5d 5g 8a 8c 11a 13a 13b 14a 16a 17d 17d 17a

KL Hoog struisgras Agrostis gigantea 2b

KL Hop Humulus lupulus 1

KL Hulst Ilex aquifolium + +

KL Iep (G) Ulmus 1

KL IJle zegge Carex remota 2a

KL
Japanse 
duizendknoop Polygonum cuspidatum 2a

KL Kleefkruid Galium aparine r

KL Klein springzaad Impatiens parviflora 2a 2a

KL Kleine brandnetel Urtica urens 2a

KL Kleine klaver Trifolium dubium 1

KL Klimop Hedera helix 2b + + 2b

KL Kropaar Dactylis glomerata r

KL Kruipend zenegroen Ajuga reptans 1

KL
Kruipende 
boterbloem Ranunculus repens + r

KL Lork (G) Larix 2a + r

KL Mannetjesereprijs Veronica officinalis r

KL Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas +

KL Moerasbeemdgras Poa palustris 1 5

KL Moerasmuur Stellaria uliginosa 1 +

KL Moerasstruisgras Agrostis canina 4 1 1

KL Moeraswalstro Galium palustre 4

KL Moeraszegge Carex acutiformis 2a

KL Paardebloem (G) Taraxacum r

KL Paardekastanje (G) Aesculus r

KL Penningkruid Lysimachia nummularia 3

KL Pijpestrootje Molinia caerulea 3 4

KL Pilzegge Carex pilulifera 1

KL Pitrus Juncus effusus + 2a 1 + r

KL Pluimzegge Carex paniculata 2b

KL
Pontische 
rododendron Rhododendron ponticum 1

KL Ruw beemdgras Poa trivialis +

KL Ruwe berk Betula pendula 1 r

KL Sint-Janskruid Hypericum perforatum r

KL Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana 2b 4

KL Spar (G) Picea 1

KL Speenkruid Ranunculus ficaria 3

KL Sporkehout Frangula alnus 2a 2a 2a 2a +

KL Tamme kastanje Castanea sativa 1

KL Valse salie Teucrium scorodonia 3

KL Veenmos (G) Sphagnum species 2a

KL Vogelkers Prunus padus + 2a

KL Vogelmuur Stellaria media 2a

KL Wijfjesvaren Athyrium filix-femina 3 +

KL Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum 5 2a 2b r 1 2b 2b 3

KL Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia 1 2m 2a r 2a r 2a 1 + 1 + r r r

KL Witte klaver Trifolium repens
KL Witte klaverzuring Oxalis acetosella 4

KL Wolfspoot Lycopus europaeus 2b

KL Zachte berk Betula pubescens +

KL Zachte duizendknoop Polygonum mite 2a 4

KL Zandzegge Carex arenaria 0 3 1

KL Zoete kers Prunus avium r



veg. 
laag Ned. Naam lat. Naam 1a 1a 1a 2a 3a 3b 4a 5a 5d 5g 8a 8c 11a 13a 13b 14a 16a 17d 17d 17a

KL Zomereik Quercus robur + + r r

SL Ame eik Quercus rubra 3

SL Ame vogelkers Prunus serotina 2a 2a + + 2a +

SL Beuk Fagus sylvatica r

SL Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 3 4 2a

SL Gewone vlier Sambucus nigra 2a 2a r 2a

SL Hazelaar Corylus avellana + 2a 2a

SL Hop Humulus lupulus r

SL Hulst Ilex aquifolium 2a

SL Iep (G) Ulmus 2a

SL Lork (G) Larix 2a 2a

SL
Pontische 
rododendron Rhododendron ponticum 2a 3

SL Ruwe berk Betula pendula 2b 2a 2b 2a 2b 2a 5 +

SL Sporkehout Frangula alnus 2a 4 2a 2a 2b 2b 1 2a 3 2b r +

SL Tamme kastanje Castanea sativa r

SL Vogelkers Prunus padus 2a 2a

SL Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia 2b 3 2b 2a 2a 3 2b 3 + + 2a 2a r

SL Wilg (G) Salix 2b

SL Zachte berk Betula pubescens 4

SL Zomereik Quercus robur 2a

SL Zwarte els Alnus glutinosa 4 2b 5 5 +

BB-schaal:
r = zeer weinig
 + = weinig (<5%)
 1 = talrijk (<5%)
2m = zeer talrijk (<5%)
2a = 5 - 12,5%
2b = 12,5 - 25%
3 = 25 - 50%
4 = 50 - 75%
5 = 75 - 100%
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INVENTARISATIE: vegetatie Braun Blanquet
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ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Betula pubescens Zachte berk  5 0 088
Populus x canadensis Canadapopulier  4 0 068

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Frangula alnus Sporkehout  4 0 068
Betula pubescens Zachte berk  4 0 068
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 2b 0 018

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren  4 0 068
Agrostis canina Moerasstruisgras  4 0 068
Rubus Braam (G) 2b 0 018
Agrostis gigantea Hoog struisgras 2b 0 018
Holcus lanatus Gestreepte witbol 2b 0 018
Juncus effusus Pitrus 2a 0 0 8
Carex remota IJle zegge 2a 0 0 8
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 2a 0 0 8
Carex acutiformis Moeraszegge 2a 0 0 8
Lysimachia vulgaris Grote wederik 2a 0 0 8
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 2m 0 0 4
Betula pubescens Zachte berk  + 0 0 2
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Totale bedekking 

Beschrijving vegetatie (Fysionomie)

Reliëf

Helling

Hellingshoek

Expositie

greppelsysteem

natuurlijke beken

bronnen

Opmerking

Oppervlakte (mxm): x

Hoogte Bedekking

:

:

:

:

Doolhof
1

a

2

Bosnaam
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Bestandsnr

Opnamenr

Datum Waarnemers

Uitgebreid bosbeheerplan  
INVENTARISATIE: vegetatie Braun Blanquet

DHA0011

ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Betula pendula Ruwe berk  5 0 088
Prunus avium Zoete kers 2b 0 018

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn  3 0 038
Prunus serotina Ame vogelkers 2a 0 0 8
Frangula alnus Sporkehout 2a 0 0 8
Sambucus nigra Gewone vlier 2a 0 0 8
Rhododendron ponticum Pontische rododendron 2a 0 0 8

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie  5 0 088
Rubus Braam (G)  4 0 068
Athyrium filix-femina Wijfjesvaren  3 0 038
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 2a 0 0 8
Frangula alnus Sporkehout 2a 0 0 8
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes  1 0 0 3
Ajuga reptans Kruipend zenegroen  1 0 0 3
Juncus effusus Pitrus  + 0 0 2
Poa trivialis Ruw beemdgras  + 0 0 2
Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren  + 0 0 2
Ranunculus repens Kruipende boterbloem  + 0 0 2
Dactylis glomerata Kropaar  r 0 0 1
Galium aparine Kleefkruid  r 0 0 1
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Doolhof
1

a
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Bosnaam

Perceelnr

Bestandsnr

Opnamenr

Datum Waarnemers

Uitgebreid bosbeheerplan  
INVENTARISATIE: vegetatie Braun Blanquet

DHN0111

ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Alnus glutinosa Zwarte els  5 0 088
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn  4 0 068

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Alnus glutinosa Zwarte els  4 0 068
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn  4 0 068
Betula pendula Ruwe berk 2b 0 018
Frangula alnus Sporkehout 2a 0 0 8
Quercus robur Zomereik 2a 0 0 8

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Rubus Braam (G)  3 0 038
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 2b 0 018
Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren 2b 0 018
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 2b 0 018
Poa palustris Moerasbeemdgras  1 0 0 3
Quercus robur Zomereik  + 0 0 2
Quercus rubra Ame eik  + 0 0 2
Prunus serotina Ame vogelkers  r 0 0 1
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Opnamenr

Datum Waarnemers

Uitgebreid bosbeheerplan  
INVENTARISATIE: vegetatie Braun Blanquet

DHZ0001

ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Alnus glutinosa Zwarte els  3 0 038

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Alnus glutinosa Zwarte els  5 0 088
Betula pendula Ruwe berk  5 0 088
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes  3 0 038
Frangula alnus Sporkehout 2b 0 018
Humulus lupulus Hop  r 0 0 1

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 2b 0 018
Polygonum mite Zachte duizendknoop 2a 0 0 8
Rubus Braam (G) 2a 0 0 8
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 2m 0 0 4
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes  1 0 0 3
Prunus serotina Ame vogelkers  + 0 0 2
Juncus effusus Pitrus  r 0 0 1
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Datum Waarnemers

Uitgebreid bosbeheerplan  
INVENTARISATIE: vegetatie Tansley

DZA0002

ID Lokatie 
(GIS)

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Alopecurus pratensis Grote vossestaart  d 0 060
Ranunculus repens Kruipende boterbloem cd 0 040
Holcus lanatus Gestreepte witbol cd 0 040
Cardamine pratensis Pinksterbloem ld 0 022
Rumex acetosa Veldzuring ld 0 022
Agrostis vinealis Zandstruisgras ac 0 018
Poa pratensis Veldbeemdgras s.l. ac 0 018
Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras ac 0 018
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem  a 0 015
Alopecurus geniculatus Geknikte vossestaart fc 0 010
Ajuga reptans Kruipend zenegroen fc 0 010
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem oc 0 0 5
Plantago lanceolata Smalle weegbree  o 0 0 3
Prunella vulgaris Gewone brunel  o 0 0 3
Stellaria uliginosa Moerasmuur  o 0 0 3
Trifolium repens Witte klaver  o 0 0 3
Rumex obtusifolius Ridderzuring  r 0 0 1
Urtica dioica Grote brandnetel  s 0 0 1
Myosotis scorpioides Moerasvergeet-mij-nietje  s 0 0 1
Lysimachia vulgaris Grote wederik lo 0 0 1
Lycopus europaeus Wolfspoot lo 0 0 1
Galeopsis Hennepnetel (G) lo 0 0 1
Juncus effusus Pitrus lo 0 0 1
Juncus conglomeratus Biezeknoppen  s 0 0 1
Rubus Braam (G) lo 0 0 1
Taraxacum Paardebloem (G)  s 0 0 1
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Carex ovalis Hazezegge  s 0 0 1
Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar  s 0 0 1
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Opnamenr

Datum Waarnemers

Uitgebreid bosbeheerplan  
INVENTARISATIE: vegetatie Tansley

DZB0002

ID Lokatie 
(GIS)

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Rumex acetosa Veldzuring  d 0 060
Holcus lanatus Gestreepte witbol  d 0 060
Poa trivialis Ruw beemdgras cd 0 040
Ranunculus repens Kruipende boterbloem cd 0 040
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem  c 0 030
Alopecurus pratensis Grote vossestaart fd 0 012
Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras  f 0 0 8
Alopecurus geniculatus Geknikte vossestaart od 0 0 6
Ajuga reptans Kruipend zenegroen oc 0 0 5
Cardamine pratensis Pinksterbloem oc 0 0 5
Carex ovalis Hazezegge  o 0 0 3
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem  o 0 0 3
Agrostis vinealis Zandstruisgras  o 0 0 3
Plantago lanceolata Smalle weegbree  o 0 0 3
Prunella vulgaris Gewone brunel  o 0 0 3
Stellaria graminea Grasmuur  o 0 0 3
Stellaria media Vogelmuur  o 0 0 3
Veronica serpyllifolia Tijmereprijs  o 0 0 3
Rubus Braam (G) lo 0 0 1
Ranunculus acris Scherpe boterbloem lo 0 0 1
Luzula campestris Gewone veldbies  s 0 0 1
Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar  r 0 0 1
Dactylis glomerata Kropaar  r 0 0 1
Cirsium arvense Akkerdistel  s 0 0 1
Rumex obtusifolius Ridderzuring  r 0 0 1
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l.  r 0 0 1
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Urtica dioica Grote brandnetel lo 0 0 1
Veronica chamaedrys Gewone ereprijs  s 0 0 1
Myosotis scorpioides Moerasvergeet-mij-nietje  s 0 0 1
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Uitgebreid bosbeheerplan  
INVENTARISATIE: vegetatie Tansley

DZC0002

ID Lokatie 
(GIS)

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Poa pratensis Veldbeemdgras s.l.  d 0 060
Alopecurus pratensis Grote vossestaart  d 0 060
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem cd 0 040
Holcus lanatus Gestreepte witbol cd 0 040
Rumex acetosa Veldzuring cd 0 040
Ranunculus repens Kruipende boterbloem ad 0 022
Ranunculus acris Scherpe boterbloem ld 0 022
Ajuga reptans Kruipend zenegroen  a 0 015
Alopecurus geniculatus Geknikte vossestaart fc 0 010
Cardamine pratensis Pinksterbloem fc 0 010
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem  f 0 0 8
Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar  f 0 0 8
Plantago lanceolata Smalle weegbree oa 0 0 4
Trifolium repens Witte klaver oa 0 0 4
Taraxacum Paardebloem (G)  o 0 0 3
Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras  o 0 0 3
Rumex crispus Krulzuring  r 0 0 1
Leucanthemum vulgare Margriet  s 0 0 1
Juncus conglomeratus Biezeknoppen  s 0 0 1
Rumex obtusifolius Ridderzuring  r 0 0 1
Saxifraga granulata Knolsteenbreek  s 0 0 1
Trifolium pratense Rode klaver ro 0 0 1
Arrhenatherum elatius Glanshaver  r 0 0 1
Urtica dioica Grote brandnetel  s 0 0 1
Myosotis scorpioides Moerasvergeet-mij-nietje  s 0 0 1
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Uitgebreid bosbeheerplan  
INVENTARISATIE: vegetatie Tansley

DZD0002

ID Lokatie 
(GIS)

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Poa pratensis Veldbeemdgras s.l.  d 0 060
Alopecurus pratensis Grote vossestaart cd 0 040
Rumex acetosa Veldzuring cd 0 040
Ajuga reptans Kruipend zenegroen ad 0 022
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem  a 0 015
Ranunculus repens Kruipende boterbloem  a 0 015
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem  a 0 015
Holcus lanatus Gestreepte witbol  a 0 015
Trifolium pratense Rode klaver fa 0 0 9
Juncus conglomeratus Biezeknoppen  f 0 0 8
Ranunculus acris Scherpe boterbloem  f 0 0 8
Plantago lanceolata Smalle weegbree  f 0 0 8
Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras od 0 0 6
Myosotis scorpioides Moerasvergeet-mij-nietje oc 0 0 5
Alopecurus geniculatus Geknikte vossestaart oc 0 0 5
Leucanthemum vulgare Margriet oc 0 0 5
Trifolium repens Witte klaver  o 0 0 3
Trifolium dubium Kleine klaver lf 0 0 3
Bromus hordeaceus Zachte dravik  s 0 0 1
Juncus acutiflorus Veldrus  s 0 0 1
Lotus uliginosus Moerasrolklaver lo 0 0 1
Myosotis cespitosa Zompvergeet-mij-nietje  s 0 0 1
Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar  r 0 0 1
Rumex crispus Krulzuring ro 0 0 1
Saxifraga granulata Knolsteenbreek lo 0 0 1
Medicago lupulina Hopklaver  r 0 0 1
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Opnamenr

Datum Waarnemers

Uitgebreid bosbeheerplan  
INVENTARISATIE: vegetatie Tansley

DZE0002

ID Lokatie 
(GIS)

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Holcus lanatus Gestreepte witbol cd 0 040
Alopecurus pratensis Grote vossestaart cd 0 040
Alopecurus geniculatus Geknikte vossestaart ld 0 022
Ranunculus repens Kruipende boterbloem ac 0 018
Poa pratensis Veldbeemdgras s.l. ac 0 018
Rumex acetosa Veldzuring  a 0 015
Cardamine pratensis Pinksterbloem  a 0 015
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem  a 0 015
Plantago lanceolata Smalle weegbree  f 0 0 8
Ajuga reptans Kruipend zenegroen  f 0 0 8
Carex ovalis Hazezegge oc 0 0 5
Juncus effusus Pitrus oa 0 0 4
Glyceria fluitans Mannagras  o 0 0 3
Glechoma hederacea Hondsdraf  o 0 0 3
Taraxacum Paardebloem (G)  o 0 0 3
Ranunculus acris Scherpe boterbloem lf 0 0 3
Galium palustre Moeraswalstro  s 0 0 1
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem lo 0 0 1
Myosotis scorpioides Moerasvergeet-mij-nietje  s 0 0 1
Rumex obtusifolius Ridderzuring  r 0 0 1
Lolium perenne Engels raaigras  r 0 0 1
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Uitgebreid bosbeheerplan  
INVENTARISATIE: vegetatie Tansley

DZF0002

ID Lokatie 
(GIS)

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Poa pratensis Veldbeemdgras s.l.  d 0 060
Ranunculus repens Kruipende boterbloem  d 0 060
Holcus lanatus Gestreepte witbol cd 0 040
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem ad 0 022
Cardamine pratensis Pinksterbloem ac 0 018
Plantago lanceolata Smalle weegbree  a 0 015
Rumex acetosa Veldzuring  a 0 015
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem  f 0 0 8
Ajuga reptans Kruipend zenegroen  f 0 0 8
Alopecurus geniculatus Geknikte vossestaart  f 0 0 8
Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras od 0 0 6
Trifolium repens Witte klaver oa 0 0 4
Alopecurus pratensis Grote vossestaart  o 0 0 3
Ranunculus acris Scherpe boterbloem  o 0 0 3
Juncus conglomeratus Biezeknoppen  o 0 0 3
Trifolium pratense Rode klaver  o 0 0 3
Myosotis scorpioides Moerasvergeet-mij-nietje lo 0 0 1
Prunella vulgaris Gewone brunel  s 0 0 1
Stellaria palustris Zeegroene muur lo 0 0 1
Juncus effusus Pitrus  s 0 0 1
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Uitgebreid bosbeheerplan  
INVENTARISATIE: vegetatie Tansley

DZG0002

ID Lokatie 
(GIS)

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Holcus lanatus Gestreepte witbol  d 0 060
Ranunculus repens Kruipende boterbloem  d 0 060
Rumex acetosa Veldzuring  d 0 060
Poa pratensis Veldbeemdgras s.l.  c 0 030
Plantago lanceolata Smalle weegbree  c 0 030
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem ad 0 022
Trifolium pratense Rode klaver fc 0 010
Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras fc 0 010
Alopecurus geniculatus Geknikte vossestaart  f 0 0 8
Cardamine pratensis Pinksterbloem  f 0 0 8
Ajuga reptans Kruipend zenegroen  f 0 0 8
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem  o 0 0 3
Bromus hordeaceus Zachte dravik  o 0 0 3
Trifolium repens Witte klaver  o 0 0 3
Alopecurus pratensis Grote vossestaart lo 0 0 1
Centaurea jacea Knoopkruid  s 0 0 1
Glyceria fluitans Mannagras lo 0 0 1
Myosotis scorpioides Moerasvergeet-mij-nietje  s 0 0 1
Taraxacum Paardebloem (G)  s 0 0 1
Prunella vulgaris Gewone brunel  s 0 0 1
Rumex obtusifolius Ridderzuring  r 0 0 1
Stellaria palustris Zeegroene muur  s 0 0 1
Juncus effusus Pitrus  s 0 0 1
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Uitgebreid bosbeheerplan  
INVENTARISATIE: vegetatie Braun Blanquet

DHA0003

ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Betula pubescens Zachte berk  5 0 088
Alnus glutinosa Zwarte els 2a 0 0 8
Quercus robur Zomereik 2a 0 0 8

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Alnus glutinosa Zwarte els  5 0 088
Frangula alnus Sporkehout  r 0 0 1

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Poa palustris Moerasbeemdgras  5 0 088
Polygonum mite Zachte duizendknoop  4 0 068
Galium palustre Moeraswalstro  4 0 068
Lysimachia nummularia Penningkruid  3 0 038
Mentha aquatica Watermunt  3 0 038
Carex paniculata Pluimzegge 2b 0 018
Lycopus europaeus Wolfspoot 2b 0 018
Stellaria media Vogelmuur 2a 0 0 8
Rubus Braam (G) 2a 0 0 8
Impatiens parviflora Klein springzaad 2a 0 0 8
Urtica urens Kleine brandnetel 2a 0 0 8
Lysimachia vulgaris Grote wederik 2m 0 0 4
Agrostis canina Moerasstruisgras  1 0 0 3
Athyrium filix-femina Wijfjesvaren  + 0 0 2
Stellaria uliginosa Moerasmuur  + 0 0 2
Urtica dioica Grote brandnetel  + 0 0 2
Ranunculus repens Kruipende boterbloem  r 0 0 1
Quercus robur Zomereik  r 0 0 1

David Berten16/06/2011
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Uitgebreid bosbeheerplan  
INVENTARISATIE: vegetatie Braun Blanquet

DHZ0003

ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Quercus robur Zomereik  5 0 088
Ulmus Iep (G)  3 0 038

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Ulmus Iep (G) 2a 0 0 8
Corylus avellana Hazelaar  + 0 0 2

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Ranunculus ficaria Speenkruid  3 0 038
Hedera helix Klimop 2b 0 018
Urtica dioica Grote brandnetel 2a 0 0 8
Ulmus Iep (G)  1 0 0 3
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn  + 0 0 2
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes  + 0 0 2
Corylus avellana Hazelaar  + 0 0 2
Geum urbanum Geel nagelkruid  + 0 0 2
Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje  + 0 0 2
Moehringia trinervia Drienerfmuur  + 0 0 2
Rubus Braam (G)  + 0 0 2
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren  + 0 0 2
Sambucus nigra Gewone vlier  r 0 0 1
Populus canescens Grauwe abeel  r 0 0 1
Viburnum opulus Gelderse roos  r 0 0 1
Prunus avium Zoete kers  r 0 0 1

Koen maes8/04/2011
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Uitgebreid bosbeheerplan  
INVENTARISATIE: vegetatie Braun Blanquet

DHZ0003

ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Larix Lork (G)  4 0 068
Picea abies Fijnspar 2a 0 0 8
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes  + 0 0 2
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn  r 0 0 1

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Betula pendula Ruwe berk  + 0 0 2
Prunus serotina Ame vogelkers  + 0 0 2
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes  + 0 0 2
Sambucus nigra Gewone vlier  r 0 0 1

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Rubus Braam (G)  4 0 068
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren  3 0 038
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes  1 0 0 3
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn  1 0 0 3
Prunus serotina Ame vogelkers  + 0 0 2
Larix Lork (G)  + 0 0 2
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Uitgebreid bosbeheerplan  
INVENTARISATIE: vegetatie Tansley

DZC0003

ID Lokatie 
(GIS)

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Holcus lanatus Gestreepte witbol  d 0 060
Ranunculus repens Kruipende boterbloem  d 0 060
Plantago lanceolata Smalle weegbree ld 0 022
Poa pratensis Veldbeemdgras s.l.  a 0 015
Rumex acetosa Veldzuring  a 0 015
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem fc 0 010
Cardamine pratensis Pinksterbloem  f 0 0 8
Stellaria graminea Grasmuur od 0 0 6
Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras oc 0 0 5
Glechoma hederacea Hondsdraf of 0 0 3
Ajuga reptans Kruipend zenegroen  o 0 0 3
Taraxacum Paardebloem (G)  o 0 0 3
Poa annua Straatgras  o 0 0 3
Alopecurus geniculatus Geknikte vossestaart  o 0 0 3
Bromus hordeaceus Zachte dravik  o 0 0 3
Bellis perennis Madeliefje lo 0 0 1
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem lo 0 0 1
Plantago major Grote weegbree s.l. lo 0 0 1
Rumex obtusifolius Ridderzuring  s 0 0 1
Trifolium pratense Rode klaver  s 0 0 1
Veronica serpyllifolia Tijmereprijs ro 0 0 1
Juncus conglomeratus Biezeknoppen  s 0 0 1

David Berten13/05/2011
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INVENTARISATIE: vegetatie Braun Blanquet

DHZ0004

ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Alnus glutinosa Zwarte els  5 0 088
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes  r 0 0 1

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Prunus serotina Ame vogelkers  + 0 0 2
Frangula alnus Sporkehout  + 0 0 2
Alnus glutinosa Zwarte els  + 0 0 2
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes  + 0 0 2

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Rubus Braam (G)  5 0 088
Prunus serotina Ame vogelkers 2a 0 0 8
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes  r 0 0 1

Koen maes7/04/2011
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Uitgebreid bosbeheerplan  
INVENTARISATIE: vegetatie Presentie/absentie

GHF1591

ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Quercus robur Zomereik  1 0 0 1

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Prunus padus Vogelkers  1 0 0 1
Frangula alnus Sporkehout  1 0 0 1
Alnus glutinosa Zwarte els  1 0 0 1
Betula pubescens Zachte berk  1 0 0 1
Corylus avellana Hazelaar  1 0 0 1

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje  1 0 0 1
Carex pallescens Bleke zegge  1 0 0 1
Oxalis acetosella Witte klaverzuring  1 0 0 1
Rubus idaeus Framboos  1 0 0 1
Impatiens parviflora Klein springzaad  1 0 0 1
Athyrium filix-femina Wijfjesvaren  1 0 0 1
Ribes rubrum Aalbes  1 0 0 1
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren  1 0 0 1
Rubus Braam (G)  1 0 0 1
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Uitgebreid bosbeheerplan  
INVENTARISATIE: vegetatie Braun Blanquet

DHZ0006

ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Larix Lork (G)  4 0 068
Picea abies Fijnspar 2b 0 018

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Prunus padus Vogelkers 2a 0 0 8
Prunus serotina Ame vogelkers 2a 0 0 8
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 2a 0 0 8
Sambucus nigra Gewone vlier 2a 0 0 8
Larix Lork (G) 2a 0 0 8

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Oxalis acetosella Witte klaverzuring  4 0 068
Rubus idaeus Framboos  4 0 068
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie  3 0 038
Rubus Braam (G) 2b 0 018
Holcus lanatus Gestreepte witbol  1 0 0 3
Prunus serotina Ame vogelkers  + 0 0 2
Ilex aquifolium Hulst  + 0 0 2
Prunus padus Vogelkers  + 0 0 2
Hedera helix Klimop  + 0 0 2
Ribes rubrum Aalbes  r 0 0 1
Larix Lork (G)  r 0 0 1

Koen maes8/04/2011
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Uitgebreid bosbeheerplan  
INVENTARISATIE: vegetatie Braun Blanquet

DHZ0037

ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Platanus Plataan (G)  4 0 068
Aesculus Paardekastanje (G) 2b 0 018
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 2a 0 0 8
Prunus avium Zoete kers  r 0 0 1
Quercus robur Zomereik  r 0 0 1

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Prunus padus Vogelkers 2a 0 0 8
Corylus avellana Hazelaar 2a 0 0 8
Prunus serotina Ame vogelkers  + 0 0 2
Castanea sativa Tamme kastanje  r 0 0 1
Fagus sylvatica Beuk  r 0 0 1

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Rubus Braam (G)  4 0 068
Hedera helix Klimop 2b 0 018
Prunus padus Vogelkers 2a 0 0 8
Corylus avellana Hazelaar 2a 0 0 8
Castanea sativa Tamme kastanje  1 0 0 3
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn  + 0 0 2
Aesculus Paardekastanje (G)  r 0 0 1
Amelanchier lamarckii Amerikaans krenteboompje  r 0 0 1
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes  r 0 0 1
Fraxinus excelsior Gewone es  r 0 0 1

Koen maes8/04/2011
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INVENTARISATIE: vegetatie Presentie/absentie

DFG6445

ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Salix caprea Boswilg  1 0 0 1
Alnus glutinosa Zwarte els  1 0 0 1

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Quercus robur Zomereik  1 0 0 1
Sambucus nigra Gewone vlier  1 0 0 1

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Urtica dioica Grote brandnetel  1 0 0 1
Galium aparine Kleefkruid  1 0 0 1
Athyrium filix-femina Wijfjesvaren  1 0 0 1
Rubus Braam (G)  1 0 0 1
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Uitgebreid bosbeheerplan  
INVENTARISATIE: vegetatie Braun Blanquet

DHZ0007

ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Quercus robur Zomereik  5 0 088
Corylus avellana Hazelaar 2a 0 0 8
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 2a 0 0 8

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Corylus avellana Hazelaar 2a 0 0 8
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 2a 0 0 8

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Pteridium aquilinum Adelaarsvaren  5 0 088
Rubus Braam (G) 2b 0 018
Lamium galeobdolon Gele dovenetel  1 0 0 3
Hedera helix Klimop  + 0 0 2
Carex elongata Elzenzegge  r 0 0 1
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes  r 0 0 1

Koen maes7/04/2011
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Uitgebreid bosbeheerplan  
INVENTARISATIE: vegetatie Braun Blanquet

DHZ0027

ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Quercus rubra Ame eik  5 0 088
Pseudotsuga menziesii Douglasspar 2a 0 0 8
Betula pendula Ruwe berk  r 0 0 1

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Rhododendron ponticum Pontische rododendron  3 0 038
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes  r 0 0 1

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Pteridium aquilinum Adelaarsvaren  4 0 068
Rubus Braam (G)  4 0 068
Quercus rubra Ame eik  1 0 0 3
Rhododendron ponticum Pontische rododendron  1 0 0 3
Prunus serotina Ame vogelkers  + 0 0 2

Koen maes7/04/2011
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INVENTARISATIE: vegetatie Braun Blanquet

DHN0002

ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Larix Lork (G)  5 0 088

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes  3 0 038
Frangula alnus Sporkehout 2a 0 0 8
Larix Lork (G) 2a 0 0 8
Betula pendula Ruwe berk 2a 0 0 8
Sambucus nigra Gewone vlier 2a 0 0 8
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 2a 0 0 8

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren  4 0 068
Frangula alnus Sporkehout 2a 0 0 8
Larix Lork (G) 2a 0 0 8
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 2a 0 0 8
Holcus lanatus Gestreepte witbol 2a 0 0 8
Agrostis capillaris Gewoon struisgras  1 0 0 3
Prunus serotina Ame vogelkers  1 0 0 3
Betula pendula Ruwe berk  1 0 0 3
Trifolium dubium Kleine klaver  1 0 0 3
Rubus Braam (G)  + 0 0 2
Sambucus nigra Gewone vlier  + 0 0 2
Hieracium Havikskruid (G)  + 0 0 2
Sarothamnus scoparius Brem  + 0 0 2
Quercus robur Zomereik  + 0 0 2
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn  + 0 0 2
Taraxacum Paardebloem (G)  r 0 0 1

David Berten16/06/2011



Veronica officinalis Mannetjesereprijs  r 0 0 1
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie  r 0 0 1
Hypericum perforatum Sint-Janskruid  r 0 0 1
Deschampsia flexuosa Bochtige smele  0 0 0 0
Carex arenaria Zandzegge  0 0 0 0
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INVENTARISATIE: vegetatie Braun Blanquet

DHN0023

ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Betula pendula Ruwe berk  4 0 068
Salix Wilg (G) 2b 0 018

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Betula pendula Ruwe berk 2b 0 018
Salix Wilg (G) 2b 0 018
Frangula alnus Sporkehout 2b 0 018

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Rubus Braam (G) 2b 0 018
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 2b 0 018
Amelanchier lamarckii Amerikaans krenteboompje  1 0 0 3
Prunus serotina Ame vogelkers  1 0 0 3
Stellaria uliginosa Moerasmuur  1 0 0 3
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie  1 0 0 3
Juncus effusus Pitrus  1 0 0 3
Picea Spar (G)  1 0 0 3
Agrostis canina Moerasstruisgras  1 0 0 3
Holcus lanatus Gestreepte witbol  1 0 0 3
Humulus lupulus Hop  1 0 0 3
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes  r 0 0 1

MOSLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Sphagnum species Veenmos (G) 2a 0 0 8

Koen maes7/04/2011
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INVENTARISATIE: vegetatie Braun Blanquet

DHN0003

ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Quercus rubra Ame eik  5 0 088
Quercus robur Zomereik  4 0 068

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Quercus rubra Ame eik  3 0 038
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 2b 0 018
Frangula alnus Sporkehout 2b 0 018

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren  4 0 068
Molinia caerulea Pijpestrootje  3 0 038
Frangula alnus Sporkehout 2a 0 0 8
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 2a 0 0 8
Quercus rubra Ame eik  1 0 0 3
Prunus serotina Ame vogelkers  + 0 0 2
Betula Berk (G)  + 0 0 2

David Berten16/06/2011
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Uitgebreid bosbeheerplan  
INVENTARISATIE: vegetatie Presentie/absentie

DSG1591

ID Lokatie 
(GIS)

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes  1 0 0 1
Frangula alnus Sporkehout  1 0 0 1
Betula Berk (G)  1 0 0 1

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes  1 0 0 1
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren  1 0 0 1
Molinia caerulea Pijpestrootje  1 0 0 1
Deschampsia flexuosa Bochtige smele  1 0 0 1
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Uitgebreid bosbeheerplan  
INVENTARISATIE: vegetatie Braun Blanquet

DHN0004

ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Quercus rubra Ame eik  3 0 038
Pinus sylvestris Grove den  3 0 038
Quercus robur Zomereik 2a 0 0 8
Betula pendula Ruwe berk 2a 0 0 8

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 2a 0 0 8
Betula pendula Ruwe berk 2a 0 0 8

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 2a 0 0 8
Rubus Braam (G)  1 0 0 3
Quercus rubra Ame eik  1 0 0 3
Quercus robur Zomereik  r 0 0 1
Amelanchier lamarckii Amerikaans krenteboompje  r 0 0 1
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes  r 0 0 1
Betula pendula Ruwe berk  r 0 0 1

Koen maes7/04/2011
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Uitgebreid bosbeheerplan  
INVENTARISATIE: vegetatie Braun Blanquet

FGD2415

ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Quercus robur Zomereik  5 0 088
Fagus sylvatica Beuk  1 0 0 3
Quercus rubra Ame eik  + 0 0 2

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Molinia caerulea Pijpestrootje  4 0 068
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 2b 0 018
Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes 2a 0 0 8
Melampyrum pratense Hengel 2m 0 0 4
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Uitgebreid bosbeheerplan  
INVENTARISATIE: vegetatie Tansley

DNC0005

ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Alnus incana Witte els ld 0 022
Quercus robur Zomereik  s 0 0 1

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Salix cinerea Grauwe wilg  d 0 060
Alnus incana Witte els  a 0 015
Frangula alnus Sporkehout  a 0 015
Corylus avellana Hazelaar fa 0 0 9
Prunus serotina Ame vogelkers  f 0 0 8
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes  f 0 0 8
Betula pendula Ruwe berk  r 0 0 1
Quercus robur Zomereik  s 0 0 1

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Athyrium filix-femina Wijfjesvaren  d 0 060
Rubus Braam (G)  c 0 030
Holcus mollis Gladde witbol ld 0 022
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren  a 0 015
Juncus conglomeratus Biezeknoppen  f 0 0 8
Juncus effusus Pitrus od 0 0 6
Humulus lupulus Hop lf 0 0 3
Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras  o 0 0 3
Lysimachia vulgaris Grote wederik  o 0 0 3
Quercus robur Zomereik  o 0 0 3
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes  o 0 0 3
Urtica dioica Grote brandnetel lf 0 0 3
Epilobium Basterdwederik (G)  o 0 0 3

David Berten13/05/2011



Glechoma hederacea Hondsdraf  o 0 0 3
Hypericum dubium Kantig hertshooi  s 0 0 1
Cirsium vulgare Speerdistel  r 0 0 1
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie  s 0 0 1
Ranunculus acris Scherpe boterbloem  r 0 0 1
Ribes rubrum Aalbes  s 0 0 1
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Uitgebreid bosbeheerplan  
INVENTARISATIE: vegetatie Braun Blanquet

DHN0005

ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Larix Lork (G)  3 0 038
Pinus sylvestris Grove den  3 0 038
Betula pendula Ruwe berk 2b 0 018
Frangula alnus Sporkehout  r 0 0 1

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Betula pendula Ruwe berk 2b 0 018
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 2a 0 0 8
Frangula alnus Sporkehout  1 0 0 3

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren  5 0 088
Prunus serotina Ame vogelkers  + 0 0 2
Rubus Braam (G)  r 0 0 1

Koen maes7/04/2011
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INVENTARISATIE: vegetatie Presentie/absentie

FDF4594

ID Lokatie 
(GIS)

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Salix cinerea Grauwe wilg  1 0 0 1

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Lotus uliginosus Moerasrolklaver  1 0 0 1
Holcus lanatus Gestreepte witbol  1 0 0 1
Galium palustre Moeraswalstro  1 0 0 1
Hypericum dubium Kantig hertshooi  1 0 0 1
Lysimachia vulgaris Grote wederik  1 0 0 1
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INVENTARISATIE: vegetatie Braun Blanquet

DHN0025

ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Pinus sylvestris Grove den  4 0 068
Picea abies Fijnspar  3 0 038
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 2a 0 0 8
Betula pendula Ruwe berk 2a 0 0 8

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes  3 0 038
Betula pendula Ruwe berk 2a 0 0 8
Frangula alnus Sporkehout 2a 0 0 8

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Carex arenaria Zandzegge  3 0 038
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren  3 0 038
Frangula alnus Sporkehout 2a 0 0 8
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 2a 0 0 8
Prunus serotina Ame vogelkers  + 0 0 2
Amelanchier lamarckii Amerikaans krenteboompje  r 0 0 1

Koen maes7/04/2011
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Uitgebreid bosbeheerplan  
INVENTARISATIE: vegetatie Tansley

DNA0006

ID Lokatie 
(GIS)

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras  d 0 060
Ranunculus repens Kruipende boterbloem  d 0 060
Rumex acetosa Veldzuring ld 0 022
Cardamine pratensis Pinksterbloem  a 0 015
Poa pratensis Veldbeemdgras s.l. fd 0 012
Veronica serpyllifolia Tijmereprijs  f 0 0 8
Ajuga reptans Kruipend zenegroen  f 0 0 8
Holcus lanatus Gestreepte witbol  f 0 0 8
Bromus hordeaceus Zachte dravik oc 0 0 5
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem oc 0 0 5
Juncus conglomeratus Biezeknoppen oa 0 0 4
Stellaria graminea Grasmuur  o 0 0 3
Taraxacum Paardebloem (G)  o 0 0 3
Glechoma hederacea Hondsdraf  o 0 0 3
Carex ovalis Hazezegge  s 0 0 1
Hypericum dubium Kantig hertshooi  s 0 0 1
Achillea millefolium Gewoon duizendblad  s 0 0 1
Juncus effusus Pitrus ro 0 0 1
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem lo 0 0 1
Myosotis scorpioides Moerasvergeet-mij-nietje  s 0 0 1
Ranunculus acris Scherpe boterbloem ro 0 0 1
Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar  r 0 0 1
Teucrium scorodonia Valse salie  r 0 0 1
Hypochaeris radicata Gewoon biggekruid  s 0 0 1

David Berten13/05/2011
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Uitgebreid bosbeheerplan  
INVENTARISATIE: vegetatie Presentie/absentie

DFG4646

ID Lokatie 
(GIS)

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Betula Berk (G)  1 0 0 1
Frangula alnus Sporkehout  1 0 0 1
Alnus incana Witte els  1 0 0 1
Alnus glutinosa Zwarte els  1 0 0 1
Salix Wilg (G)  1 0 0 1

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Hydrocotyle vulgaris Waternavel  1 0 0 1
Carex paniculata Pluimzegge  1 0 0 1
Ranunculus flammula Egelboterbloem  1 0 0 1
Agrostis gigantea Hoog struisgras  1 0 0 1
Alopecurus aequalis Rosse vossestaart  1 0 0 1
Carex remota IJle zegge  1 0 0 1
Lotus uliginosus Moerasrolklaver  1 0 0 1
Eleocharis palustris Waterbies  1 0 0 1
Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree  1 0 0 1
Scutellaria galericulata Blauw glidkruid  1 0 0 1
Carex elongata Elzenzegge  1 0 0 1
Agrostis canina Moerasstruisgras  1 0 0 1

MOSLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Sphagnum species Veenmos (G)  1 0 0 1
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INVENTARISATIE: vegetatie Presentie/absentie

DSF1949

ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Betula pubescens Zachte berk  1 0 0 1

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Alnus incana Witte els  1 0 0 1
Alnus glutinosa Zwarte els  1 0 0 1
Corylus avellana Hazelaar  1 0 0 1
Frangula alnus Sporkehout  1 0 0 1

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Lysimachia vulgaris Grote wederik  1 0 0 1
Juncus effusus Pitrus  1 0 0 1
Juncus bulbosus Knolrus s.l.  1 0 0 1
Carex elongata Elzenzegge  1 0 0 1
Carex pseudocyperus Hoge cyperzegge  1 0 0 1
Athyrium filix-femina Wijfjesvaren  1 0 0 1
Agrostis canina Moerasstruisgras  1 0 0 1
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren  1 0 0 1

MOSLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Sphagnum species Veenmos (G)  1 0 0 1
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INVENTARISATIE: vegetatie Braun Blanquet

DHN0008

ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Quercus rubra Ame eik  3 0 038
Quercus robur Zomereik  3 0 038
Betula Berk (G) 2b 0 018

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Frangula alnus Sporkehout  3 0 038
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 2b 0 018
Ilex aquifolium Hulst 2a 0 0 8
Prunus serotina Ame vogelkers 2a 0 0 8

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Teucrium scorodonia Valse salie  3 0 038
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 2b 0 018
Polygonum cuspidatum Japanse duizendknoop 2a 0 0 8
Agrostis capillaris Gewoon struisgras 2a 0 0 8
Impatiens parviflora Klein springzaad 2a 0 0 8
Carex pilulifera Pilzegge  1 0 0 3
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes  1 0 0 3
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren  + 0 0 2
Juncus effusus Pitrus  + 0 0 2

David Berten16/06/2011
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INVENTARISATIE: vegetatie Braun Blanquet

DHN0028

ID Lokatie 
(GIS)

BOOMLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Betula pendula Ruwe berk  5 0 088
Alnus glutinosa Zwarte els  3 0 038
Quercus robur Zomereik 2a 0 0 8

STRUIKLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Alnus glutinosa Zwarte els 2b 0 018

KRUIDLAAG Latijnse naam Nederlandse naam      Bedekking     Kwadrant Herbnr.
Rubus Braam (G)  5 0 088
Agrostis capillaris Gewoon struisgras  1 0 0 3
Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras  1 0 0 3
Carex arenaria Zandzegge  1 0 0 3
Holcus lanatus Gestreepte witbol  1 0 0 3
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren  1 0 0 3
Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes  + 0 0 2
Ilex aquifolium Hulst  + 0 0 2
Frangula alnus Sporkehout  + 0 0 2
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes  + 0 0 2
Amelanchier lamarckii Amerikaans krenteboompje  + 0 0 2

Koen maes7/04/2011
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Bijlage 4: Bosbouwopnames (2011) 



Doolhof Noord 1 a (18,92 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 400-600
Sporkehout (Vuilboom) Verspreid NV94 0

Zwarte els Verspreid NV31 0

Gewone esdoorn Verspreid NV16 0

Ruwe berk Verspreid NV8 0

Hoogte(cm): 200-400
Sporkehout (Vuilboom) Verspreid NV173 0

Amerikaanse vogelkers Verspreid NV110 8

Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV94 0

Gewone esdoorn Verspreid NV86 0

Zwarte els Verspreid NV31 24

Zomereik Verspreid NV8 0

Totaal 652 31

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

Boomlaag

117 15,69 161,7 121 16,7 22,0Zomereik 22% 64% 75%

169 6,28 45,1 69 12,9 15,1Ruwe berk 31% 25% 21%

59 0,70 2,3 40 6,7Amerikaanse eik 11% 3% 1%

86 0,62 1,5 30 5,6Wilde lijsterbes (Ge 16% 2% 1%

8 0,55 2,8 94 14,0cultuurpopulier 1% 2% 1%

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):150-199
Sporkehout (Vuilboom) 189 Verspreid NV

Amerikaanse vogelkers 189 Verspreid NV

Hoogte (cm):50-99
Zwarte els 1006 Verspreid NV

Wilde lijsterbes (Gewone l 283 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
Zwarte els 3018 Verspreid NV

Wilde lijsterbes (Gewone l 1132 Verspreid NV

Amerikaanse vogelkers 943 Verspreid NV

krenteboompje (G) 629 Verspreid NV

Gewone esdoorn 597 Verspreid NV

Hulst 315 Verspreid NV

8300Totaal

Doolhof Noord 1 a



28 0,45 2,5 46 10,7 13,0Gewone esdoorn 5% 2% 1%

22 0,18 0,6 33 7,0Zwarte els 4% 1% 0%

20 0,06 0,2 20 3,0Fijnspar 4% 0% 0%

16 0,06 0,0 21 6,0Sporkehout (Vuilboo 3% 0% 0%

8 0,04 0,1 25 6,0Amerikaanse vogelk 1% 0% 0%

8 0,03 0,0 11 4,0wilg (G) 1% 0% 0%

2 0,02 0,0 31 4,0Gewone vlier (zwart 0% 0% 0%

542Totaal 24,7 217

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Staand Dood Hout

13% 27% 29%16 1,92 20,5cultuurpopulier zeer dik
16% 31% 31%20 2,18 21,4Grove den (Gewone de dik
26% 28% 28%31 1,94 19,7cultuurpopulier dik
26% 10% 9%31 0,72 6,4cultuurpopulier dun
5% 2% 2%6 0,16 1,3Ruwe berk dun
7% 1% 0%8 0,05 0,2Wilde lijsterbes (Gewon dun
2% 0% 0%2 0,03 0,1Gewone vlier (zwarte vli dun
5% 0% 0%6 0,02 0,0wilg (G) dun

120 7,03 69,7

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

Doolhof Noord 1 a
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Doolhof Noord 2 a (1,3 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 400-600
Gewone esdoorn Verspreid NV157 0

Hoogte(cm): 200-400
Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV472 0

Ruwe berk Verspreid NV0 157

Totaal 629 157

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

Boomlaag

403 36,70 322,3 118 19,7 21,0hybride lork 53% 95% 99%

157 0,74 1,2 24 6,0Ruwe berk 21% 2% 0%

39 0,55 2,0 42 8,0Gewone esdoorn 5% 1% 1%

118 0,47 0,3 22 4,0Wilde lijsterbes (Ge 16% 1% 0%

39 0,30 0,7 31 4,0Gewone vlier (zwart 5% 1% 0%

756Totaal 38,8 326

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):0-49
Gewone esdoorn 27665 Verspreid NV

krenteboompje (G) 5030 Verspreid NV

Wilde lijsterbes (Gewone l 2515 Verspreid NV

hybride lork 1258 Verspreid NV

Amerikaanse vogelkers 1258 Verspreid NV

37726Totaal

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

Doolhof Noord 2 a
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Doolhof Noord 3 a (1,15 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 600-800
Ruwe berk Verspreid NV472 0

Hoogte(cm): 400-600
Ruwe berk Verspreid NV472 314

wilg (G) Verspreid NV314 0

Hoogte(cm): 200-400
Ruwe berk Verspreid NV472 157

Sporkehout (Vuilboom) Verspreid NV314 0

wilg (G) Verspreid NV157 943

Totaal 2201 1414

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

Boomlaag

1965 19,04 136,1 35 19,0 21,7Ruwe berk 78% 66% 64%

49 6,11 61,3 139 20,5Zomereik 2% 21% 29%

511 2,55 3,6 25 4,6wilg (G) 20% 9% 2%

10 1,14 11,4 121 23,0Fijnspar 0% 4% 5%

2535Totaal 28,8 212

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):100-149
Fijnspar 629 Verspreid NV

Amerikaanse vogelkers 629 Verspreid NV

Hoogte (cm):50-99
Amerikaanse vogelkers 1258 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
Amerikaanse vogelkers 1886 Verspreid NV

Wilde lijsterbes (Gewone l 1258 Verspreid NV

krenteboompje (G) 629 Verspreid NV

6289Totaal

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

Doolhof Noord 3 a



Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Staand Dood Hout

77% 79% 83%393 1,82 5,5wilg (G) dun
23% 21% 17%118 0,48 1,1Ruwe berk dun

511 2,31 6,6

Doolhof Noord 3 a
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Doolhof Noord 3 b (1,48 ha)Bosbouw:

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

Boomlaag

177 29,74 312,3 151 22,0 22,0Zomereik 53% 95% 98%

118 1,41 4,7 40 6,7Amerikaanse eik 35% 4% 1%

39 0,13 0,3 20 3,0Fijnspar 12% 0% 0%

334Totaal 31,3 317

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):0-49
Amerikaanse vogelkers 1886 Verspreid NV

krenteboompje (G) 1258 Verspreid NV

Hulst 629 Verspreid NV

3773Totaal

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Staand Dood Hout

100% 100% 100%39 4,35 42,8Grove den (Gewone de dik

39 4,35 42,8

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

Doolhof Noord 3 b
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Doolhof Noord 4 a (1,84 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 400-600
Ruwe berk Verspreid NV314 0

Hoogte(cm): 200-400
Ruwe berk Verspreid NV472 0

Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV157 0

Totaal 943 0

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

Boomlaag

138 18,90 139,6 138 16,7 17,0Grove den (Gewone 19% 56% 58%

128 7,58 54,7 106 17,3Amerikaanse eik 17% 22% 23%

118 5,43 40,6 80 12,7Zomereik 16% 16% 17%

354 2,10 4,3 27 6,0Ruwe berk 48% 6% 2%

737Totaal 34,0 239

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):150-199
Ruwe berk 629 Verspreid NV

Hoogte (cm):50-99
Ruwe berk 1258 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
Ruwe berk 5659 Verspreid NV

Amerikaanse eik 4401 Verspreid NV

Zomereik 629 Verspreid NV

Wilde lijsterbes (Gewone l 629 Verspreid NV

13205Totaal

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Staand Dood Hout

25% 55% 70%39 0,88 6,8Grove den (Gewone de dun

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

Doolhof Noord 4 a



50% 36% 27%79 0,58 2,7Ruwe berk dun
25% 9% 3%39 0,14 0,3Wilde lijsterbes (Gewon dun

157 1,60 9,7

Doolhof Noord 4 a
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Doolhof Noord 5 d (0,54 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 400-600
Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV157 0

Hoogte(cm): 200-400
Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV157 0

Ruwe berk Verspreid NV157 157

Totaal 471 157

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

Boomlaag

295 22,42 194,7 110 20,2 20,5Grove den (Gewone 33% 68% 72%

39 6,20 61,8 141 22,3hybride lork 4% 19% 23%

472 3,92 12,9 32 6,8Ruwe berk 53% 12% 5%

39 0,28 0,7 30 6,0Wilde lijsterbes (Ge 4% 1% 0%

39 0,17 0,2 23 7,0Sporkehout (Vuilboo 4% 1% 0%

884Totaal 33,0 270

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Staand Dood Hout

50% 88% 94%39 1,81 16,0Grove den (Gewone de dik
50% 12% 6%39 0,25 1,0Ruwe berk dun

79 2,05 17,0

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

Doolhof Noord 5 d
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Doolhof Noord 5 g (0,99 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 200-400
Amerikaanse vogelkers Verspreid NV472 0

Sporkehout (Vuilboom) Verspreid NV314 0

Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV157 472

Totaal 943 472

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

Boomlaag

354 28,29 232,0 110 18,5 19,7Grove den (Gewone 37% 73% 76%

128 7,51 68,6 99 20,7Fijnspar 13% 19% 22%

236 1,82 5,8 31 7,4Ruwe berk 25% 5% 2%

236 0,93 0,5 22 4,0Wilde lijsterbes (Ge 25% 2% 0%

953Totaal 38,6 307

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):150-199
Sporkehout (Vuilboom) 2515 Verspreid NV

Hoogte (cm):100-149
Sporkehout (Vuilboom) 1258 Verspreid NV

Hoogte (cm):50-99
Wilde lijsterbes (Gewone l 2515 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
Wilde lijsterbes (Gewone l 20749 Verspreid NV

Amerikaanse vogelkers 1886 Verspreid NV

28923Totaal

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Staand Dood Hout

33% 62% 68%79 3,11 27,0Grove den (Gewone de dik
33% 18% 15%79 0,93 5,9Fijnspar dun
17% 14% 13%39 0,72 5,3Grove den (Gewone de dun
17% 6% 3%39 0,28 1,3Ruwe berk dun

236 5,05 39,5

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

Doolhof Noord 5 g
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Doolhof Noord 8 a (0,91 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 200-400
Amerikaanse eik Verspreid NV157 0

Totaal 157 0

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

Boomlaag

462 31,61 334,6 100 20,7 24,7hybride lork 53% 68% 74%

393 10,08 68,8 57 15,3Amerikaanse eik 45% 22% 15%

10 5,04 50,6 254 22,0Zomereik 1% 11% 11%

865Totaal 46,7 454

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):0-49
krenteboompje (G) 1886 Verspreid NV

1886Totaal

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( 120 cm) :

< 5 stuks/ha

geen

geen

Doolhof Noord 8 a
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Bosbouw: Doolhof Noord 8 c (2,66 ha)

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 400-600
Zwarte els Verspreid NV188 0

Hoogte(cm): 200-400
Wilde lijsterbes (Gewone lij Verspreid NV283 0

hybride lork Verspreid NV94 0

Zwarte els Verspreid NV94 0

Vogelkers Verspreid NV63 0

Gewone vlier (zwarte vlier) Verspreid NV63 0

Amerikaanse vogelkers Verspreid NV63 0

Zoete kers (Boskers) Verspreid NV31 0

Ruwe berk Verspreid NV31 0

Amerikaanse eik Verspreid NV31 0

Totaal 942 0

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

Boomlaag

354 13,05 101,6 68 17,3 20,3Ruwe berk 40% 41% 39%

136 11,60 121,3 117 22,2 24,2hybride lork 15% 37% 46%

259 3,43 13,9 41 7,0Zwarte els 29% 11% 5%

79 2,02 13,8 57 15,3Amerikaanse eik 9% 6% 5%

49 1,27 10,8 83 9,6Zomereik 6% 4% 4%

16 0,26 1,3 46 10,0Fijnspar 2% 1% 1%

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):150-199
krenteboompje (G) 377 Verspreid NV

Wilde lijsterbes (Gewone lij 126 Verspreid NV

Amerikaanse vogelkers 126 Verspreid NV

Hoogte (cm):50-99
Wilde lijsterbes (Gewone lij 377 Verspreid NV

Amerikaanse vogelkers 252 Verspreid NV

hybride lork 126 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
krenteboompje (G) 1509 Verspreid NV

Hulst 377 Verspreid NV

Amerikaanse vogelkers 252 Verspreid NV

Zomereik 126 Verspreid NV

Wilde lijsterbes (Gewone lij 126 Verspreid NV

3773Totaal

Pagina : 1 Afgedrukt op : 24-jan-13



892Totaal 31,6 263

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Staand Dood Hout

2% 18% 32%2 0,32 4,4hybride lork zeer dik
24% 27% 25%24 0,47 3,4Zwarte els dun
49% 32% 24%47 0,56 3,4Ruwe berk dun
24% 23% 19%24 0,40 2,6Zoete kers (Boskers) dun

96 1,74 13,8

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

1-3 stuks/ha

Pagina : 2 Afgedrukt op : 24-jan-13
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Doolhof Zuid 11 a (0,88 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 600-800
Ruwe berk Verspreid NV2201 157

Zwarte els Verspreid NV472 0

Hoogte(cm): 400-600
Ruwe berk Verspreid NV2987 786

Zwarte els Verspreid NV157 0

Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV157 0

Hoogte(cm): 200-400
Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV2987 0

Ruwe berk Verspreid NV2515 1729

wilg (G) Verspreid NV314 0

Zwarte els Verspreid NV157 0

Hazelaar Verspreid NV157 0

Amerikaanse vogelkers Verspreid NV157 0

Totaal 12261 2672

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

Boomlaag

1022 4,99 13,6 25 10,0 9,0Ruwe berk 54% 56% 59%

825 3,87 9,2 24 9,0Zwarte els 44% 43% 40%

39 0,13 0,1 20 8,0wilg (G) 2% 1% 0%

1886Totaal 9,0 23

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):50-99
Hazelaar 629 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
Gewone esdoorn 10689 Verspreid NV

Wilde lijsterbes (Gewone l 3773 Verspreid NV

Gewone vlier (zwarte vlier) 1886 Verspreid NV

Hazelaar 629 Verspreid NV

17606Totaal

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) : 5-100 stuks/ha

Doolhof Zuid 11 a



Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( 120 cm) :

geen

geen

Doolhof Zuid 11 a
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Doolhof Zuid 13 a (1,08 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 200-400
iep (olm) (G) Verspreid NV24 0

Totaal 24 0

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

Boomlaag

635 17,28 111,1 59 14,0 14,0Zachte berk 69% 61% 54%

19 6,01 66,6 199 23,3 24,0Zomereik 2% 21% 32%

33 2,45 16,4 96 18,0Grauwe abeel 4% 9% 8%

100 1,43 8,6 42 13,7iep (olm) (G) 11% 5% 4%

134 0,95 3,0 30 7,7Zwarte els 15% 3% 1%

921Totaal 28,1 206

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):150-199
iep (olm) (G) 2641 Verspreid NV

Hoogte (cm):50-99
Gewone esdoorn 94 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
iep (olm) (G) 2641 Verspreid NV

Ruwe berk 535 Verspreid NV

Gewone esdoorn 472 Verspreid NV

Gewone vlier (zwarte vlier) 189 Verspreid NV

Zoete kers (Boskers) 94 Verspreid NV

Hazelaar 94 Verspreid NV

6760Totaal

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Staand Dood Hout

74% 97% 99%33 1,50 12,9Zachte berk dik
26% 3% 1%12 0,05 0,1iep (olm) (G) dun

45 1,54 13,0

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( 120 cm) :

5-100 stuks/ha

geen

geen

Doolhof Zuid 13 a
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Doolhof Zuid 13 b (1,41 ha)Bosbouw:

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

Boomlaag

157 16,70 118,9 119 17,3 19,0hybride lork 57% 79% 82%

39 3,51 24,3 106 17,0Fijnspar 14% 17% 17%

79 0,84 2,2 38 5,5Wilde lijsterbes (Ge 29% 4% 2%

275Totaal 21,1 145

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):100-149
Wilde lijsterbes (Gewone l 629 Verspreid NV

Amerikaanse vogelkers 629 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
Gewone esdoorn 32067 Verspreid NV

Wilde lijsterbes (Gewone l 8174 Verspreid NV

hybride lork 3144 Verspreid NV

Amerikaanse vogelkers 629 Verspreid NV

45272Totaal

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Staand Dood Hout

6% 10% 11%10 1,40 19,5hybride lork zeer dik
6% 9% 7%10 1,28 11,7Zoete kers (Boskers) zeer dik

89% 81% 82%157 11,17 140,6hybride lork dik

177 13,85 171,8

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

1-3 stuks/ha

Doolhof Zuid 13 b
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Doolhof Zuid 14 a (1,99 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 200-400
Zwarte els Verspreid NV629 0

Amerikaanse vogelkers Verspreid NV157 0

Totaal 786 0

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

Boomlaag

865 32,27 235,5 69 16,0 17,3Zwarte els 86% 83% 80%

10 2,68 29,4 185 23,0Zomereik 1% 7% 10%

10 1,69 15,9 147 22,0hybride lork 1% 4% 5%

39 1,58 11,1 71 15,0Ruwe berk 4% 4% 4%

39 0,25 0,4 28 5,0Wilde lijsterbes (Ge 4% 1% 0%

39 0,23 0,4 27 4,0Gewone vlier (zwart 4% 1% 0%

1002Totaal 38,7 293

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):50-99
Amerikaanse vogelkers 629 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
Zwarte els 629 Verspreid NV

Wilde lijsterbes (Gewone l 629 Verspreid NV

Amerikaanse vogelkers 629 Verspreid NV

2516Totaal

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( 120 cm) :

5-100 stuks/ha

geen

geen

Doolhof Zuid 14 a
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Doolhof Zuid 17 a (2,73 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 400-600
Sporkehout (Vuilboom) Verspreid NV47 0

Hoogte(cm): 200-400
Hazelaar Verspreid NV354 0

Totaal 401 0

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

Boomlaag

51 12,87 142,2 179 22,3 22,3Zomereik 11% 69% 79%

267 1,91 7,5 30 9,0Hazelaar 60% 10% 4%

10 1,08 10,7 132 23,7Amerikaanse eik 2% 6% 6%

3 0,71 7,1 174 24,0Beuk 1% 4% 4%

12 0,62 4,6 82 15,5Zoete kers (Boskers 3% 3% 3%

6 0,54 5,1 107 23,0Ruwe berk 1% 3% 3%

73 0,45 1,1 28 5,3Wilde lijsterbes (Ge 16% 2% 1%

1 0,19 1,5 128 20,0Fijnspar 0% 1% 1%

24 0,15 0,2 28 3,0Rododendron 5% 1% 0%

447Totaal 18,5 180

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):150-199
Hazelaar 377 Verspreid NV

Sporkehout (Vuilboom) 94 Verspreid NV

Hoogte (cm):100-149
Hazelaar 566 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
Wilde lijsterbes (Gewone l 535 Verspreid NV

Amerikaanse eik 535 Verspreid NV

2107Totaal

Staand Dood Hout

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( 120 cm) :

5-100 stuks/ha

11-30 stuks/ha

> 3 stuks

Doolhof Zuid 17 a



Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort
10% 35% 37%10 2,75 30,7Zomereik zeer dik
2% 7% 9%1 0,52 7,1Fijnspar zeer dik

41% 49% 49%39 3,91 40,4Zomereik dik
41% 8% 5%39 0,66 4,5Zomereik dun
6% 1% 1%6 0,08 0,5Ruwe berk dun

96 7,92 83,2

Doolhof Zuid 17 a
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Doolhof Zuid 17 b (1,78 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 600-800
Ruwe berk Verspreid NV550 39

Zachte berk Verspreid NV118 0

Zwarte els Verspreid NV118 0

Hoogte(cm): 400-600
Ruwe berk Verspreid NV747 197

Zachte berk Verspreid NV118 79

wilg (G) Verspreid NV79 0

Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV39 0

Zwarte els Verspreid NV39 0

Hoogte(cm): 200-400
Wilde lijsterbes (Gewone l Verspreid NV747 0

Ruwe berk Verspreid NV629 432

Zachte berk Verspreid NV118 39

wilg (G) Verspreid NV118 236

Sporkehout (Vuilboom) Verspreid NV79 0

Amerikaanse vogelkers Verspreid NV39 0

Zwarte els Verspreid NV39 0

Hazelaar Verspreid NV39 0

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):150-199
Sporkehout (Vuilboom) 472 Verspreid NV

Hazelaar 157 Verspreid NV

Hoogte (cm):100-149
Hazelaar 315 Verspreid NV

Sporkehout (Vuilboom) 157 Verspreid NV

Hoogte (cm):50-99
Sporkehout (Vuilboom) 315 Verspreid NV

Hazelaar 157 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
Gewone esdoorn 2672 Verspreid NV

Wilde lijsterbes (Gewone l 1258 Verspreid NV

Gewone vlier (zwarte vlier) 472 Verspreid NV

Amerikaanse eik 315 Verspreid NV

Hazelaar 157 Verspreid NV

6446Totaal

Doolhof Zuid 17 b



Totaal 3616 1022

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

Boomlaag

37 8,01 86,4 168 21,5 22,3Zomereik 3% 47% 65%

550 5,11 34,7 34 15,4 21,7Zachte berk 42% 30% 26%

255 1,25 3,4 25 10,0 9,0Ruwe berk 19% 7% 3%

157 1,12 4,4 30 9,0Hazelaar 12% 7% 3%

226 1,05 2,4 23 6,7Zwarte els 17% 6% 2%

39 0,25 0,6 29 5,5Wilde lijsterbes (Ge 3% 1% 0%

49 0,21 0,2 23 4,4Witte els (Grauwe el 4% 1% 0%

10 0,03 0,0 10 4,0wilg (G) 1% 0% 0%

1324Totaal 17,0 132

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort

Staand Dood Hout

3% 28% 34%5 1,22 13,6Zomereik zeer dik
11% 50% 56%20 2,18 22,7Zomereik dik
11% 8% 6%20 0,35 2,4Zomereik dun
29% 5% 2%49 0,24 0,8Zachte berk dun
17% 3% 1%29 0,15 0,5Witte els (Grauwe els) dun
23% 3% 1%39 0,15 0,3wilg (G) dun
6% 1% 0%10 0,05 0,1Zwarte els dun

172 4,32 40,3

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( 120 cm) :

< 5 stuks/ha

1-10 stuks/ha

geen

Doolhof Zuid 17 b
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Doolhof Zuid 17 d (3,02 ha)Bosbouw:

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 200-400
Rododendron Verspreid NV393 0

Totaal 393 0

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

Boomlaag

93 16,14 160,7 156 24,0 24,0Amerikaanse eik 21% 54% 56%

25 6,48 71,1 91 11,0 22,3Zomereik 5% 22% 25%

10 3,03 29,6 197 24,5hybride lork 2% 10% 10%

20 1,79 17,1 107 23,0Ruwe berk 4% 6% 6%

157 1,12 4,4 30 9,0Hazelaar 35% 4% 2%

5 0,64 5,1 128 20,0Fijnspar 1% 2% 2%

79 0,50 0,6 28 3,0Rododendron 18% 2% 0%

59 0,32 0,6 25 4,8Wilde lijsterbes (Ge 13% 1% 0%

447Totaal 30,0 289

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):150-199
Rododendron 943 Verspreid NV

Hoogte (cm):100-149
Rododendron 1258 Verspreid NV

Amerikaanse vogelkers 315 Verspreid NV

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

Hoogte (cm):0-49
Wilde lijsterbes (Gewone l 315 Verspreid NV

Amerikaanse vogelkers 315 Verspreid NV

Amerikaanse eik 315 Verspreid NV

4716Totaal

Staand Dood Hout

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

1-3 stuks/ha

Doolhof Zuid 17 d



Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort
9% 39% 40%10 3,46 38,9Zomereik zeer dik
4% 19% 25%5 1,72 23,7Fijnspar zeer dik

17% 24% 23%20 2,18 22,7Zomereik dik
17% 8% 6%20 0,70 5,9Amerikaanse eik dik
17% 4% 2%20 0,35 2,4Zomereik dun
17% 3% 2%20 0,26 1,7Ruwe berk dun
17% 3% 1%20 0,24 1,4Amerikaanse eik dun

113 8,91 96,7

Doolhof Zuid 17 d
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in het bosreservaat “ Den Doolhof” in Turnhout en Oud-Turnhout 

 
 

1. Inleiding 
 
In het bosreservaat den Doolhof werd nog nooit naar paddenstoelen gekeken.  
Monitoring van de mycoflora van de bosreservaten vormt een waardevolle aanvulling bij de studie van 
de vegetatie omdat:  
 

- De paddenstoelenflora veel soortenrijker is dan de vaatplantenflora 
- Paddenstoelen vaak sneller reageren op veranderingen van de strooisellaag, de hoeveelheid 

dood hout, de vochtigheidsgraad van de bodem, …  
 
Vooral in oude bosbestanden vertellen paddenstoelen meer over de toestand van het gebied dan de 
vegetatie. Botanisch minder interessante percelen kunnen soms toch mycologisch erg waardevol zijn. 
In een bosreservaat is het percentage aan groot dood hout, veel groter dan in een gemiddeld bos in 
Vlaanderen. De paddenstoelen die kenmerkend zijn voor groot dood hout behoren dan ook tot de 
meest bedreigde onder de saprofyten. Op basis van deze inventarisatiegegevens wordt het belang 
van dit bosreservaat voor het behoud van de Vlaamse mycoflora ingeschat.    
 
 

2. Situering en beschrijving van het gebied  
 
Het Bosreservaat ligt ten noorden van het stadscentrum van Turnhout, op het grondgebied van de gemeenten 
Turnhout en Oud-Turnhout. Den Doolhof kan een belangrijke aanvulling vormen in het bosreservatennetwerk, 
voornamelijk door het voorkomen van uitzonderlijk structuurrijke loofbossen met een hoog aandeel oude bomen 
en dood hout op een oud-boslocatie in de Noorderkempen. Het gebied heeft een oppervlakte van ca 66 ha en 
omvat 2 afzonderlijke deelgebieden met elk een uitgesproken karakter: 
 
- Meergoren (ca 21,7 ha)   
Dit zuidelijk boscomplex ligt in het dalhoofd van de Meergoorloop, die verder stroomafwaarts aansluit op de 
Visbeek. Het betreft een structuurrijk vochtig eiken-beukenbos met hoog aandeel oude bomen en lokaal goed 
ontwikkelde struiklaag. Een belangrijk aandeel van dit boscomplex is al lange tijd onafgebroken bos (Ferrarisbos 
– Vandermaelenbos). De belangrijkste boomsoort in de oude loofhoutbestanden is Zomereik, en in het oosten 
ook Amerikaanse eik, met bijmenging van ruwe berk en beuk. Verder komen ook enkele boskersen, platanen en 
paardenkastanjes voor (vroegere kasteelparkelementen). In de struiklaag is veel hazelaar te vinden en de 
kruidlaag bestaat vooral uit adelaarsvaren en braam, met plaatselijk ook veel witte klaverzuring. De bestanden 
zijn zeer structuurrijk met lokaal zeer hoge hoeveelheden liggend en staand dood hout. In het bos liggen ook 
enkele vijvers die historisch werden aangelegd als onderdeel van een park. De jonge loofhout-bestanden 
(spontane opslag na kaalkap van naaldhout) bestaan vooral uit berk en wat boswilg. Daarnaast komen ook nog 
enkele naaldhoutaanplanten voor met voornamelijk lork. Het deelgebied Meergoren ligt in het IFBL-kwartierhok 
b5-48-12.  
 
- Werkendam (ca 45,2 ha)  
Dit noordelijk boscomplex wordt doorsneden door een deel van de Riststraat, die niet mee opgenomen wordt in 
de perimeter van het bosreservaat. Centraal doorheen dit bos loopt een oost-west georiënteerd talud dat de grens 
vormt van een historische kleiontginning. Ten zuiden van het talud liggen niet vergraven zandbodems met 
vochtige tot droge eiken-beukenbossen (oud-boslocatie) en naaldhoutaanplanten. Ten noorden van het talud ligt 
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de voormalige klei-ontginning. Binnen deze afgraving, die dateert van voor de jaren 1930, ontstond een spontane 
verbossing met ruwe berk en zachte berk, wilgen en zomereik op natte ondergrond. In de noordoosthoek is 
verder nog een grotendeels afgestorven populierenbestand aanwezig. Er liggen ook nog enkele voedselarme 
plassen en een grote vijver, omgeven door een rietgordel. Het deelgebied Werkendam ligt in het IFBL-
kwartierhok b5-38-34.  
 
 

3. Methodiek  
 
Indien er middelen beschikbaar zijn voor een cyclische inventarisatie kunnen we met permanente 
proefvlakken werken. Maar omdat er gevraagd werd naar een aanvullende inventarisatie van de 
mycoflora, stelden we een éénjarige inventarisatieronde voor.   
 
Om praktische redenen (seizoens- en weersgevoelige fenologie van vruchtlichamen) spreiden we de 
inventarisaties over het seizoen (augustus-september-oktober-november). Afhankelijk van de 
weersomstandigheden werd op 4 dagen geïnventariseerd: 23/09, 10/10, 13/10, 24/10, 10/11.   
 
Per perceel werd een soortenlijst opgemaakt en werden aanbevelingen en opmerkingen voor een 
paddenstoelvriendelijk beheer genoteerd. Om te beginnen werden de zones met groot dood hout 
grondig bekeken. De vindplaats van bijzondere soorten wordt zo exact mogelijk aangeduid op kaart.  
Er werd een gebiedsdekkende inventaris van het reservaat opgemaakt, waarbij de interessante zones 
voor paddenstoelen op kaart werden aangeduid.  
De gegevens werden ingevoerd en doorgegeven aan FUNBEL (databank van de Vlaamse 
mycologen).  
Bij de soortenlijsten wordt de Rode-Lijststatus voor Nederland (Arnolds & Veerkamp, 2008) en 
Vlaanderen (Walleyn & Verbeken, 1999) toegevoegd. Ook de ecologie en informatie over het 
voorkomen van de soort in Vlaanderen wordt hierbij gegeven.   
 
 

4. Resultaten 

4.1 Soortenlijst Bosreservaat “Den Doolhof” 
In totaal werden in “Den Doolhof” 745 waarnemingen genoteerd van 296 soorten. Hiervan staan 21 
soorten op de Nederlandse Rode Lijst (5BE, 10KW, 6GE). De ecologische functies zijn als volgt 
verdeeld: 27% symbionten, 64% saprofyten (35% houtsaprofyten), 5% parasieten, 2% mos 
geassocieerde soorten en 2% myxomyceten.    
 

4.2 Soortenlijst deelgebieden Werkendam en Meergoren 
In  het zuidelijk deel van “Den Doolhof”, langs de Meergorenloop, werden 260 waarnemingen 
genoteerd van 185 waarnemingen. In “Meergoren” werden 7 Rode-Lijstsoorten waargenomen (2BE, 
3KW, 2GE). 
De verdeling over de verschillende ecologische groepen is hier als volgt: 64% saprofyten, 25% 
mycorrhizasymbionten, 9% parasieten en 2% mos-geassocieerde soorten.  
 
In het Noordelijk deel “Werkendam” werden 404 waarnemingen genoteerd van 191 soorten.  
In het zuidelijk deel “Meergoren” werden 332 waarnemingen genoteerd van 186 soorten.  
In “Werkendam” werden 14 Rode-Lijstsoorten waargenomen (4BE, 8 KW, 2GE). 
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De verdeling over de verschillende ecologische groepen is hier als volgt: 58% saprofyten, 35% 
mycorrhizasymbionten, 3% parasieten en 2% mos-geassocieerde soorten.  
 

4.3 Soortenlijst per perceel 
 
Meergoren 
 
3a    24 waarnemingen, 24 soorten, 1RL-soort (KW), 68% S, 27% Em, 3% P, 2% F 
3b 38 waarnemingen, 33 soorten, 1RL-soort (KW), 68% S, 9% Em, 12% P, 1% Am 
4a 27 waarnemingen, 27 soorten, 80% S, 8% Em, 12% P 
5a 18 waarnemingen, 18 soorten, 88% S, 6% Em, 6% P 
5g 4 waarnemingen, 4 soorten, 75 % S, 25% Em 
6a 11 waarnemingen, 11 soorten, 73% S, 27% Em 
7a 94 waarnemingen, 83 soorten, 3 RL-soorten (1 KW, 2 GE), 68% S, 13% P, 18% Em,  
            1% Fh 
7d 116 waarnemingen, 89 soorten, 2 RL-soorten (BE), 65% S, 22% Em, 12% P, 1% Am 
 
 
Werkendam 
 
1a:  217 waarnemingen, 145 soorten, 13 RL-soorten (4BE, 7 KW, 2GE), 54% S, 38% Em,  

5% P, 2% Fh, 1% Am 
  dreef  14 soorten, 4 RL-soorten (1BE, 2KW, 1GE).   
  vijver   38 soorten, 5 RL-soorten (3BE, 2KW). 
  wilgenbroek 12 soorten 
 
2b 4 waarnemingen, 4 soorten, 25%S, 50% Em, 25%P 
2c 3 waarnemingen, 3 soorten, 100% S 
3a 2 waarnemingen, 2 soorten, 50% S, 50% Em 
3c 10 waarnemingen, 10 soorten, 40% S, 50% Em, 10% P  
4a 32 waarnemingen, 32 soorten, 52% S, 37% Em, 7% P, 4% Fh 
5a 13 waarnemingen, 13 soorten, 62% S, 38% Em 
5b 35 waarnemingen, 35 soorten, 1 RL-soort, 62% S, 32% Em, 6% P.  
5f 7 waarnemingen, 7 soorten, 29% Em, 71% S 
5j 6 waarnemingen, 6 soorten, 33% Em, 66% S 
7a 39 waarnemingen, 39 soorten, 1 RL-soort (GE), 46% S, 38% Em, 13% P, 3% Am.   
8b 2 waarnemingen, 2 soorten, 50% S, 50% Em. 
8c 17 waarnemingen, 17 soorten, 56% S, 38% Em, 6% P 
9k 2 waarnemingen, 2 soorten, 100% Em. 
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5. Waardebepaling van het gebied op basis van de waar-
genomen macrofungi 

5.1 Procentuele verdeling van functionele ecologische groepen 
(PFG) 
Fungi kunnen gecategoriseerd worden volgens de ecologische groep waartoe zij behoren (Arnolds et 
al., 1995). In elk gebied of uurhok wordt elke categorie door een aantal soorten vertegenwoordigd. Het 
percentage van het totaal aantal soorten in een gebied of uurhok, vormt de PFG van desbetreffende 
categorie in dat gebied of uurhok. De PFG van elke groep (parasieten, saprofyten en symbionten) kan 
van belang zijn, maar voor bosgebieden gaat bijzondere aandacht naar de PFG van de 
ectomycorrhizavormers.  

Indien het beheer in een gebied onveranderd blijft, zou de PFG op korte termijn stabiel moeten zijn.  
De PFG is een betrouwbare indicator die vrij ongevoelig is voor jaarlijkse verschillen in 
weersomstandigheden.   

Op langere termijn wordt de PFG beïnvloedt door de effecten van natuurlijke successie, deze is sterk 
afhankelijk van de ouderdom van bosgebieden.   

Achteruitgang van symbionten is momenteel een algemene trend die indicatief is voor de 
achteruitgang van de kwaliteit van het milieu. Vele symbionten hebben zwaar te lijden onder 
vermesting, verdroging en verzurende factoren. De algemene toename van de strooisellaag in 
bosgebieden die hier het gevolg van is, benadeelt de symbionten en bevoordeelt de saprofyten. 
Successie van het bos zonder ingrijpen van de mens zal tot verarming van de mycorrhizaflora leiden 
in onze, door atmosferische verontreinigingen belaste, voedselarme ecosystemen. Dit doordat de 
meeste mycorrhizasoorten gevoelig zijn voor ophoping van strooisel, vooral als dat stikstof- en 
ligninerijk is (Kuyper, 1994; Keizer, 2003).  
 

28%

63%

5% 2% 2%

Symbionten (Em)

Saprofyten (S)

Parasieten (P)

Met mos geasscocieerde soorten (Am)

Mycomyceten (F)

 
 
Figuur 1 – Overzicht van de vertegenwoordiging van de verschillende ecologische  

        groepen van fungi in het Bosreservaat “Den Doolhof” 
 
Uit figuur 1 kunnen we aflezen dat het aandeel van de symbionten vrij hoog is in het bosreservaat 
“Den Doolhof”. Een aantal percelen uit het deelgebied Werkendam springen eruit met een percentage 
aan symbionten dat hoger ligt dan 30%: 1a, 2b, 3a, 3c, 4a, 5a, 5j, 8b, 8c, 9j. Dit is deels te verklaren 
doordat de leeftijd van de bomen in het gedeelte Werkendam veel lager ligt en de strooisellaag er dus 
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minder dik is. Ook in de dreef die door perceel 1a loopt en in de wilgenbroeken zijn heel wat 
interessante symbionten te vinden.    
 

5.2 Waardepaling van gebieden aan de hand van indicatorsoorten 
 
Indicatiewaarden van fungi voor natuurwaarden zijn specifieke indicatoren die strikt soortgebonden 
zijn en directe informatie leveren over de plaats waar de soort gevonden werd.  Het gaat om soorten 
waarvan de ecologische preferenties redelijk goed gekend zijn.  Op basis van hun aanwezigheid kan 
men uitspraken formuleren inzake beheer of de toestand van het milieu. Hieronder enkele algemene 
indicatorsoorten die kansrijke plekken indiceren (Keizer, 2003) die waargenomen werden in het 
Bosreservaat “Den Doolhof”.  

Uit de indicatorsoorten kunnen we afleiden dat de droge stukken loofbos op voedselarme bodem en 
de natte stukken met Els en Wilg belangrijk zijn voor symbionten. Er werden geen indicatoren voor 
waardevolle naaldbossen gevonden. Reliëf in de bodem en met mos begroeid greppels en 
grachtkanten zijn plaatsen waar soorten die een schrale, humusarme bodem verkiezen, goed gedijen.   

 
Mycorrhizasymbionten van loofbomen op voedselarme bodem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Violette gordijnzwam                                                             Forse melkzwam         

Berk op voedsel- en humusarme zandbodem 
Bruinschubbige gordijnzwam (Cortinarius pholideus) (Werkendam - 1a - dreef) 
Forse melkzwam (Lactarius trivialis) (Werkendam - 1a - dreef) 
 
Loofbomen op schrale bodem, lanen 
Violette gordijnzwam (Cortinarius violaceus) (Werkendam - 1a - dreef) 
Vissige eikenrussula (Russula graveolens) (Meergoren - 7a) 
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Mycorrhizasymbionten van natte bossen 

 
 
 
 
 
 
 
 
µ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spoelsporige vaalhoed                                          Gele wilgengordijnzwam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vissige wilgenrussula 
 

Loofbomen op natte plaatsen 
Greppelmelkzwam (Lactarius lacunarum) (Werkendam 1a – dreef, wilgenstuk, vijver) 
Sierlijke russula (Russula gracillima) (Werkendam 1a – dreef) 
 
Elzenbroek of Els in natte bossen 
Kleine elzengordijnzwam (Cortinarius bibulus) (Meergoren 3a, Werkendam 1a – vijver) 
Bleke elzenzomzwam (Alnicola escharoides) (Meergoren 3a, Werkendam 1a, 7a) 
Spoelsporige vaalhoed (Hebeloma fusisporum) (Werkendam 1a – Wilgenstuk) 
 
Wilgenbroekbossen  
Koperrode gordijnzwam (Cortinarius uliginosus) (Werkendam 1a – vijver, wilgenstuk) 
Gele wilgengordijnzwam (Cortinarius cinnamomeolutues) (Werkendam 7a) 
Vissige wilgenrussula (Russula subrubens) (Werkendam 1a – vijver, wilgenstuk, 7a) 
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Bijzondere plekjes, zoals moshellinkjes 
 
Kruidige melkzwam (Lacatrius camphoratus) (Werkendam 1a – vijver) 
Groene glibberzwam (Leotia lubrica) (Werkendam 1a – vijver)    
Bruine knolvezelkop (Inocybe napipes) (Meergoren 7a, 7d; Werkendam 1a, 4a) 
Zwarte truffelknotszwam (Elaphocordyceps ophioglossoides)  (Werkendam 1a dreef, 7a)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwarte truffelknotszwam 

 
Houtzwammen 
Recent is het aanbod dood hout in de Vlaamse bossen toegenomen, in het bijzonder in de 
bosreservaten. Zeer grote, oude bomen, en vooral grote hoeveelheden dood hout, verdeeld over alle 
mogelijke maten en verteringsstadia vormen een essentieel substraat voor talrijke fungi. Hieronder 
worden de waarnemingen opgelijst van een aantal zeldzamere (specialisten) en een paar algemenere 
(generalisten) houtzwammen die enkel voorkomen op groot dood hout (Vandekerkhove et al., 2011).  
De meeste soorten die op klein dood hout (zoals bijvoorbeeld houtsnippers) overleven, zijn sterk 
toegenomen. Onder de houtzwammen zijn soorten die overleven op groot dood hout het sterkst 
bedreigd.  
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Saprofyten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fraaisteelmycena 

 

Parasieten 

 
 
 
 
 
 

Op Eik en Tamme kastanje 
Eikhaas (Grifola frondosa) (Meergoren 7d) 
 
Dikke dode bomen en/of oud bos 
Echte tonderzwam (Fomes fomentarius) (Meergoren 7d, Werkendam 1a, 4a, 7a) 
 

Loofhout in vochtige bossen 
Roomkleurige oliecelkorst (Gloeocystidiellum porosum) (Meergoren 7d) 
Roodgele aderzwam (Phlebia subochracea) (Meergoren 7a) 
Stoffige bundelzwam (Pholiota conissans) (Werkendam 1a) 
 
Loofbomen op voedselrijke bodem 
Pluishoedhertenzwam (Pluteus hispidulus) (Meergoren 7d) 
 
Op Els 
Geelgerand elfenbankje (Antrodiella hoehnelii) (Werkendam 1a – vijver) 
 
Op Eik 
Doolhofzwam (Daedalea quercina) (Meergoren 7a, 7d – Werkendam 4a) 
Fraaisteelmycena (Mycena inclinata) (Meergoren 7a) 
 
Naaldhout 
Geelbruine plaatjeshoutzwam (Gloeophyllum sepiarium) (Werkendam 5b) 
Stekeltrilzwam (Pseudohydnum gelatinosum) (Werkendam 5b) 
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5.3 Waardebepaling aan de hand van Rode-Lijstsoorten 
 
In het bosreservaat “Den Doolhof” werden 21 Rode-Lijstsoorten voor Nederland waargenomen 
(Arnolds & Veerkamp, 2008). Hiervan zitten er 5 in de categorie “Bedreigd” (BE), 10 in de categorie 
“Kwetsbaar” (KW) en 6 in de categorie “Gevoelig” (GE). In Tabel 1 worden deze soorten opgelijst, met 
hun ecologie en reden voor achteruitgang. Bijna de helft van de Rode-Lijstsoorten zijn symbionten 
(47%). Het overige deel zijn terrestrische saprofyten (33%) en enkele houtsaprofyten (14%). 
 
Tabel 1  - Overzicht van de waargenomen Rode Lijst-soorten volgens de Rode Lijst van  
                Nederland (Arnolds & Veerkamp, 2008) met de percelen waar de soort werd  
                opgetekend, de ecologie en de reden van de bedreiging.  
 
Nederlandse naam 
(Wetenschappelijke namen) 
+ percelen  
 

RL 
 
 
 

Ecologie 
 
 
 

Bedreiging 

Rossige elzenzompzwam 
(Alnicola alnetorum) 
Meergoren 7d – Werkendam 1a 
 
 

BE 
 
 
 

Em - Symbiont van Els, in 
broekbossen op nat veen en 
humeus zand, op voedselrijke 
bodems.  

Vermesting en 
verdroging 

Bruinschubbige gordijnzwam 
(Cortinarius pholideus) 
Werkendam 1a - dreef 

BE 
 
 

Em – Symbiont van Berk op droog 
tot vochtig, voedselarm zand. 
 

Vermesting en verzuring 

Gestreepte satijnzwam 
(Entoloma subradiatum) 
Meergoren 7d 
 
 
 

BE 
 
 
 
 
 

St - Saprotroof onder loofbomen, 
vaak op kale grond groeiend,  in 
gemengde bossen op voedselrijk 
zand. 
 
 

Zeldzaamheid 

Dwergvezelkop  
(Inocybe squarrosa) 
Werkendam 1a – aan vijver 
 
 

BE 
 
 
 
 

Em - Symbiont van Wilg in op 
vochtige tot natte, meestal (zwak) 
zure grond. 
 
 

Vermesting en 
verdroging 

Pelargoniummelkzwam 
(Lactarius decipiens) 
Werkendam 1a – aan vijver 
 

BE 
 
 
 

Em – Symbiont van Eik op 
meestal iets kalkrijke bodem. 
 
 

Vermesting en verzuring 

Wijdplaatgordijnzwam 
(Cortinarius safranopes) 
Meergoren 7a 

GE 
 
 

Em – Symbiont van Eik op 
voedselrijke bodem 
 

Zelzaamheid 

Sterspoorsatijnzwam  
(Entoloma conferendum)  
Werkendam 1a, 7a 

GE 
 
 

St - Matig voedselrijke gras- en 
hooilanden 
 

Vermesting 

Kleine grauwkop  
(Lyophyllum tylicolor) 
 

GE 
 
 

St - Saprotroof op humus en 
strooisel, meestal op verrijkte 
plekjes 

 

Kleine bloedsteelmycena 
(Mycena sanguinolenta) 
Meergoren 7a 

GE 
 

St - Saprotroof op blad, naalden-
strooisel en verterend hout.  

 

Roodgele aderzwam 
(Phlebia subochracea) 
Meergoren 7a 
 
 

GE 
 
 
 

Sh - Saprotroof op takken en 
stammen van loofbomen, vooral 
Els en Wilg in vochtige en/of 
voedselrijke biotopen. 
 

 

Roodvoetknotsje  
(Typhula erythropus)  

GE 
 

St - Saprotroof, op bladstelen en 
twijgjes van loofbomen, vooral van 
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Werkendam 1a - dreef  Els, Populier,  Beuk en Es. 
Kleine elzengordijnzwam 
(Cortinarius bibulus) 
Meergoren 3a – Werkendam 1a  
 

KW 
 
 
 

Em - Symbiont van Els op 
vochtige tot natte, voedselrijke 
bodem.  
 

Verdroging 

Stekelige hertentruffel 
(Elaphomyces muricatus) 
Werkendam 1a - dreef 
 

KW 
 
 
 

Em - Symbiont van loofbomen, 
vooral Eik, Beuk en Berk, vrij 
ondiep in dunne strooisellaag op 
voedselarme, zure  zandgrond.  

Verzuring en vermesting 

Citroengele satijnzwam 
(Entoloma pleopodium) 
Werkendam 5b 

KW 
 
 

St - Saprotroof, in humus van 
vochtige bossen op voedselrijke 
bodem. 

Zeldzaamheid 

Ampulmosklokje  
(Galerina ampullaceocystis) 
Werkendam 1a - dreef 
 

KW 
 
 
 

St - Saprotroof op ruw strooisel, 
twijgjes en takken van loof- en 
naaldhout op zure, zandige of 
venige bodem. 

 

Rossige elzenmelkzwam 
(Lactarius omphaliformis) 
Werkendam 1a – vijver 

KW 
 
 

Em – Symbiont van Els op zand- 
en veengrond 
 

Vermesting en 
verdroging. 

Forse melkzwam  
(Lactarius trivialis) 
Werkendam 1a 

KW 
 
 

Em - Symbiont van Berk op droge 
tot matig vochtige, voedselarme, 
zure, zand- of leembodem. 

Verzuring, vermesting, 
klimaatopwarming. 

Bruine anijszwam  
(Lentinellus cochleatus) 
Meergoren 7a 
 

KW 
 
 
 

Sh - Saprotroof, op loofhout, 
meestal van Beuk of Eik in loofbos 
op arme tot matig rijke, droge zand 
of leem. 

 

Knolvoethertenzwam  
(Pluteus plautus) 
Werkendam 1a 
 

KW 
 
 
 

Sh – Saprotroof op hout van 
loofbomen, met voorkeur van 
Beuk, meestal op kalkhoudende 
bodem.  

 

Stinkende russula  
(Russula foetens) 
Werkendam 1a 

KW 
 
 

Em – Symbiont van Eik en Beuk, 
in lanen en bossen op zand- of 
leembodem.  

Vermesting en verzuring 

Olijfkleurig matkopje  
(Simocybe centunculus) 
Meergoren 3b 
 

KW 
 
 
 

Sh - Saprotroof op takken en 
stronken van loofbomen op 
voedselrijke, vochthoudende 
bodems. 

 

 
 
Op de Voorlopige Vlaamse Rode Lijst (Walleyn & Verbeken, 1999) worden 52 soorten uit onze 
soortenlijst van “Den Doolhof” behandeld. Hiervan zijn er 48 “Niet bedreigd”,  één soort gaat achteruit 
(A), één soort is “Kwetsbaar” (3)  en twee soorten zijn “Bedreigd” (2).  
De Stinkende russula (A), Pelargniummelkzwam (2) en Forse melkzwam (2) staan ook op de meest 
recente Rode Lijst van Nederland. Enkel de Schotelkluifzwam ontbreekt op de Nederlandse Rode 
Lijst. In Tabel 2 wordt van deze soort de ecologie en reden voor achteruitgang gegeven. 
 
Tabel 2 Overzicht van de waargenomen Rode Lijstsoorten op de Voorlopige Vlaamse Rode   
              Lijst (Walleyn & Verbeken, 1999), die niet op de Nederlandse Rode Lijst worden   
              vermeld, met de percelen waar de soort werd waargenomen, de ecologie en reden van  
              de bedreiging.   
 
Nederlandse naam 
(Wetenshappelijke naam) – 
percelen 

RL VL 
 
 

Ecologie 
 
 

Bedreiging 

Schotelkluifzwam  
(Helvella macropus) 
Werkendam 1a 

3 
 
 

Saprotroof in loofbossen op 
humeus zand 
 

Achteruitgang door 
verzuring 
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6. Antwerpse prioritaire soorten 
 
In 2009 werden 48 prioritaire paddenstoelen voor de provincie Antwerpen geselecteerd, waarrond 
acties kunnen ondernomen worden in de provincie (Steeman, 2009). De selectiecriteria voor deze 
deze prioritaire soorten zijn: ze staan op de Rode Lijst, meer dan 1/3 van de vindplaatsen ligt in de 
provincie, het is mogelijk om deze soorten te beschermen en het zijn min of meer opvallende soorten.  
Van deze 48 soorten werden er drie in het bosreservaat “Den Doolhof” waargenomen. Het gaat om 
drie symbionten, waarvan twee symbionten van Els op veengrond (Rossige elzenzompzwam en 
Rossige elzenmelkzwam) en één symbiont van berk op droge tot vochtige, voedselarme bodem 
(Forse melkzwam).  
De Rossige elzenmelkzwam was sinds 2000 slechts van 12 vindplaatsen gekend in de provincie. Er is 
een historische vindplaats uit de Liereman (1957). Deze soort heeft er een nieuwe, 13e vindplaats bij.   
De Rossige elzenzompzwam werd recent (sinds 2000) slechts op 4 plaatsen waargenomen in de 
provincie Antwerpen. Eén daarvan is Dombergheide in Turnhout. Door deze inventarisatie heeft deze 
soort er een nieuwe vindplaatsen bij in de provincie, in het deelgebied Werkendam.  
De Forse melkzwam werd sinds 2000 enkel nog in de Langdonken (Herstelt) en de staatsbossen van 
Ravels gezien. De nieuwe vindplaats in “Den Doolhof” – Werkendam is de derde in de provincie sinds 
2000. Dit is een soort die in Vlaanderen nog maar amper wordt waargenomen. 
 
 

7. Conclusies en beheeradvies Bosreservaat “Den 
Doolhof” 
 
Uit de info die we verkregen bij de inventarisatie van het voorbije seizoen blijken op basis van de  
mycoflora de volgende percelen het meest waardevol te zijn:  
 
Percelen waar de PFG voor mycorrhizasymbionten hoger is dan 30% zijn ofwel jonge percelen met 
weinig dood hout, relatief jonge bomen en een dunne strooisellaag. Ofwel percelen op voedselarme 
bodem, waar symbionten ook bij het ouder worden van de bomen blijven verder leven en de 
strooisellaag gemakkelijk afbreekt.  
 
PFG: > 30% Em  1a, 2b, 3a, 5c, 4a, 5a, 5b, 5j, 7a, 8b, 8c, 9k (Werkendam)   
 
2)  Percelen met Rode-Lijstsoorten:   
3a, 3b, 7a, 7d (Meergoren) en 1a, 5b, 7a (Werkendam).  
 
3) Percelen met indicatorsoorten:  
3a, 7a, 7d (Meergoren) en 1a, 4a, 5b, 7a (Werkendam) 
 
Met betrekking tot de waargenomen paddenstoelen kan het volgende beheeradvies gegeven worden:  

- Dikke strooisellaag plaatselijk verwijderen om symbionten te bevorderen.  
- minder toegankelijk maken voor recreanten, want overbetreding is negatief voor symbionten.  
- Exoten verwijderen. Strooisel van Amerikaanse eik breekt moeilijk af en zorgt voor verzuring 

en strooiselophoping, wat negatief is voor symbionten.  
- Bepaalde stukken openhouden, door dreven te maaien, om symbionten te bevorderen. 
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- Zorgen dat de natte stukken niet verdrogen door invloeden van buitenaf en afvoer van water 
door greppels.  

 
Concrete acties kunnen ondernomen worden in de volgende percelen. De stukken die in groen 
worden aangeduid krijgen prioriteit vanwege de huidige potentie die aangetoond werd door de 
aanwezige mycoflora.  
 
Meergoren 
3b: Amerikaanse eik kappen 
4a: Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers kappen. Invloed van akker zorgt voor verbraming.  
5a: Amerikaanse eik kappen, opletten voor verdroging.  
5g: Amerikaanse vogelkers kappen 
7a: Opletten voor verdroging.  
7d: - dikke strooisellaag verwijderen.  

- minder toegankelijk maken voor recreanten.  
- Lork, Amerikaanse eik en Rhododendron kappen.  

7d: bamboe verwijderen 
8c: tuinafval en bamboe verwijderen.  
 
 
Werkendam  
1a: - opletten voor verdroging wilgenstuk 

- afval langs vijver verwijderen, vijverranden minder toegankelijk maken. 
- dreef openhouden, maaien  

2c: vergrast perceel, indien mogelijk maaien.   
3b Amerikaanse eik kappen 
4a: - Amerikaanse eik kappen 
     - Opletten voor verdroging 
5f: Minder toegankelijk maken voor recreanten.  
5i: Minder toegankelijk maken voor recreanten. 
7a: Lorken kappen. 
8c: Tuinafval tussen eiken verwijderen 
 
Het feit dat drie zeldzame provinciale prioritaire soorten een nieuwe vindplaats kregen in het 
deelgebied Werkendam geeft aan dat dit gebied op Vlaams niveau belangrijk is voor paddenstoelen.  
Dit geeft aan hoe waardevol het is om de bestaande kwaliteit van het gebied te behouden en de 
mycoflora op te volgen. De belangrijkste maatregel die genomen kan worden is het openhouden van 
de dreef die diagonaal door het perceel 1a loopt in het deelgebied Werkendam.  
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7: 1-84. Brussel. 

STEEMAN R. 2009. Provinciale Prioritaire Paddenstoelen Antwerpen. Rapport Natuurpunt Studie i.o.     
van de Provincie Antwerpen. 2009/6, Mechelen, België. In: Dienst Duurzaam Milieu- en 
Natuurbeleid (2010): Provinciale Prioritaire Soorten Provincie Antwerpen. Provincie 
Antwerpen. p155 - 192 

 
Bijlage: Volledige soortenlijst “Den Doolhof” 
 
Verklaring van de gebruikte afkortingen 
 
1) Ecologie 
Em  Mycorrhizavormer, ectomycorrhizasymbiont 
S  saprotroof 
Sh  Houtsaprofyt 
Sk Saprotroof op kruidachtige delen van planten 
St Terrestrische (bodembewonende) saprotroof 
P Parasiet 
Am Associatie met mossen 
Fh Fagotroof (voedingswijze van Slijmzwammen en algen, waarbij voedselpartikels rechtstreeks 

door de cel worden opgenomen en verteerd in voedingsvacuoles) op hout  
 
2) Rode Lijst Nederland (2008) – RL NL 
V Verwenen 
EB Ernstig bedreigd 
BE Bedreigd 
KW Kwetsbaar 
GE Gevoelig 
 
3) Voorlopige Rode Lijst Vlaanderen (1999) – RL VL 
V Verdwenen 
EB Ernstig bedreigd 
 
BE Bedreigd 
A Achteruitgaand 
KW Kwetsbaar 
WB Waarschijnlijk bedreigd 
WA Waarschijnlijk achteruitgaand 
N Niet bedreigd 
 
 
Abortiporus biennis Toefige labyrintzwam  Pn (Sh) 
Alnicola alnetorum Rossige elzenzompzwam BE Em 
Alnicola bohemica Zilversteelzompzwam  Em 
Alnicola escharoides Bleke elzenzompzwam  Em 
Alnicola striatula Gestreepte zompzwam  Em 
Alnicola umbrina   Em 
Amanita citrina var. citrina Gele knolamaniet  Em 
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Amanita fulva Roodbruine slanke amaniet  Em 
Amanita muscaria Vliegenzwam  Em 
Amanita rubescens Parelamaniet  Em 
Amanita rubescens var. annulosulfurea Geelgeringde parelamaniet  Em 
Annulohypoxylon multiforme Vergroeide kogelzwam  Sh 
Antrodiella hoehnelii Geelgerand elfenbankje  Sh 
Armillaria cepistipes Bleke knolhoningzwam  Sh 
Armillaria mellea Echte honingzwam  Pn 
Armillaria mellea s.l. Honingzwam  Pn 
Ascocoryne sarcoides Paarse knoopzwam  Sh 
Ascocoryne  solitaria Bruine knoopzwam  Sh 
Asterophora lycoperdoides Poederzwamgast   
Athelia fibulata Gespenvliesje  Sh 
Auricularia auricula-judae Echt judasoor  Sh 
Bispora antennata   P 
Botryobasidium subcoronatum Gespentrosvlies  Sh 

Bjerkandera adusta Grijze buisjeszwam  Sh 
Bjerkandera fumosa Rookzwam  Sh 
Bulbillomyces farinosus Korreltjeszwam   
Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa Gewoon ijsvingertje  Fh 
Ceratiomyxa fruticulosa var. porioides *  Fh 
Ceriporia  reticulata Bosnetje  Sh 

Cerocorticium confluens Ziekenhuisboomkorst  Sh 
Chaetosphaerella phaeostroma Zwarte viltzwam   
Ciboria batschiana Eikelbekertje  Sk 
Claviceps microcephala Pijpenstrootjemoederkoren  Pb 
Clavulina cinerea Asgrauwe koraalzwam  St 
Clavulina coralloides Witte koraalzwam  St 
Clitocybe candicans Kleine bostrechterzwam  St 
Clitocybe clavipes Knotsvoettrechterzwam  St 
Clitocybe Ditopa Kleinsporige trechterzwam  St 
Clitocybe fragrans Slanke anijstrechterzwam  St 
Clitocybe metachroa Tweekleurige trechterzwam  St 
Clitocybe nebularis Nevelzwam  St 
Clitocybe phaeophtalma Spieringtrechterzwam  St 
Clitocybe vibecina Gestreepte trechterzwam  St 
Coprinus leiocephalus Geelbruin plooirokje  St 
Coprinus micaceus s.s. Gewone glimmerinktzwam  Sh 
Coprinus xanthothrix Kleine viltinktzwam  Sh 
Cordyceps militaris Rupsendoder  Pb 
Coriolopsis Trogii Bleke borstelkurkzwam  Pn 
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Cortinarius anomalus Vaaggegordelde gordijnzwam  Em 
Cortinarius bibulus Kleine elzengordijnzwam KW Em 
Cortinarius cinnamomeoluteus Gele wilgengordijnzwam  Em 
Cortinarius cinnamomeus Kaneelkleurige gordijnzwam  Em 
Cortinarius delibutus Okergele gordijnzwam  Em 
Cortinarius hemitrichus Witschubbige gordijnzwam  Em 
Cortinarius pholideus Bruinschubbige gordijnzwam BE Em 
Cortinarius safranopes Wijdplaatgordijnzwam GE Em 
Cortinarius uliginosus Koperrode gordijnzwam  Em 
Cortinarius umbrinolens Bietengordijnzwam  Em 
Cortinarius violaceus Violette gordijnzwam  Em 
Cosmospora episphaeria Kogelmeniezwammetje  Pn? 
Crepidotus cesatii var. cesatii Rondsporig oorzwammetje  Sh 
Crepidotus epibryus Klein oorzwammetje  Sk 
Crepidotus variabilis s.l. Wit oorzwammetje s.l.  Sh 
Cudoniella acicularis Houtknoopje  Sh 
Cyathus striatus Gestreept nestzwammetje  Sh 
Cystoderma amianthinum Okergele korrelhoed  St 
Cystolepiota hetieri Vlekkende poederparasol  St 
Dacrymyces stillatus Oranje druppelzwam  Sh 
Daedalea quercina Doolhofzwam  Sh (Pn) 
Daedaleopsis confragosa Roodporiehoutzwam  Pn 
Delicatula integrella Plooiplaatzwammetje  Sh (St) 
Diatrype bullata Wilgenschorsschijfje  Sh 
Diatrype disciformis Hoekig schorsschijfje  Sh 
Diatrype stigma Korstvormig schorsschijfje  Sh 
Diatrypella favacea Berkenschorsschijfje  Sh 
Diatrypella quercina Eikenschorsschijfje  Sh 
Elaphocordyceps ophioglossoides Zwarte truffelknotszwam  Pb 
Elaphomyces muricatus Stekelige hertentruffel KW Em 
Entoloma conferendum var. conferendum Sterspoorsatijnzwam GE St 
Entoloma pleopodium Citroengele satijnzwam KW St 
Entoloma rhodopolium var. nidorosum Stinksatijnzwam  St 
Entoloma sericatum Moerasbossatijnzwam  St 
Entoloma sordidulum Groezelige satijnzwam  St 
Entoloma subradiatum Gestreepte satijnzwam BE St 
Exidia plana Zwarte trilzwam  Sh 
Exidia truncata Eikentrilzwam  Sh 
Fomes fomentarius Echte tonderzwam  Pn 
Fuligo septica Heksenboter  Fh 
Galerina ampullaceocystis Ampulmosklokje KW St 
Galerina cinctula Strooiselmosklokje  St 
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Galerina marginata Bundelmosklokje  Sh 
Ganoderma lipsiense Platte tonderzwam  Pn 
Gloeocystidiellum luridum Dunne melkkorstzwam  Sh 

Gloeocystidiellum porosum Roomkleurige oliecelkorst  Sh 
Gloeophyllum sepiarium Geelbruine plaatjeshoutzwam  Sh 
Gloeoporus dichrous Tweekleurig elfenbankje  Sh 
Grifola frondosa Eikhaas  Pn 
Gymnopilus junonius Prachtvlamhoed  Pn 
Gymnopilus penetrans Dennenvlamhoed   
Gymnopus confluens Bundelcollybia  St 
Gymnopus dryophilus Gewoon eikenbladzwammetje  St 
Gymnopus peronnatus Scherpe collybia  St 
Hebeloma fusisporum Spoelsporige vaalhoed  Em 
Hebeloma helodes Moerasvaalhoed  Em 
Hebeloma mesophaeum var. mesophaeum Tweekleurige vaalhoed  Em 
Helvella macropus Schotelkluifzwam  St 
Hymenochaete rubiginosa Roestkleurige borstelzwam  Sh 
Hymenochaete tabacina Tabakborstelzwam  Sh 
Hymenoscyphus fructigenus var. fructigenus Eikeldopzwam  Sk 
Hyphoderma roseocremeum Blozend harskorstje  Sh 

Hyphoderma setigerum Barstend harskorstje  Sh 
Hyphodontia radula Valse tandzwam  Sh 
Hypholoma capnoides Dennenzwavelkop  Sh 
Hypholoma fasciculare var. fasciculare Gewone zwavelkop  Sh 
Hypholoma lateritium Rode zwavelkop  Sh 
Hypoxylon fragiforme Roestbruine kogelzwam  Sh 
Inocybe cookei var. cookei Gladde knolvezelkop  Em 
Inocybe curvipes var. curvipes Zilversteelvezelkop  Em 
Inocybe geophylla var. geophylla Witte satijnvezelkop  Em 
Inocybe lacera var. lacera Zandpadvezelkop  Em 
Inocybe mixtilis Gele knolvezelkop  Em 
Inocybe napipes Bruine knolvezelkop  Em 
Inocybe rimosa Geelbruine spleetvezelkop  Em 
Inocybe squarrosa Dwergvezelkop BE Em 
Inonotus radiatus Elzenweerschijnzwam  Pn 
Ischnoderma benzoinum Teervlekkenzwam  Sh 
Kuehneola uredinis Braamroest   
Laccaria amethystina Rodekoolzwam  Em 
Laccaria laccata var. pallidifolia Gewone fopzwam  Em 
Laccaria proxima Schubbige fopzwam  Em 
Laccaria tortilis Gekroesde fopzwam  Em 
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Lacrymaria lacrymabunda Tranende franjehoed  St 
Lactarius camphoratus Kruidige melkzwam  Em 
Lactarius decipiens Pelargoniummelkzwam BE Em 
Lactarius glyciosmus Kokosmelkzwam  Em 
Lactarius lacunarum Greppelmelkzwam  Em 
Lactarius necator Zwartgroene melkzwam  Em 
Lactarius obscuratus Groenige elzenmelkzwam  Em 
Lactarius omphaliformis Rossige elzenmelkzwam KW Em 
Lactarius quietus Kaneelkleurige melkzwam  Em 
Lactarius rufus Rossige melkzwam  Em 
Lactarius tabidus Rimpelende melkzwam  Em 
Lactarius trivialis Forse melkzwam KW Em 
Laetiporus sulphureus Zwavelzwam  Pn 
Leccinum variicolor Bonte berkenboleet  Em 
Lentinellus cochleatus Bruine anijszwam KW Sh 
Leotia lubrica Groene glibberzwam  St 
Lepista flaccida Roodbruine schijnridderzwam  St 
Leucocoprinus brebissonii Spikkelplooiparasol  St 
Lycogala epidendrum Gewone boomwrat  Fh 
Lycoperdon foetidum Zwartwordende stuifzwam  St 
Lycoperdon perlatum Parelstuifzwam  St 
Lyophyllum tylicolor Kleine grauwkop GE St 

Macrolepiota rhacodes Knolparasolzwam  St 
Macrotyphula juncea Draadknotszwam  St 
Marasmiellus ramealis Takruitertje  Sh 
Marasmiellus vaillantii Halmruitertje  Sk 
Marasmius limosus Rietwieltje  Sk 
Marasmius quercophilus Witte paardenhaartaailing  Sk 
Marasmius setosus Tengere beukentaailing  Sk (Sh) 
Megacollybia platyphylla Breedplaatstreephoed  Sh 
Melanotus phillipsii Schelpkaalkopje   
Meripilus giganteus Reuzenzwam  Pn 
Metatrichia  vesparia Gebundeld kelkpluisje  Fh 
Microsphaera alphitoides Eikenmeeldauw  P 
Mollisia cinerea Gedrongen mollisia  Sh 
Mycena adscendens Suikermycena  Sh 
Mycena amicta Donzige mycena  St 
Mycena arcangeliana Bundelmycena  Sh (St) 
Mycena diosma Donker elfenschermpje  St 
Mycena filopes Draadsteelmycena  St (Sh) 
Mycena galericulata Helmmycena  Sh 
Mycena galopus var. candida Witte melksteelmycena  St 
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Mycena galopus var. galopus Melksteelmycena  St 
Mycena galopus var. nigra Zwarte melksteelmycena  St 
Mycena haematopus Grote bloedsteelmycena  Sh 
Mycena inclinata Fraaisteelmycena  Sh 
Mycena leptocephala Stinkmycena  St (Sh) 
Mycena polygramma Streepsteelmycena  Sh 
Mycena pura f. alba Wit elfenschermpje  St 
Mycena pura f. pura Gewoon elfenschermpje  St 
Mycena purpureofusca Purperbruine mycena  Sh 
Mycena rorida Slijmsteelmycena  St (Sh) 
Mycena sanguinolenta Kleine bloedsteelmycena GE St 
Mycena speirea Kleine breedplaatmycena  Sh 
Mycena stylobates Schijfsteelmycena  St (Sk) 
Mycena vitilis Papilmycena  Sh 
Mycoacia uda Gele stekelkorstzwam  Sh 
Myxarium nucleatum Klontjestrilzwam  Sh 
Nectria cinnabarina Gewoon meniezwammetje  Pn (Sh) 
Oligoporus caesius Blauwe kaaszwam  Sh 
Oligoporus fragilis Vlekkende kaaszwam  Sh 
Oligoporus subcaesius Vaalblauwe kaaszwam  Sh 
Orbilia delicatula Niersporig wasbekertje  Sh 
Paecilomyces farinosus Gewone rupsenzwam   
Paecilomyces tenuipes tenuipes*   
Panellus stipticus Scherpe schelpzwam  Sh 
Paxillus involutus Gewone krulzoom  Em 
Peniophora cinerea Asgrauwe schorszwam  Sh 
Peniophora incarnata Oranjerode schorszwam  Sh 
Peniophora lycii Berijpte schorszwam  Sh 
Peniophora quercina Paarse eikenschorszwam  Sh 
Phaeohelotium monticola Bruinsporig sapbekertje  Sh 
Phaeolus schweinitzii Dennenvoetzwam  Pn 
Phallus impudicus Grote stinkzwam  St 
Phanerochaete filamentosa Karamelhuidje  Sh 
Phellinus ferreus Langsporige korstvuurzwam  Sh 
Phlebia radiata Oranje aderzwam  Sh 
Phlebia  subochracea Roodgele aderzwam GE Sh 

Phlebia tremellosa Spekzwoerdzwam  Sh 
Phlebiella vaga Zwavelschorszwam  Sh 
Pholiota conissans Stoffige bundelzwam  Sk (Sh) 
Piptoporus betulinus Berkenzwam  Pn 
Pleurotus ostreatus Gewone oesterzwam  Pn 



Beheeradvies op basis van de waargenomen macrofungi                                                               21         
in het bosreservaat “ Den Doolhof” in Turnhout en Oud-Turnhout 

Plicatura crispa Plooivlieswaaiertje  Sh 
Pluteus cervinus Gewone hertenzwam  Sh 
Pluteus hispidulus Pluishoedhertenzwam  St (Sh) 
Pluteus phlebophorus Geaderde hertenzwam  Sh 
Pluteus plautus Knolvoethertenzwam KW Sh 
Pluteus podospileus Fluweelhertenzwam  St (Sh) 
Polydesmia pruinosa Kernzwamknopje   
Polyporus brumalis Winterhoutzwam  Sh 
Polyporus varius Waaierbuisjeszwam  Sh 
Psathyrella artemisiae Wollige franjehoed  Sh (St) 
Psathyrella candolleana Bleke franjehoed  Sh 
Psathyrella piluliformis Witsteelfranjehoed  Sh 
Pseudohydnum gelatinosum Stekeltrilzwam  Sh 
Resinacium bicolor Kristaltandjeszwam  Sh 

Resupinatus applicatus Kaal dwergoortje  Sh 
Reticularia lycoperdon Zilveren boomkussen  Fh 
Rhodocollybia butyracea var. asema Gewone botercollybia  St 
Rhodocollybia maculata Roestvlekkenzwam  St 
Rhopographus filicinus Adelaarsvarenstreepzwam   
Rhytisma acerinum Esdoorninktvlekkenzwam   
Rickenella fibula Oranjegeel trechtertje  Am 
Rickenella swartzii Paarsharttrechtertje  Am 
Russula amoenolens Scherpe kamrussula  Em 
Russula atrorubens Zwartrode russula  Em 
Russula betularum Roze berkenrussula  Em 
Russula claroflava Gele berkenrussula  Em 
Russula foetens Stinkende russula KW Em 
Russula fragilis Broze russula  Em 
Russula gracillima Sierlijke russula  Em 
Russula graveolens Vissige eikenrussula  Em 
Russula nigricans Grofplaatrussula  Em 
Russula ochroleuca Geelwitte russula  Em 
Russula parazurea Berijpte russula  Em 
Russula pectinatoides Onsmakelijke kamrussula  Em 
Russula silvestris Loofbosbraakrussula  Em 
Russula subrubens Vissige wilgenrussula  Em 
Russula undulata Zwartpurperen russula  Em 
Russula velenovskyi Schotelrussula  Em 
Russula vesca Smakelijke russula  Em 
Scleroderma areolatum Kleine aardappelbovist  Em 
Scleroderma bovista Kale aardappelbovist  Em 
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Scleroderma citrinum Gele aardappelbovist  Em 
Scleroderma verrucosum Wortelende aardappelbovist  Em 
Scutellinia scutellata s.l. Wimperzwam s.l.   
Sistotrema  octosporum Gewone urnkorstzwam  Sh 

Scytinostroma portentosum Onvertakte stinkkorstzwam  Sh 
Sepedonium chrysospermum Goudschimmel   
Simocybe centunculus Olijfkleurig matkopje KW Sh 
Skeletocutis nivea Kleine kaaszwam  Sh 
Spinellus fusiger Mycenaparasiet   
Steccherinum fimbriatum Geveerde raspzwam  Sh 
Steccherinum ochraceum Roze raspzwam  Sh 
Stemonitopsis  typhina Zilveren schijnpluimpje  Fh 

Stereum gausapatum Eikenbloedzwam  Sh 
Stereum hirsutum Gele korstzwam  Sh 
Stereum ochraceoflavum Twijgkorstzwam  Sh 
Stereum rugosum Gerimpelde korstzwam  Sh (Pn) 
Stereum subtomentosum Waaierkorstzwam  Sh 
Stropharia aeruginosa Echte kopergroenzwam  Sh (St) 
Taphrina betulae *   
Tomentella sublilacina Gewoon rouwkorstje  Sh (Em?) 
Trametes gibbosa Witte bultzwam  Sh 
Trametes hirsuta Ruig elfenbankje  Sh (Pn) 
Trametes multicolor Gezoneerd elfenbankje  Sh 
Trametes versicolor Gewoon elfenbankje  Sh 
Trechispora mollusca Raatzwammetje  Sh 

Tremella mesenterica Gele trilzwam  Sh 
Trichaptum abietinum Paarse dennenzwam  Sh 
Trichia  varia Fopdraadwatje  F 
Trichoderma viride Groen viltmatje  P 
Tricholoma fulvum Berkenridderzwam  Em 
Trochila ilicina Hulstdekselbekertje  Sk 
Tubaria conspersa Zemelig donsvoetje  Sh 
Tubaria furfuracea Gewoon donsvoetje  Sh (St) 
Tubulifera arachnoidea Rossig buiskussen  Fh 
Typhula erythropus Roodvoetknotsje GE St 
Vuilleminia comedens Gewone schorsbreker  Sh 
Vuilleminia coryli Hazelaarschorsbreker  Sh 
Xerocomus badius Kastanjeboleet  Em 
Xerocomus chrysenteron s.l. Roodstelige fluweelboleet s.l.  Em 
Xerocomus parasiticus Kostgangerboleet  Pb 
Xylaria hypoxylon Geweizwam  Sh 
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Xylaria longipes Esdoornhoutknotszwam  Sh 
Xylaria polymorpha Houtknotszwam  Sh 
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 Loopkevers  
 

Tabel 1: loopkevergegevens met aantallen per reeks, totaal aantal, Rode Lijstcategorie, habitatvoorkeur, vleugelontwikkeling, aantal exemplaren per reeks, 
aantal soorten per reeks en aantal Rode Lijstsoorten per reeks (soorten in rood = Rode Lijst-soorten). 

 
    Reeks         
  Soort 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot. RL-status Habitatvoorkeur Vleugelont. 

1 Acupalpus consputus               1 1 Z Oevers van stilstaand eutroof water Macropteer 
2 Acupalpus dubius        3 3 MNB Oevers van stilstaand eutroof water Macropteer 
3 Agonum albipes   2 2           4 MNB Oevers van stilstaand eutroof water Macropteer 
4 Agonum assimile 56 377 439 5   39 15 931 MNB Bossen (eurytoop) Macropteer 
5 Agonum fuliginosum   1 11       1 11 24 MNB Vochtige biotopen (eurytoop) Dimorf 
6 Agonum livens  5 6    2  13 Z Bossen (stenotoop) Macropteer 
7 Agonum moestum   1 34           35 MNB Oevers van stilstaand eutroof water Macropteer 
8 Agonum obscurum 7 13 95  1 5 17 103 241 MNB Vochtige biotopen (eurytoop) Dimorf 
9 Agonum versutum               1 1 Z Oevers van stilstaand oligotroof water Macropteer 

10 Amara aenea     3    3 MNB Droge biotopen (eurytoop) Macropteer 
11 Amara communis     1 1 6       8 MNB Vochtige biotopen (eurytoop) Macropteer 
12 Amara lunicollis     11 2   13 MNB Vochtige biotopen (eurytoop) Macropteer 
13 Amara plebeja         1       1 MNB Vochtige biotopen (eurytoop) Macropteer 
14 Amara similata     2    2 MNB Ruigten en akkers Macropteer 
15 Anisodactylus binotatus         4       4 MNB Vochtige biotopen (eurytoop) Macropteer 
16 Asaphidion curtum   3      3 MNB Bossen (eurytoop) Macropteer 
17 Badister lacertosus 2 3         2   7 MNB Droge biotopen (eurytoop) Macropteer 
18 Bembidion biguttatum 13 3 25 42   1  84 MNB Vochtige graslanden Macropteer 
19 Bembidion dentellum   1 3       2   6 MNB Oevers van stilstaand eutroof water Macropteer 
20 Bembidion doris 1        1 Z Oevers van stilstaand oligotroof water Macropteer 
21 Calathus fuscipes       1         1 MNB Droge biotopen (eurytoop) Dimorf 
22 Calathus rotundicollis 1   1     2 MNB Bossen (eurytoop) Dimorf 
23 Calosoma inquisitor       5 4       9 K Bossen (stenotoop) Macropteer 
24 Carabus nemoralis 25 4 26 21 22 9 41 30 178 MNB Bossen (eurytoop) Brachypteer 
25 Carabus problematicus       8 9 2 32 13 64 MNB Bossen (eurytoop) Brachypteer 
26 Clivina fossor   14    2 3 19 MNB Droge biotopen (eurytoop) Polymorf 
27 Cychrus caraboides     6 2   2 11 6 27 MNB Bossen (stenotoop) Brachypteer 
28 Dyschirius globosus   3    6 5 14 MNB Vochtige biotopen (eurytoop) Dimorf 
29 Elaphrus cupreus     1           1 MNB Vochtige biotopen (eurytoop) Macropteer 
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30 Harpalus griseus    1     1 Z Droge schrale graslanden Macropteer 
31 Harpalus latus 1   23   34   1 1 60 MNB Droge biotopen (eurytoop) Macropteer 
32 Harpalus rufipes 1  2 1   1  5 MNB Ruigten en akkers Macropteer 
33 Leistus ferrugineus 2 1     4       7 MNB Droge biotopen (eurytoop) Macropteer 
34 Leistus fulvibarbis 2 1       3 MNB Bossen (eurytoop) Macropteer 
35 Leistus rufomarginatus 1 3   4 1       9 MNB Bossen (eurytoop) Macropteer 
36 Leistus spinibarbis    2     2 K Bossen (stenotoop) Macropteer 
37 Leistus terminatus         1   2   3 MNB Vochtige biotopen (eurytoop) Macropteer 
38 Loricera pilicornis 23 45 86 2   4 20 180 MNB Vochtige biotopen (eurytoop) Macropteer 
39 Nebria brevicollis 241 25 3 160 1 5 9 4 448 MNB Droge biotopen (eurytoop) Macropteer 
40 Nebria salina    1     1 MNB Droge schrale graslanden Macropteer 
41 Notiophilus palustris       3 2 1 2   8 MNB Vochtige biotopen (eurytoop) Dimorf 
42 Notiophilus rufipes 1 1  48 1 1 1 1 54 MNB Bossen (eurytoop) Macropteer 
43 Pterostichus anthracinus 2 21 7           30 MNB Oevers van stilstaand eutroof water Dimorf 
44 Pterostichus diligens        5 5 MNB Vochtige biotopen (eurytoop) Dimorf 
45 Pterostichus melanarius 1 3   1       1 6 MNB Droge biotopen (eurytoop) Dimorf 
46 Pterostichus minor  4 1   6 4 11 26 MNB Vochtige biotopen (eurytoop) Dimorf 
47 Pterostichus niger   7 7 1 1 3 34 72 125 MNB Bossen (eurytoop) Macropteer 
48 Pterostichus nigrita  16 4      20 MNB Vochtige biotopen (eurytoop) Polymorf 
49 Pterostichus oblongopunctatus 56 23 37       1 3 120 MNB Bossen (eurytoop) Macropteer 
50 Pterostichus rhaeticus  30 1   23 53 130 237 MNB natte heide en hoogveen Macropteer 
51 Pterostichus strenuus 14 1 20   1     2 38 MNB Droge biotopen (eurytoop) Polymorf 
52 Pterostichus versicolor     11   1 12 MNB Droge biotopen (eurytoop) Macropteer 
53 Stenolophus mixtus           1 1 1 3 MNB Oevers van stilstaand eutroof water Macropteer 
54 Stomis pumicatus  2 2      4 MNB Bossen (eurytoop) Dimorf 
55 Trechus obtusus 1               1 MNB Droge biotopen (eurytoop) Dimorf 
56 Trichocellus placidus   7      7 Z Vochtige graslanden Macropteer 
  Aantal exemplaren 451 593 869 310 120 60 269 443 3115     
  Antal soorten 20 25 28 20 20 12 24 24 56     
  Aantal RL-soorten 1 1 2 3 1 0 1 2 8       
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Spinnen 
Tabel 2: spinnengegevens met aantallen per reeks, totaal aantal, Rode Lijstcategorie, habitatvoorkeur RL-soorten, prioritaire soorten Antwerpen, aantal 

exemplaren per reeks, aantal soorten per reeks en aantal Rode Lijstsoorten per reeks. 
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1 Agelena labyrinthica Gewone labyrinthspin         3       3 MNB     
2 Agroeca brunnea Grote lantaarnspin 5 4  7 3 1  6 26 MNB    
3 Agyneta ramosa Mosslankpalpje 3 1         1 1 6 MNB     
4 Alopecosa pulverulenta Gewone panterspin     72    72 MNB    
5 Anyphaena accentuata Struikspin             1   1 MNB     
6 Araneus diadematus Kruisspin     1    1 MNB    
7 Arctosa leopardus Moswolfspin               1 1 K Gowt   
8 Atypus affinis Gewone mijnspin    1     1 K Godts   
9 Bathyphantes gracilis Gewoon wevertje     1           1 MNB     

10 Bathyphantes nigrinus Donker wevertje 1 4 4    1 5 15 MNB    
11 Centromerus brevivulvatus Bostongpalpje         2 4     6 MNB     
12 Centromerus pabulator Kegelpalpje    6     6 Z W   
13 Centromerus sylvaticus Gewoon zaagpalpje 16   2   1   3 3 25 MNB     
14 Ceratinella brevis Zwart schildspinnetje     1  1  2 MNB    
15 Ceratinella scabrosa Lepelschildspinnetje   1         1   2 MNB     
16 Clubiona comta Bonte zakspin 2     1 1  4 MNB    
17 Clubiona terrestris Gewone zakspin 1     5     2 4 12 MNB     
18 Coelotes terrestris Gewone bostrechterspin     1 5   6 K Fddd   
19 Crustulina guttata Gevlekt raspspinnetje       2         2 K Godt   
20 Dicymbium nigrum Donker bolkopje 1      1  2 MNB    
21 Diplocephalus picinus Gewoon vals dubbelkopje 12 5 2     2 1 1 23 MNB     
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22 Diplostyla concolor Langtongspinnetje 42 5 14 1 2 1 9 15 89 MNB    
23 Drassodes pubescens Harige muisspin         3       3 B Godt   
24 Enoplognatha thoracica Bodemtandkaak    15 3 4   22 MNB    
25 Erigone atra Storingsdwergspin 1   5 10       1 17 MNB     
26 Erigone dentipalpis Aeronautje   1 8 2  1  12 MNB    
27 Erigone longipalpis Langpalpstoringsdwergspin     1           1 MNB     
28 Euophrys frontalis Gewone zwartkop(springspin)   1  1 2   4 MNB    
29 Euryopis flavomaculata Geelvlekjachtkogelspin     3 1 5   5 7 21 K Godr   
30 Evarcha falcata Bonte springspin     2    2 MNB    
31 Floronia bucculenta Prachtpalpje (floronia)           2     2 MNB     
32 Gongylidiellum latebricola Vingerpalpje        4 4 MNB    
33 Gongylidium rufipes Oranjepoot   3 1       1   5 MNB     
34 Hahnia helveola Boskamstaartje      1   1 K Fddd   
35 Hahnia montana Gewoon kamstaartje           1     1 MNB     
36 Haplodrassus signifer Heidemuisspin     8    8 MNB    
37 Haplodrassus silvestris Bosmuisspin   1   12 5 6 6 2 32 B Fddd   
38 Hygrolycosa rubrofasciata Trommelwolfspin  1   2 93 1 1 98 B Fdmot   
39 Linyphia hortensis Tuinhangmatspin       1   1     2 MNB     
40 Macrargus rufus Winterstrooiselspin 2 1  30  2   35 MNB    
41 Maso sundevalli Gewoon dwergstekelpootje               1 1 MNB     
42 Mermessus trilobatus Drielobbige Amerikaanse dwergspin  1       1 MNB    
43 Metellina mengei Zomerwielwebspin               1 1 MNB     
44 Micaria pulicaria Zandmierspin     4 1   5 MNB    
45 Micrargus herbigradus Vingerpalpputkopje           1 1   2 MNB     
46 Microneta viaria Lentestrooiselspin 24 30 4 7 2 2 1 5 75 MNB    
47 Monocephalus fuscipes Smal groefkopje     1           1 MNB     
48 Neriene clathrata Kruidhangmatspin 3 1    4 1 2 11 MNB    
49 Oedothorax fuscus Gewone velddwergspin     1       1 2 4 MNB     
50 Oedothorax gibbosus Bult-velddwergspin  1     12 7 20 K Fdmo   
51 Oedothorax retusus Bolkopvelddwergspin   1 2       2   5 MNB     
52 Ozyptila praticola Gewone bodemkrabspin 13 3 10 43  12  8 89 MNB    
53 Ozyptila trux Grasbodemkrabspin 3 1 2 1 1 4 6 8 26 MNB     
54 Pachygnatha clercki Grote dikkaak   3      3 MNB    
55 Pachygnatha listeri Bosdikkaak 5 7 14   1 19 12 25 83 K Fdmo   
56 Pardosa amentata Tuinwolfspin   1 14 1 1   17 MNB    
57 Pardosa hortensis Geelarmpje         1       1 Z N   
58 Pardosa lugubris Zwartstaartboswolfspin  1 1 170 197 112 9 7 497 K Fddv   
59 Pardosa prativaga Oeverwolfspin       1 1       2 K Mc   
60 Philodromus albidus Bleke renspin     1    1 B Fddv   
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61 Philodromus praedatus Boomrenspin         1       1 B Fddv   
62 Phrurolithus festivus Bonte fruroliet    1 10 2 2  15 MNB    
63 Pirata hygrophilus Bospiraat 258 167 323 3 17 117 330 305 1520 MNB     
64 Pisaura mirabilis Kraamwebspin (Grote wolfspin)     9    9 MNB    
65 Porrhomma campbelli Campbells kleinoogje       1       1 2 MNB     
66 Porrhomma egeria Kelder-kleinoogje       1  1 MNB    
67 Porrhomma pygmaeum Gewoon kleinoogje           1   2 3 MNB     
68 Robertus lividus Bosmolspin 5  5 1 1 2 2 7 23 MNB    
69 Saaristoa abnormis Driepunthangmatspin             11   11 MNB     
70 Segestria senoculata Boomzesoog  1       1 MNB    
71 Sibianor larae Roodkniedikpootspin       1         1       
72 Tegenaria agrestis Veldtrechterspin    2     2 MNB    
73 Tegenaria picta Spiraaltrechterspin 1     4 2 4 3 1 15 MNB     
74 Tegenaria silvestris Steentrechterspin 1 1       2 K Fddd   
75 Tenuiphantes flavipes Zwart wevertje 3 2 1 10   17 16 16 65 MNB     
76 Tenuiphantes mengei Veldwevertje     1    1 MNB    
77 Tenuiphantes tenuis Bodemwevertje         1       1 MNB     
78 Tenuiphantes zimmermanni Boswevertje 15 5 3    3  26 MNB    
79 Tibellus oblongus Gewone sprietspin         1       1 K Gowt x 
80 Trachyzelotes pedestris Stekelkaakkampoot  2  1 48    51 B Godt   
81 Trochosa terricola Gewone nachtwolfspin     2 8 18 12 5 17 62 MNB     
82 Walckenaeria acuminata Periskoopspinnetje 4 1  1     6 MNB    
83 Walckenaeria alticeps Gehoornd schaduwdubbelkopje               10 10 MUB Mo x 
84 Walckenaeria atrotibialis Gewoon kontrastpootje 5 4 1   3 2  15 MNB    
85 Walckenaeria cucullata Dubbelsierkopje 1   1         2 4 MNB     
86 Walckenaeria furcillata Gespleten doorkijkkopje      1 3 3 7 MNB    
87 Walckenaeria incisa Oog-sierkopje     1           1 MNB     
88 Walckenaeria nudipalpis Middelste vals sierkopje  1 3   1  6 11 MNB    
89 Walckenaeria obtusa Groot vals sierkopje             1 1 2 MNB     
90 Xerolycosa nemoralis Steppewolfspin (Bosrandwolfspin)     103    103 K Fddv   
91 Xysticus ulmi Moeraskrabspin         1       1 MNB     
92 Zelotes petrensis Steppekampoot     15    15 K Godt   
93 Zelotes subterraneus Noordse kampoot       5 67 10     82 MNB     
94 Zora spinimana Gewone stekelpoot  1   6 21 7  35 MNB    

  Aantal exemplaren  427 257 414 373 627 473 467 488 3526     
  Aantal soorten  25 29 30 31 43 36 38 35 94     
  Aantal RL-soorten   2 7 3 8 15 6 6 8 23       
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Beperkt onderzoek naar de keverfauna van het  

bosreservaat "Den Doolhof" - Turnhout 

 

Crevecoeur Luc, Kennipstraat 37, 3600 Genk 



1. inleiding 

Op grond van de soortenrijkdom en het bewonen van verschillende microbiotopen in het 
bos zijn xylobionte kevers de laatste jaren een belangrijk studieobject geworden in de 
bosreservaten. Ook het feit dat er vele soorten in het buitenland zijn opgenomen op Rode 
Lijst heeft de interesse zeker doen toenemen.  
De verborgen levenswijze, vaak de nachtelijke activiteit van de kevers en doordat 
verschillende soorten meerdere jaren nodig hebben voor de ontwikkeling zorgt ervoor dat 
een volledige inventarisatie moet gebruik maken van meerdere vangsttechnieken over een 
langere periode (minstens 2 jaar).  
Voor de standaardinventarisaties uitgevoerd in Kolmont, Zonien en Meerdaal werden er een 
veelvoud van kevers gevangen, verdeeld over minstens 15 terreinbezoeken.  

  

2. Werkwijze 

Voor dit korte onderzoek werd het terrein 3 maal bezocht om handvangsten uit te voeren, 
plaatsen van lichtvallen en gedurende een periode werden er twee miniraamvallen 
gebruikt.  De inventarisatie van het gebied is eerder beperkt te noemen.  
Bij een volledige inventarisatie wordt er gedurende twee jaar gewerkt met 6 miniraamvallen, 
2 lokvallen met duivenmest, 40 zeefstalen, 10 klop- en sleepstalen, aasvallen en 
lichtvangsten. Dit zorgt er voor dat er ongeveer 10 maal meer kevers worden gevangen en 
dat de soortenlijst wel een driemaal langer kon zijn.   

Alle inventarisaties gebeurden in het zuidelijk deel van Den Doolhof.  Deze keuze werd 
gemaakt door de beperktheid van het onderzoek maar ook doordat er in dit deel de 
meeste, grote bomen aanwezig waren. 

 

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 val werd op ongeveer 2 meter hoogte 
gehangen aan een dode boom in de schaduw.  

 

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.  

 

Aanduiding van de plaatsen waar de raamvallen - Lufteklectoren werden opgehangen 
(rood) en waar met lichtvallen werd gevangen (blauw). 



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.  

 

Zeefstalen 

Onstabiele doodhoutstructuren zoals schors, houtmolm, paddenstoelen worden fijn 
gemaakt en door  de keverzeef (diameter 10mm) gezeefd. Het verzamelde materiaal werd 
mee genomen naar 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.   De zeefstaalnames gebeurden in perceel 7 (3 eiken, 3 beuken), 3 b (1 eik, 1 berk, 

vermolmde boom) en 3a vermolmde loofboom. 



 

 

4. Resultaten 

4.1. 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  

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

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

- Rode Lijst van de kevers van Duitsland (1998) 

- vangtechniek met het aantal exemplaren en Totaal van het aantal dieren 
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01-.000-.000-. Familie CARABIDAE  LOOPKEVERS                 
01-.0631.003-. Limodromus assimilis (Payk., 1790) .         3   3 
04-.000-.000-. DYTISCIDAE  WATERKEVERS                 
04-021-001 Ilybius fuliginosus (F., 1792)              1 1 
04-021.-003 Ilybius guttiger (Gyll., 1808)             2 2 
04-026-001 Rhantus suturalis (Macleay, 1825)             1 1 
05-.000-.000-. Familie GYRINIDAE                 
05-.002-.006 Gyrinus substriatus (Stephens, 1828)             1 1 
071-000-.000 Hydrochidae                 
071-.001-.003-. Hydrochus brevis (Hbst., 1793)             3 3 
09-.000-.000-. Familie HYDROPHILIDAE                 
09-.0011-0091 Helophorus aequalis  Thoms., 1868             1 1 
09-.0011.0152. Helophorus brevipalpis Bedel, 1881             3 3 
09-.0011.0221. Helophorus obscurus Muls., 1844             6 6 
09-.003-.011-. Cercyon lateralis (Marsh., 1802)             1 1 
09-.003-.014-. Cercyon quisquilius (L., 1761)             2 2 
09-.003-.018 Cercyon granarius Er.             1 1 
09-.003-.023-. Cercyon sternalis (Shp., 1918)             1 1 
09-.004-.001-. Megasternum obscurum (Marsh., 1802)             6 6 
09-.008-.001-. Hydrobius fuscipes (L., 1758)             43 43 
09-.013-.001-. Enochrus melanocephalus (Ol. ,1792)             1 1 
09-.013-.004-. Enochrus quadripunctatus (Hbst., 1797)             1 1 
09-.013-.009-. Enochrus coarctatus (Gredl., 1863)             2 2 
09-.014-.001-. Cymbiodyta marginella (F., 1792)             1 1 
10-.000-.000-. Familie HISTERIDAE                 
10-.002-.004-. Plegaderus dissectus Er., 1839 Molm Loofhout 3   3 1   4 
10-.005-.003-. Abraeus perpusillus (Marsh., 1802) Molm Loofhout     6     6 
10-.0071.001-. Aeletes atomarius (Aube, 1842) Molm Loofhout 1   1     1 
10-.020-.001-. Paromalus flavicornis (Hbst., 1792) Schors Loofhout   2   1   3 
10-.029-.008-. Margarinotus striola (Sahlb., 1819)           2   2 
12-.000-.000-. SILPHIDAE AASKEVERS                 
12-.001-.002-. Necrophorus humator (Gled., 1767)             1 1 
12-.001-.004-. Necrophorus investigator Zett., 1824             1 1 
12-.001-.006-. Necrophorus vespilloides Hbst., 1783       5   3   8 
12-.001-.008-. Necrophorus vespillo (L., 1758)       2       2 
12-.004-.001-. Oiceoptoma thoracica (L., 1758)       2       2 
14-.000-.000-. Familie CHOLEVIDAE                 
14-.005-.003-. Nargus wilkinii (Spence, 1815)           5   5 
14-.010-.001-. Sciodrepoides watsoni (Spence, 1815)       4       4 
14-.011-.020-. Catops picipes (F., 1792)           5   5 
16-.000-.000-. LEIODIDAE  TRUFFELKEVERS                 
16-.007-.001-. Anisotoma humeralis (F., 1792) Paddenstoel Gemengd bos     2     2 
16-.011-.003-. Agathidium varians (Beck, 1817)           1   1 
18-.000-.000-. SCYDMAENIDAE                 
18-.004-.006-. Cephennium gallicum Ganglb., 1899           4   4 
18-.008-.002-. Microscydmus minimus (Chaud., 1845) Molm Loofhout 3     1   1 
18-.010-.002-. Scydmaenus rufus Müll.Kunze, 1822           3   3 
21-.000-.000-. Familie PTILIIDAE                 
21-.001-.001-. Nossidium pilosellum (Marsh., 1802) Molm Loofhout 3     12   12 
21-.012-.004-. Ptinella aptera (Guer., 1839) Molm Gemengd       7   7 
21-.012-.008-. Ptinella errabunda Johns., 1975 Molm Loofhout       2   2 
21-.013-.001-. Pteryx suturalis (Heer, 1841) Molm Loofhout       25   25 
21-.019-.015-. Acrotrichis intermedia (Gillm., 1845)           30   30 
23-.000-.000-. STAPHYLINIDAE  KORTSCHILDKEVERS                 
23-.0023.001-. Scaphisoma agaricinum (L., 1758) Paddenstoel Gemengd       2   2 
23-.008-.004-. Megarthrus sinuatocollis (Lacord., 1835)           2   2 
23-.009-.004-. Proteinus brachypterus (F., 1792)           27   27 
23-.009-.006-. Proteinus laevigatus Hochh., 1872           1   1 
23-.015-.005-. Omalium rivulare (Payk., 1789)           44 1 45 



23-.015-.019-. Omalium rugatum Muls.Rey, 1880         3   6 9 
23-.016-.006-. Phloeonomus punctipennis Thoms., 1867 schors Loofhout     2     2 
23-.0162.001-. Phloeostiba planus (Payk., 1792) schors Loofhout     6     6 
23-.025-.002-. Anthobium atrocephalum (Gyll., 1827)           14   14 
23-.025-.003-. Anthobium unicolor (Marsh., 1802)           4   4 
23-.043-.001-. Manda mandibularis (Gyll. 1827)             3 3 
23-.046-.008-. Carpelimus rivularis (Motsch., 1860)             2 2 
23-.0481.003-. Anotylus rugosus (F., 1775)         13   22 35 
23-.0481.007-. Anotylus sculpturatus (Grav., 1806)             28 28 
23-.0481.022-. Anotylus tetracarinatus (Block, 1799)         2   140 142 
23-.050-.020-. Bledius gallicus (Grav., 1806)             8 8 
23-.065-.002-. Lithocharis nigriceps (Kr., 1859)             3 3 
23-.0801.001-. Hypnogyra glabra (Nordm., 1837) Molm Loofhout 3   2     2 
23-.081-.001-. Atrecus affinis (Payk., 1789) Molm Loofhout       1   1 
23-.088-.023-. Philonthus cognatus Steph.,  1832         3   1 4 
23-.088-.026-. Philonthus succicola Thoms., 1860         3     3 
23-.088-.047-. Philonthus fimetarius (Grav., 1802)         2 15   17 
23-.088-.058-. Philonthus quisquillarius (Gyll, 1810)         2 2   4 
23-.088-.073-. Philonthus marginatus (Ström, 1768)             1 1 
23-.090-.009-. Gabrius splendidulus (Grav., 1802) schors Gemengd   3 1 3   7 
23-.104-.013-. Quedius cruentus (Ol., 1795)       5       5 
23-.104-.016-. Quedius mesomelinus (Marsh., 1802)       2       2 
23-.107-.001-. Habrocerus capillaricornis (Grav., 1806)           4   4 
23-.111-.006-. Lordithon trinotatus (Er., 1839)   B       1   1 
23-.111-.007-. Lordithon lunulatus (L., 1761)   B       2   2 
23-.113-.001-. Sepedophilus littoreus (L., 1758)             4 4 
23-.113-.002-. Sepedophilus testaceus (F., 1792) Molm Gemengd   7       7 
23-.130-.017-. Gyrophaena bihamata Thoms., 1867           52   52 
23-.130-.022-. Gyrophaena angustata (Steph., 1832) Paddenstoel Gemengd       2   2 
23-.1301.001-. Agaricochara latissima (Steph., 1832) Paddenstoel Loofhout 3     4   4 
23-.132-.006-. Placusa pumilio (Grav., 1802) schors Loofhout   6       6 
23-.141-.001-. Leptusa pulchella (Mannh., 1830) schors Gemengd       2   2 
23-.141-.004-. Leptusa fumida (Er., 1839) schors Gemengs       1   1 
23-.147-.001-. Bolitochara obliqua Er., 1837 Paddenstoel Loofhout       4   4 
23-.147-.005-. Bolitochara lucida (Grav., 1802) Paddenstoel Loofhout       1   1 
23-.148-.002-. Autalia longicornis Scheerp., 1947           14 3 17 
23-.188-.045-. Atheta nigricornis (Thoms., 1852)       2       2 
23-.188-.111-. Atheta pallidicornis (Thoms., 1856)       1       1 
23-.188-.136-. Atheta fungi (Grav., 1806)           10   10 
23-.188-.170-. Atheta graminicola (Grav, 1806)           1   1 
23-.188-.199-. Atheta crassicornis (F., 1792)           30   30 
23-.194-.001-. Thamiaraea cinnamomea (Grav., 1802) sap Loofhout 3   1     1 
23-.201-.001-. Phloeopora teres (Grav., 1802) schors Loofhout   1 2     3 
23-.229-.001-. Dexiogya corticina (Er., 1837) schors Loofhout   2       2 
23-.237-.015-. Aleochara sparsa Heer, 1839       11       11 
24-.000-.000-. Familie PSELAPHIDAE                 
24-.005-.003-. Bibloplectus ambiguus (Reichb., 1816)       1       1 
24-.018-.008-. Bryaxis puncticollis (Denny, 1825)           2   2 
24-.021-.001-. Brachygluta fossulata (Reichb., 1816)           8   8 
27-.000-.000-.  CANTHARIDAE  WEEKSCHILDKEVERS                 
27-.002-.008-. Cantharis pellucida  F., 1792       2       2 
27-.002-.014-. Cantharis obscura,  L. 1758       2     3 5 
27-.002-.018-. Cantharis nigricans  (Mull., 1776)       2       2 
27-.002-.027-. Cantharis decipiens Baudi, 1871       3     7 10 
27-.005-.002-. Rhagonycha fulva (Scop., 1763)       1     1 2 
27-.005-.018-. Rhagonycha lignosa (Mull., 1764)             28 28 
27-.005-.014-. Rhagonycha gallica Pic, 1923             1 1 
30-.000-.000-. Familie MELYRIDAE                 
30-.005-.008-. Dasytes plumbeus (Müll., 1776) schors loofhout         4 4 
30-.005-.009-. Dasytes aeratus Steph., 1830 schors loofhout   1     1 2 
31-.000-.000-. Familie CLERIDAE                 
31-.002-.001-. Tillus elongatus (L., 1758) Hout loofhout 3       1 1 
31-.007-.001-. Thanasimus formicarius (L., 1758) schors naaldhout   2 1     3 
33-.000-.000-. Familie LYMEXYLONIDAE                 
33-.001-.001-. Hylecoetus dermestoides (L., 1761) hout Loofhout   2       2 
34-.000-.000-. Familie ELATERIDAE                 
34-.001-.008-. Ampedus balteatus (L., 1758) molm gemengd   2     1 3 



34-.009-.001-. Dalopius marginatus (L., 1758)             85 85 
34-.010-.002-. Agriotes pallidulus (Ill., 1807)             1 1 
34-.016-.002-. Melanotus rufipes (Hbst., 1784) molm loofhout         91 91 
34-.033-.004-. Denticollis linearis (L., 1758)       3     30 33 
34-.041-.001-. Athous haemorrhoidalis (F., 1801)       14     2 16 
34-.041-.003-. Athous subfuscus (Müll., 1767)             2 2 
36-.000-.000-. Familie EUCNEMIDAE                 
36-.001-.001-. Melasis buprestoides (L., 1761) hout loofhout   1       1 
37-.000-.000-. Familie THROSCIDAE                 
37-.001-.002-. Trixagus dermestoides (L., 1767)       12 2     14 
37-.002-.001-. Aulonothroscus brevicollis (Bonv., 1859)         3     3 
40-.000-.000-. Familie SCIRTIDAE                 
40-.002-.001-. Microcara testacea (L., 1767)             2 2 
40-.003-.001-. Cyphon coarctatus Payk., 1799             1 1 
44-.000-.000-. Familie HETEROCERIDAE                 
44-.002-.006-. Heterocerus fenestratus (Thunb., 1784)             5 5 
45-.000-.000-. Familie DERMESTIDAE                 
45-.006-.001-. Megatoma undata (L., 1758)         1     1 
49-.000-.000-. Familie BYTURIDAE                 
49-.001-.001-. Byturus tomentosus (DeGeer, 1774)       21       21 
492.000-.000-. Familie CERYLONIDAE                 
492.002-.002-. Cerylon histeroides (F., 1792) molm gemengd   2   5   7 
492.002-.003-. Cerylon ferrugineum Steph., 1830 molm gemengd   3       3 
50-.000-.000-. Familie NITIDULIDAE                 
50-.008-.014-. Meligethes aeneus (F., 1775)       32       32 
50-.009-.015-. Epuraea marseuli Rtt., 1872 schors naaldhout     9   3 12 
50-.009-.027-. Epuraea unicolor (Ol., 1790)             5 5 
50-.020-.001-. Cryptarcha strigata (F., 1787) sap loofhout     2     2 
50-.021-.001-. Glischrochilus quadriguttatus (F., 1776) schors loofhout     1     1 
50-.021-.002-. Glischrochilus hortensis (Geoffr., 1785)       3 2 10   15 
52-.000-.000-. Familie MONOTOMIDAE                 
52-.001-.006-. Rhizophagus perforatus Er., 1845 schors loofhout   1       1 
52-.001-.008-. Rhizophagus dispar (Payk., 1800) schors gemengd   4 1 1   6 
52-.001-.009-. Rhizophagus bipustulatus (F., 1792)       4       4 
52-.002-.002-. Monotoma testacea  Motsch, 1845       1         
531.000-.000-. Familie SILVANIDAE                 
531.006-.001-. Silvanus bidentatus (F., 1792) schors loofhout   2   4   6 
531.006-.002-. Silvanus unidentatus (F., 1792) schors loofhout   1 1     2 
531.007-.001-. Silvanoprus fagi (Guer., 1844) schors naaldhout     4   6 10 
531.011-.001-. Uleiota planata (L., 1761) schors gemengd   5   1   6 
54-.000-.000-. Familie EROTYLIDAE                 
54-.001-.001-. Tritoma bipustulata F., 1775 paddenstoel gemengd       2   2 
54-.002-.009-. Triplax rufipes (F., 1775) paddenstoel loofhout     4     4 
55-.000-.000-. Familie CRYPTOPHAGIDAE                 
55-.008-.027-. Cryptophagus dentatus (Hbst., 1793)         4     4 
55-.008-.040-. Cryptophagus lycoperdi (Scop., 1763)       3   2   5 
55-.014-.016-. Atomaria lewisi Rtt., 1877       2       2 
55-.016-.001-. Ephistemus globulus (Payk., 1798)         1     1 
561.000-.000-. Familie LAEMOPHLOEIDAE                 
261.002-001 Placonotus testaceus (F., 1787) schors loofhout   3   2 2 7 
58-.000-.000-. Familie LATRIDIIDAE                 
58-.005-.0031. Cartodere nodifer (Westw., 1839)       4 2 3   9 
58-.0081.001-. Cortinicara gibbosa (Hbst., 1793)       5       5 
59-.000-.000-. Familie MYCETOPHAGIDAE                 
59-.003-.001-. Litargus connexus (Geoffr., 1785) schors loofhout   14 2 1   17 
59-.004-.003-. Mycetophagus piceus (F., 1792) paddenstoel loofhout     2     2 
60-.000-.000-. Familie COLYDIIDAE                 
60-.013-.001-. Synchita humeralis (F., 1792) schors loofhout   1       1 
60-.016-.001-. Bitoma crenata (F., 1775) schors loofhout   8   2   10 
601.000-.000-. Familie CORYLOPHIDAE                 
601.004-.001-. Sericoderus lateralis (Gyll., 1827)         3     3 
601.008-.004-. Orthoperus mundus Matth., 1885         4     4 
61-.000-.000-. Familie ENDOMYCHIDAE                 
61-.002-.001-. Mycetaea subterranea (Marsh., 1802)           1   1 
62-.000-.000-. Familie COCCINELLIDAE                 
62-.028-.002-. Harmonia axyridis (Pallas, 1773)             2 2 
62-.031-.001-. Calvia decemguttata (L., 1767)             6 6 



62-.032-.001-. Propylea quatuordecimpunctata (L., 1758)             1 1 
63-.000-000- Familie ASPIDIPHORIDAE                 
63-.001-.001-. Sphindus dubius (Gyll., 1808)           1   1 
63-.002-.001-. Arpidiphorus orbiculatus (Gyll., 1808)             5 5 
65-.000-.000-. Familie CISIDAE                 
65-.006-.002-. Cis nitidus (F., 1792) paddenstoel gemengd       8   8 
65-.006-.011-. Cis boleti (Scop., 1763) paddenstoel gemengd       2   2 
65-.006-.015-. Cis castaneus Mell., 1848 paddenstoel loofhout       7   7 
65-.007-.002-. Ennearthron cornutum (Gyll., 1827) paddenstoel gemengd       4   4 
68-.000-.000-. Familie ANOBIIDAE                 
68-.014-.001-. Ptilinus pectinicornis (L., 1758) hout loofhout     1     1 
68-.022-.007-. Dorcatoma robusta Strand, 1938 paddenstoel loofhout 2   1     1 
70-.000-.000-. Familie OEDEMERIDAE                 
70-.010-.009-. Oedemera nobilis (Scop., 1763)       5       5 
70-.010-.011-. Oedemera lurida (Marsh., 1802)       7       7 
711.000-.000-. Familie SALPINGIDAE                 
711.005-.001-. Vincenzellus ruficollis (Panz., 1794) schors loofhout         1 1 
711.006-.002-. Salpingus planirostris (F., 1787) schors loofhout   3       3 
72-.000-.000-. Familie PYROCHROIDAE                 
72-.001-.001-. Pyrochroa coccinea (L., 1761) schors loofhout   2 1     3 
73-.000-.000-. Familie SCRAPTIIDAE                 
73-.004-.001-. Anaspis humeralis (F., 1775) hout loofhout   12       12 
73-.004-.009-. Anaspis frontalis (L., 1758) hout loofhout   2       2 
73-.004-.010-. Anaspis maculata (Geoffr., 1785) hout loofhout   28       28 
80-.000-.000-. Familie MELANDRYIDAE                 
80-.004-.001-. Hallomenus binotatus (Quensel, 1790) paddenstoel gemengd   1       1 
80-.005-.006-. Orchesia undulata Kr., 1853 hout loofhout   2       2 
81-.000-.000-. Familie LAGRIIDAE                 
81-.001-.001-. Lagria hirta (L., 1758)       9       9 
82-.000-.000-. Familie ALLECULIDAE                 
82-.003-.001-. Prionychus ater (F., 1775) molm loofhout 3   1     1 
83-.000-.000-. Familie TENEBRIONIDAE                 
83-.016-.001-. Eledona agricola (Hbst., 1783) paddenstoel loofhout       3   3 
83-.017-.001-. Diaperis boleti (L., 1758) paddenstoel loofhout   33 2 4   40 
83-.019-.001-. Scaphidema metallicum (F., 1792) paddenstoel loofhout   1       1 
83-.022-.002-. Pentaphyllus testaceus (Hellw., 1792) molm loofhout 3     1   1 
83-.023-.001-. Corticeus unicolor (Pill. Mitt., 1783) schors loofhout   2       2 
841.000-.000-. Familie TROGIDAE                 
841.001-.004-. Trox scaber (L., 1767)         2     2 
85-.000-.000-. Familie SCARABAEIDAE                 
85-.019-.012-. Aphodius rufipes (L., 1758)             23 23 
85-.025-.001-. Serica brunna (L., 1758)             7 7 
85-.048-.001-. Valgus hemipterus (L., 1758) hout loofhout   1       1 
85-.051-.002-. Trichius zonatus Germ., 1794 hout loofhout   1       1 
87-.000-.000-. Familie CERAMBYCIDAE                 
87-.023-.002-. Grammoptera ruficornis (F., 1781) schors loofhout   6       6 
87-.027-.0041. Leptura maculata (Poda, 1761) hout gemengd   3       3 
87-.0274.006-. Corymbia rubra (L., 1758) hout naaldhout   1       1 
87-.0293.001-. Stenurella melanura (L., 1758) hout loofhout   4       4 
87-.058-.003-. Clytus arietis (L., 1758) hout loofhout   2       2 
87-.087-.001-. Tetrops praeustus (L., 1758) schors loofhout   2       2 
88-.000-.000-. CHRYSOMELIDAE  HAANTJES                 
88-.0061.003-. Oulema gallaeciana (Heyden, 1870)       1       1 
88-.0061.005-. Oulema melanopus (L., 1758)       3       3 
88-.028-.002-. Gastrophysa viridula (DeGeer, 1775)       3       3 
88-.050-.015-. Aphthona euphorbiae (Schrk., 1781)       52 4     56 
88-.051-.053-. Longitarsus parvulus (Payk., 1799)       77 12     89 
88-.061-.001-. Crepidodera aurea (Geoffr., 1785)       1       1 
88-.061-.002-. Crepidodera fulvicornis (F., 1792)       6       6 
88-.061-.003-. Crepidodera aurata (Marsh., 1802)       2       2 
88-.067-.001-. Sphaeroderma testaceum (F., 1775)       1       1 
91-.000-.000-. Familie SCOLYTIDAE                 
91-.024-.002-. Dryocoetes villosus (F., 1792) schors loofhout     2   1 3 
91-.031-.003-. Taphrorychus bicolor (Hbst., 1793) schors loofhout     5     5 
91-.036-.001-. Xyleborus dispar (F., 1792) hout gemengd     1     1 
91-.036-.004-. Xyleborus saxeseni (Ratz., 1837) hout  gemengd     75   6 81 
91-.036-.008-. Xyleborus germanus (Blandf., 1894) hout gemengd     107     107 



92-.000-.000-. Familie PLATYPODIDAE                 
92-.001-.001-. Platypus cylindrus (F., 1792) hout loofhout     10     10 
925.000-.000-. Familie APIONIDAE                 
925.021-.002-. Protapion fulvipes (Geoffr., 1785)       4         
93-.000-.000-.  CURCULIONIDAE  SNUITKEVERS                  
93-.021-.007-. Phyllobius roboretanus Gredl., 1882       2       2 
93-.021-.021-. Phyllobius pyri (L., 1758)       3       3 
93-.040-.002-. Strophosoma melanogrammum (Forst., 1771)       16       16 
93-.081-.001-. Stereocorynes truncorum (Germ., 1824) hout gemengd       2   2 
93-.106-.001-. Anthonomus pomorum (L., 1758)       4       4 
93-.107-.001-. Furcipus rectirostris (L., 1758)       5       5 
93-.110-.006-. Curculio glandium Marsh., 1802       3       3 
93-.169-.001-. Nedyus quadrimaculatus (L., 1758)       14       14 
          546 327 424 635 1928 

 

 

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 Doolhof. In een aantal andere 
bosreservaten werd er gewerkt met meerder technieken over een periode van twee jaar.  

In het totaal werden er 210 soorten genoteerd, dit is vermoedelijk minder dan de helft van 
de soorten die we in het bosreservaat en de bosranden meegerekend kunnen aantreffen.  
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 Den Doolhof  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.  

Plaats Aantalsoorten 
Aantal 

xylobionten verhouding 
Aantal 
kevers 

Den Doolhof 210 90 0,4285714 1928 
 

Bosreservaatoverzicht 
Plaats Aantal soorten Aantal xylobionten verhouding 

Kolmontbos 832 319 0,38 

Zonienwoud 523 214 0,41 

Meerdaalwoud 477 165 0,35 

Pijnven 401 147 0,41 

Jongenbos 318 129 0,42 

Den Doolhof 210 90 0,43 
 



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.   

 

 

 

 

 

Opmerkelijke soorten 

Bijzondere waarnemingen 
de inschatting van de waarde 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.  

Aeletes atomarius: Deze 1 mm grote spiegelkever leeft samen met de glanzende houtmier 
(Lasius fuliginosus) in molm. In Duitsland de status "met uitsterven bedreigd" (Geisser,1998). 
Uit België gekend van Maaseik (Schaachterdijkbos, gezeefd uit een omgevallen beuk 



12.05.2007), Tongeren (Kolmontbos, 174 exemplaren 2009-2010) en Hoeilaart (Zonienwoud, 
2010-2011). De soort is in heel West-Europa zeldzaam (Kohler, 2000).  in Engeland enkel 
bekend van oude bossen (Damant, 2005) 

Microscydmus nanus : deze kleine kever van amper 0,9 mm leeft in de molm, op de Duitse 
Rode lijst de status bedreigd. 
Uit België recent waarnemingen uit Watermaal-Bosvoorde (1954),  Kortessem (Jongenbos, 
2003), Maaseik (Jagersborg 2007), Tongeren (Kolmont, 2009-2010), Maasmechelen 
(Heiwyck, 2009) Bierbeek (Meerdaalwoud, 2010) en Hoeilaart (Zonienwoud, 2010). 
Uit Nederland enkel bekend van 4 waarnemingen uit Nederlands Limburg: Epen 1951, 
Houthem 1934, Valkenburg 1922 en 1959 (Vorst, 2011)  

 

6. Besluit 

Het zuidelijk deel van Den Doolhof is centraal een oud, donker parkbos met bijzondere grote 
oude beuken en eiken maar met een beperkte hoeveelheid dood hout. De meeste 
xylobionte kevers zijn ook warmteminnend.  Zonbeschenen, zieke bomen zijn in dit deel van 
het bos voorlopig maar heel beperkt aanwezig.  Dit deel leek geschikt voor grote boktorren 
zoals heldenboktor en kniptorren maar ze werden voorlopig nog niet gevonden. Veel van 
deze soorten hebben een levenscyclus over meerdere jaren duurt. Hun aanwezigheid tijdens 
een korte inventarisatieperiode is dan een gelukstreffer.  

In het bos werden plaatselijk wel bloeiende struiken gevonden zoals lijsterbes. Vaak stonden 
ze wel onder een vrij dicht bladerdek waardoor ze weinig bloemen bevatten.  
Een aangrenzend perceel was in het verleden een boomgaard en is nu een belangrijke  
nectarbron.  

Opvallend was dat er bijna geen historische gegevens van xylobionte kevers uit de omgeving 
van Turnhout bekend zijn.      

De werkelijke keverfauna in het gebied bevat vermoedelijk meer dan 500 soorten. Hiervoor 
is er wel een uitgebreid en intensieve bemonstering nodig.   
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Bijlage 8:  
 
Consultatieverslag openbaar onderzoek toegankelijkheidsregeling  
 
Voor de toegankelijkheidsregeling voor het deel domeinbos werd een openbaar onderzoek in-
gericht.  
 
1.  Participatie 
 
Op 28 juni 2012 werd er een geleide wandeling in het deel domeinbos van Den Doolhof geor-
ganiseerd om het beheerplan toe te lichten, de beperkingen naar toegankelijkheid en het ge-
bruik van de speelzone. Deze wandeling werd aangekondigd op de website van de stad Turn-
hout (zie hieronder) en werd in alle huizen van de aangrenzende woonwijk een uitnodiging ge-
post.  
Op de wandeling waren 14 personen aanwezig en waren er volgende opmerkingen: 

- er is in het deel domeinbos een persoon actief die de paden ‘borstelt’; 
- er is een problematiek van uitwerpselen van honden in de speelzone; 
- er is opslag van hout op openbare eigendom 
- er was de vraag naar een infobord met weergave van de contactgegevens van de 
boswachter 

 
 
2.  Aankondiging Openbaar onderzoek 
 
Het openbaar onderzoek werd aangekondigd: 
 
 In de Gazet van Antwerpen regio Kempen van 14 januari 2013 (zie bijlage) 

 In het Berichtenblad van Oud-Turnhout van 9 janauri 2013 (zie bijlage) 

 Op de website van de stad Turnhout (zie bijlage) 

 
3.  Periode en inzage 
 
De toegankelijkheidsregeling ligt vanaf 14 januari 2013 tot 13 februari 2013 ter inzage 
bij het: 

 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
Beheerregio Turnhoutse Kempen  
Parklaan 49, bus 1 
2300 Turnhout 
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van maandag tot vrijdag van 9.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 16.00u 
 

en bij het  
 
Stadsbestuur Turnhout 
Campus Blairon 200 
2300 Turnhout 
e-mail: ilse.langerwerf@turnhout.be 
maandag van 8u30 tot 19u30 en dinsdag tot vrijdag van 8.30u tot 12.30u 

 
en bij het  
 
Gemeentebestuur Oud-Turnhout 
Dorp 31 
2360 Oud-Turnhout 
e-mail: milieu@oud-turnhout.be 
van maandag tot vrijdag van 8.00u tot 12.00u 
dinsdag en woensdag van 13.00 u tot 16.30 u – dinsdagavond ook van 17.30 u tot 19.30 u  
  
 
4.  Opmerkingen tijdens het openbaar onderzoek 
Tijdens de looptijd van het openbaar onderzoek werden geen opmerkingen ingediend: 
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5.  Advies Jeugdraad Turnhout 
Op de algemene vergadering van 29 januari 2013 heeft de Stedelijke Jeugdraad Turnhout de 
toegankelijkheidsregeling positief geadviseerd (zie advies in bijlage). 
 
Er werden wel twee vragen gesteld: 

- kan er een plaats voorzien worden waar legaal een vuurtje kan worden gemaakt? 
Antwoord: binnen de stedelijke diensten worden enkele alternatieven onderzocht 
 

- kan de speelzone in het domeinbos worden uitgebreid? 
  Antwoord: er is vanuit ANB een verantwoording gestuurd waarom de speelzone niet kan 

worden uitgebreid richting integraal bosreservaat 
 
6.  Advies Schepencollege Turnhout 
Het college van burgemeester en schepenen van Turnhout heeft op zitting van 14 februari 2013 
de toegankelijkheidsregeling gunstig geadviseerd (zie bijlage). 
 
7.  Advies Schepencollege Oud-Turnhout 
Het college van burgemeester en schepenen van Oud-Turnhout heeft op zitting van 20 februari 
2013 de toegankelijkheidsregeling gunstig geadviseerd (zie bijlage). 
 
 
Bijlagen: 
- advies Jeugdraad Turnhout 
- advies Schepencollege Turnhout 
- advies Schepencollege Oud-Turnhout



Jeugdraad Turnhout 
 
Draaiboomstraat 6 
2300 Turnhout 
 
014 42 33 81 
jeugdraad@turnhout.be 

 
 
Stedelijke Jeugdraad Turnhout 
Draaiboomstraat 6 – 2300 Turnhout – 014 42 33 81 – jeugdraad@turnhout.be 
www.jeugdraadturnhout.be 
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Advies Bosreservaat DenDoolhof 
 

Beste,  
 
De jeugdraad besprak tijdens de algemene vergadering van 29/01/2013 het toegankelijkheidsreglement 
voor bosreservaat Den Doolhof.  
 
De jeugdraad geeft een positief advies over het toegankelijkheidreglement.  
 
De jeugdraad heeft echter nog twee vragen over bosreservaat Den Doolhof.  
 
1) Is het mogelijk in Den Doolhof of elders in Turnhout een plaats te voorzien waar er legaal een vuurtje 
gemaakt kan worden zodat jeugdbewegingen hier op kooktocht kunnen komen?  
 
2) Waarom is het domein op te spelen beperkt tot de gearceerde zone? Kan dit niet worden uitgebreid, 
de zone is immers erg beperkt? 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Stijn Swaanen  

voorzitter  

 
Aan het agentschap voor Natuur en Bos 
Parklaan 49 bus 1  
2300 Turnhout 
 
Aan Stad Turnhout, dienst milieu 
Aan Hannes Anaf, schepen voor jeugd stad Turnhout 
Campus Blairon 200 

2300 Turnhout 



 

 
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
 

Zitting van 14 februari 2013 
 

 
 

 
Aanwezig: Brentjens Erwin - burgemeester 
Versmissen Tom, Van Geirt Willy, Segers Peter, Mathé Pascale, Anaf Hannes, Moelans Paul, Op de Beeck Luc - schepenen 
Verhelst Dirk - wnd secretaris 
Verontschuldigd: Stijnen Francis - schepen 
Buijs Filip - secretaris 

 
Goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het bosreservaat en domeinbos ‘Den Doolhof’ 
 
Samenvatting 
Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan de toegankelijkheidsregeling voor het 
bosreservaat en domeinbos ‘Den Doolhof’. 
 

Motivering 
Voorgeschiedenis 
Het bosreservaat Den Doolhof is gelegen op het grondgebied van de stad Turnhout en de gemeente Oud-Turnhout 
en bestaat uit twee delen, Den Doolhof Zuid (Meergoren) en Den Doolhof Noord (Werkendam). Voor dit 
bosreservaat van 67 ha wordt er momenteel in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een 
beheerplan voor de komende 20 jaar opgesteld door het studiebureau Grontmij. Een toegankelijkheidsregeling 
maakt onderdeel uit van dit bosbeheerplan. 
 
De toegankelijkheidsregeling stelt een regeling in voor derden, nl. de bosbezoekers. Het bepaalt welke paden of 
zones toegankelijk zijn en wat hun gebruik is. 
 
Feiten en context 
De procedure voor de goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling is de volgende: 
- De toegankelijkheidsregeling moet voor advies worden voorgelegd aan het college van burgemeester en 

schepenen van de gemeente(n) op wiens grondgebied het betreffende bos is gelegen. Indien in de 
toegankelijkheidsregeling een speelzone is voorzien, dan moet bijkomend ook een advies worden aangevraagd 
aan de gemeentelijke Jeugdraad. 

- De toegankelijkheidsregeling wordt goedgekeurd door de administrateur-generaal van het Agentschap voor 
Natuur en Bos.  

 
Advies 
Advies jeugdraad: 
De jeugdraad besprak tijdens de algemene vergadering van 29/01/2013 het toegankelijkheidsreglement voor het 
bosreservaat Den Doolhof.  De jeugdraad geeft een positief advies over het toegankelijkheidreglement.  
De jeugdraad heeft echter nog twee vragen over het bosreservaat Den Doolhof.  
1) Is het mogelijk in Den Doolhof of elders in Turnhout een plaats te voorzien waar er legaal een vuurtje gemaakt 
kan worden zodat jeugdbewegingen hier op kooktocht kunnen komen?  
2) Waarom is het domein om te spelen beperkt tot de gearceerde zone? Kan dit niet worden uitgebreid, de zone is 
immers erg beperkt? 
 
Openbaar onderzoek 
Voor een toegankelijkheidsregeling is er een procedure van openbaar onderzoek en dient de 
toegankelijkheidsregeling te worden geadviseerd door het schepencollege van de respectievelijke gemeenten 
(Turnhout en Oud-Turnhout) en de jeugddienst van Turnhout (de speelzone ligt op het grondgebied van stad 
Turnhout). 
 



De toegankelijkheidsregeling voor ‘Den Doolhof’ ligt van 14 januari 2013 tot 13 februari 2013
Agentschap voor Natuur en Bos, het stadsbestuur Turnhout en het gemeentebestuur Oud
die periode kunnen burgers opmerkingen en bezwaren schriftelijk of via e
bovenstaande instanties. 
 
Juridische grond 
Conform artikel 12,§4 van het Bosdecreet van 13 juni 1990 moet de toegankelijkheid van een bos worden geregeld 
door een toegankelijkheidsregeling die niet strijdig is met de inhoud van het bosbeheerplan. Als de toegankelijkheid 
beperkt blijft tot het verlenen van toegang voor voetgangers op de boswegen overeenkomstig artikel 10, §2 of §3, 
vervalt de verplichting tot opmaak van een toegankel
 
Argumentatie 
De jeugdbewegingen zijn vragende partij om in Turnhout locatie(s) te voorzien waar er op kooktocht kan worden 
gegaan, een locatie waar ze zelf hun potje koken op een houtvuur. Momenteel is er 1 locatie in Turnhout, in het 
Raadsherenpark, waar het mogelijk is om onder bepaalde voorwaarden vuur te maken. 
 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen hecht 
bosreservaat en domeinbos ‘Den Doolhof’. De jeugdraad van 
toegankelijkheidsreglement, maar heeft ook enkele vragen over het voorzien van een stookplaats op het 
grondgebied Turnhout en het uitbreiden van de speelzone in Den Doolhof. Deze adviezen en vragen zulle
Agentschap voor Natuur en Bos overgemaakt worden. 
 
Het college van burgemeester en schepenen geeft aan de milieudienst de opdracht om na te gaan of er elders in 
Turnhout (een) locatie(s) is/zijn waar er legaal vuur kan worden gestookt zodat jeugdverenigingen hier op kooktocht 
kunnen komen.  
 
 
Opvolging 
Origineel Ilse Langerwerf
Kopie ANB, jeugddienst
  
  
 
 
 
 
 
Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van het college van burgemeester en schepenen van de stad Turnhout 
op 14 februari 2013. 
 
g. Verhelst Dirk 
wnd secretaris 
 

 

Den Doolhof’ ligt van 14 januari 2013 tot 13 februari 2013
Agentschap voor Natuur en Bos, het stadsbestuur Turnhout en het gemeentebestuur Oud

rs opmerkingen en bezwaren schriftelijk of via e-mail worden gericht aan de 

Conform artikel 12,§4 van het Bosdecreet van 13 juni 1990 moet de toegankelijkheid van een bos worden geregeld 
regeling die niet strijdig is met de inhoud van het bosbeheerplan. Als de toegankelijkheid 

beperkt blijft tot het verlenen van toegang voor voetgangers op de boswegen overeenkomstig artikel 10, §2 of §3, 
vervalt de verplichting tot opmaak van een toegankelijkheidsregeling.  

De jeugdbewegingen zijn vragende partij om in Turnhout locatie(s) te voorzien waar er op kooktocht kan worden 
gegaan, een locatie waar ze zelf hun potje koken op een houtvuur. Momenteel is er 1 locatie in Turnhout, in het 

aadsherenpark, waar het mogelijk is om onder bepaalde voorwaarden vuur te maken.  

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan de toegankelijkheidsregeling voor het 
bosreservaat en domeinbos ‘Den Doolhof’. De jeugdraad van Turnhout geeft eveneens een positief advies over het 
toegankelijkheidsreglement, maar heeft ook enkele vragen over het voorzien van een stookplaats op het 
grondgebied Turnhout en het uitbreiden van de speelzone in Den Doolhof. Deze adviezen en vragen zulle
Agentschap voor Natuur en Bos overgemaakt worden.  

Het college van burgemeester en schepenen geeft aan de milieudienst de opdracht om na te gaan of er elders in 
Turnhout (een) locatie(s) is/zijn waar er legaal vuur kan worden gestookt zodat jeugdverenigingen hier op kooktocht 

Ilse Langerwerf 
ANB, jeugddienst 

Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van het college van burgemeester en schepenen van de stad Turnhout 

voor eensluidend uittreksel 
Turnhout, 18-2-2013 
Voor de burgemeester : 
De gedelegeerde beambte, 
(machtiging 27/10/2011 art. 126-4° n.g.w.) 
 

 

 
 
 

Jef Konings 
 directeur Stedelijke Ontwikkeling 

Den Doolhof’ ligt van 14 januari 2013 tot 13 februari 2013 ter inzage bij het 
Agentschap voor Natuur en Bos, het stadsbestuur Turnhout en het gemeentebestuur Oud-Turnhout. Gedurende 

mail worden gericht aan de 

Conform artikel 12,§4 van het Bosdecreet van 13 juni 1990 moet de toegankelijkheid van een bos worden geregeld 
regeling die niet strijdig is met de inhoud van het bosbeheerplan. Als de toegankelijkheid 

beperkt blijft tot het verlenen van toegang voor voetgangers op de boswegen overeenkomstig artikel 10, §2 of §3, 

De jeugdbewegingen zijn vragende partij om in Turnhout locatie(s) te voorzien waar er op kooktocht kan worden 
gegaan, een locatie waar ze zelf hun potje koken op een houtvuur. Momenteel is er 1 locatie in Turnhout, in het 

zijn goedkeuring aan de toegankelijkheidsregeling voor het 
Turnhout geeft eveneens een positief advies over het 

toegankelijkheidsreglement, maar heeft ook enkele vragen over het voorzien van een stookplaats op het 
grondgebied Turnhout en het uitbreiden van de speelzone in Den Doolhof. Deze adviezen en vragen zullen aan het 

Het college van burgemeester en schepenen geeft aan de milieudienst de opdracht om na te gaan of er elders in 
Turnhout (een) locatie(s) is/zijn waar er legaal vuur kan worden gestookt zodat jeugdverenigingen hier op kooktocht 

Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van het college van burgemeester en schepenen van de stad Turnhout 

g. Brentjens Erwin 
burgemeester 
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Bijlage 9: Toegankelijkheidsregeling domeinbos 



 



 
 

 

 
 

Agentschap voor Natuur en Bos 
 

 
Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de 

toegankelijkheidsregeling voor het bosreservaat en domeinbos Den Doolhof, 
gelegen op het grondgebied van de stad Turnhout en de gemeente Oud-

Turnhout 
 

 
 

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, 
 
Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 10, gewijzigd bij het decreet van 7 
december 2007, artikel 12, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008 en 
artikel 14, gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008 en 30 april 2009; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de 
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten, gewijzigd bij Besluit van de 
Vlaamse Regering van 3 juli 2009; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 13 november 2006 tot regeling van specifieke 
en aanvullende delegatie van beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van het intern 
verzelfstandigd  agentschap  voor  Natuur  en  Bos,  art  9,  14°,  toegevoegd  bij  
ministerieel besluit van 30 november 2009; 
 
Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het college van burgemeester en 
schepenen van de stad Turnhout, gegeven op 14 februari 2013; 
 
Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het college van burgemeester en 
schepenen van de gemeente Oud-Turnhout, gegeven op 20 februari 2013; 
 
Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van de Jeugdraad van de stad 
Turnhout, gegeven op 29 januari 2013; 
 
Gelet op de opmerkingen en bezwaren geformuleerd tijdens de consultatie van 14 
januari tot 13 februari 2013; 

 
 

BESLUIT: 
 
Art. 1. – Toepassingsgebied 

1.1. Deze regeling is van toepassing op het bosreservaat en domeinbos Den 
Doolhof op het grondgebied van de stad Turnhout en de gemeente Oud-
Turnhout. 

1.2. Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de 
bijgaande kaart. 

1.3. De regeling is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in 
het kader van het toezicht of het beheer van het gebied. 



 

1.4. Zij is niet van toepassing op risicovolle activiteiten, bedoeld in artikel 2, § 3 
van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende 
de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten.  

Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen  

2.1.  De toegankelijkheid wordt geregeld door bijgaande kaart met legende, die 
integraal deel uitmaakt van deze regeling. De gebruiksmogelijkheden en 
verbodsbepalingen zijn aangeduid met borden in het gebied en aan de 
ingangen ervan. 

 
2.2. Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van de beheerder of 

het Agentschap om het geheel of gedeeltelijk, voor alle of bepaalde 
categorieën bezoekers ontoegankelijk te stellen, gans het jaar door 
toegankelijk in de mate zoals in deze regeling bepaald. 

 
Art. 3. – Weggebruikers 

3.1.  De  wegen  die  op  de  kaart  als  wandelweg  zijn  aangeduid,  zijn  uitsluitend  
toegankelijk voor voetgangers, en voor honden aan de leiband. 

 
3.2. De wegen die op de toegankelijkheidskaart als toegankelijk zijn aangeduid, 

zijn enkel toegankelijk voor de desbetreffende categorieën weggebruikers. Op 
wegen die voor verschillende gebruikersgroepen zijn bestemd, hebben 
voetgangers steeds voorrang op de andere gebruikers – tenzij anders 
aangegeven. Weggebruikers dienen dan ook overeenkomstig deze bepaling te 
handelen.  

 
3.3. Alle gebruiksvormen met een sport- of wedstrijdkarakter of georganiseerde 

manifestaties zijn enkel toegestaan mits voorafgaande toestemming van het 
Agentschap voor Natuur en Bos. 

 
Art. 4. – Zones 

4.1. De toegankelijkheid van de speelzone gelegen in de zuidrand van Den Doolhof 
wordt geregeld als volgt: 

4.2. De speelzone is enkel toegankelijk voor spel door jongeren onder de 18 jaar 
en hun begeleiders of door het jeugdwerk zoals omschreven in artikel 2 van 
het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de 
stimulering van het gemeentelijke, het intergemeentelijke en het provinciale 
jeugd- en jeugdwerkbeleid.  

Art. 5. – Beschermingsvoorschriften 

5.1.  Het is verboden andere bezoekers of de dieren te (ver)storen of schade toe te 
brengen  aan  de  infrastructuur  of  de  planten.  Het  is  verboden  bloemen,  
paddestoelen, vruchten of noten te plukken of mee te nemen. Het is tevens 
verboden om in het gebied storende dieren of planten uit te zetten of in te 
brengen. Het is verboden geschriften uit te hangen of te verspreiden, 
afvalstoffen  achter  te  laten  of  voorwerpen  in  de  poelen  en  bronbeken  te  
werpen.  

 
5.2.  De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Zo moeten 

bij georganiseerde activiteiten onder meer wegmarkeringen die worden 
aangebracht, binnen de 24 uren na beëindiging van de betrokken activiteit 
worden verwijderd. 

 



 

Art. 6. – Aansprakelijkheid bij ongevallen  

6.1.  De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het 
Agentschap, zodat het Agentschap gebeurlijk beroep zou kunnen doen op zijn 
polis Burgerlijke Aansprakelijkheid.  

 
6.2.   Het  zich  bevinden  in  of  nabij  bos  of  met  bomen  begroeide  plaatsen  bij  

krachtige wind, is op eigen risico, zodat het Agentschap niet kan worden 
aangesproken voor de vergoeding van de schade. Hetzelfde geldt in geval van 
een door deze regeling of andere wetgeving niet-toegelaten gebruik van het 
gebied. 

 
Art. 7. – Onderrichtingen 

Toezichthouders zoals  bedoeld in artikel  8.2.  kunnen bezoekers omwille  van 
de veiligheid, of met het oog op het bewaren van de rust, of de bescherming 
van de wilde flora en fauna, onderrichtingen geven. Personen moeten zich 
gedragen volgens deze onderrichtingen en kunnen zonodig, desnoods met 
behulp van de openbare macht, uit het gebied gezet worden. 

Art. 8. – Afwijkingen 

De  beheerder  kan  afwijkingen  op  de  artikelen  2  en  3  van  deze  regeling  
toestaan, voor zover het geen risicovolle activiteiten betreft, bedoeld in artikel 
2, § 3, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 
betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten. Alle 
aanvragen  tot  afwijking  moeten  tenminste  30  dagen  vooraf  schriftelijk  -  al  
dan niet d.m.v. een elektronische drager – aan het Agentschap worden 
ingediend.  

 
Art. 9 – Handhaving 

9.1. De handhaving van deze regeling gebeurt volgens de regels bepaald in titel 
XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid. 

 
9.2.     Met het toezicht op de naleving van deze regeling zijn belast: de personen die 

op grond van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid en zijn uitvoeringsbesluiten belast zijn met het toezicht op 
de naleving van de natuurbehoudswet, het bosdecreet en het natuurdecreet 

 
Art. 10 – Bekendmaking 

10.1. Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 

10.2. De stad Turnhout en de gemeente Oud-Turnhout houden deze regeling ter 
inzage van de bevolking 

 
 
Brussel, 
 

De administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos, 
 
 

Marleen Evenepoel 
 
 




