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Inleiding 
Bosreservaten worden aangeduid overeenkomstig artikels 22 tot 30 van het Bosdecreet en het bijhorende 
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 1993 tot vaststelling van regelen betreffende de aanwijzing 
of erkenning en het beheer van de bosreservaten.   

Tot op heden werden in Vlaanderen ca. 2 273 ha bos als bosreservaat erkend of aangewezen door de 
Minister van Leefmilieu.   

De Vlaamse bosreservaten hebben een tweeledig, onlosmakelijk verbonden, doel : 
• enerzijds hebben bosreservaten een belangrijke wetenschappelijke functie te vervullen in het kader van 

het verwerven van een breder inzicht en diepere kennis nodig voor een meer natuurgetrouw beheer van 
onze Vlaamse bossen. 

• anderzijds wordt in bosreservaten, net zoals in beboste natuurreservaten, gestreefd naar het behoud of de 
verhoging van de natuurwaarde. 

Het verwerven van kennis over de autonome levensprocessen in het bos bij integrale reservaten en over 
de invloed van specifieke, gerichte beheersmaatregelen op de natuurwaarden in het bos in de gerichte 
reservaten enerzijds en het onvoorwaardelijk nastreven van een verhoging van de natuurwaarden anderzijds 
staan als doelstellingen decretaal op gelijke voet. 

Deze tweeledige visie op bosreservaten wijkt enigszins af van het originele principe van bosreservaten, 
namelijk stukken bos, al dan niet in primaire toestand, die ingericht worden als strikt reservaat.  In Duitsland, 
Zwitserland, Slovenië, Oostenrijk en Hongarije bestaat reeds een zeer lange traditie van onderzoek in 
integrale reservaten.  In ons Vlaams netwerk van bosreservaten is de doelstelling natuurbehoud vanwege 
deze tweeledige visie dan ook expliciet aanwezig. 

• Reservaten senso stricto : van uitzonderlijk wetenschappelijk belang 

Voldoende grote integrale reservaten zijn de enige plaatsen waar bosdynamieken spontaan 1 kunnen ver-
lopen en niet door de mens in één of ander richting worden bijgestuurd.  Enkel hier kan men spontane 
successie- en ontwikkelingsstadia in het bos, de concurrentie tussen soorten en de processen van 
veroudering, degradatie en heropbouw bestuderen. 

Een twintigtal landen waaronder België werken momenteel mee aan de uitbouw van een Europees netwerk 
van integrale reservaten, representatief voor alle belangrijke natuurlijke bostypes  van Europa, met 
afspraken wat betreft gemeenschappelijke, gestandaardiseerde metingen zodanig dat uitwisseling van 
gegevens mogelijk is. 

De rol die België hierin kan spelen is bescheiden maar niettemin belangrijk.  Voor Vlaanderen streeft 
afdeling Bos en Groen en het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer naar minstens 1 volwaardig integraal 
reservaat voor alle belangrijke bostypes in Vlaanderen.  Binnen deze integrale reservaten wordt een 
monitoringprogramma opgestart. 

Bij de selectie van deze bosreservaten senso stricto gelden 2 belangrijke criteria : 

Representativiteit :alle belangrijke Vlaamse bosgemeenschappen in het netwerk moeten vertegenwoordigd 
zijn met minstens één goed ontwikkeld voorbeeld per fytogeografische streek waar dit bostype voorkomt.  

                                                                            
1 Spontaan betekent in deze context zonder directe menselijke tussenkomst.  De indirecte beïnvloeding van buitenaf kan in versnipperd Vlaanderen nooit 

uitgesloten worden. 
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Bovendien wordt erop toegezien dat de bostypes waarvoor Vlaanderen een belangrijke rol kan spelen (zoals 
het Endymio-carpinetum) goed vertegenwoordigd zijn. 

Oppervlaktecriterium : dit houdt in dat bosreservaten senso stricto voldoende groot moeten zijn om alle 
ontwikkelingsfasen (van verjongingsfase tot vervalfase) van het bos te kunnen omvatten. Dit wordt Minimum 
Structuur Areaal genoemd (MSA). Afhankelijk van het bostype varieert het MSA tussen 10 ha (alluviale 
bossen) en 50 ha (eiken-berkenbossen).  Daarbij dient dan nog een buffer te worden gerekend. 

• Reservaten senso latu 

Reservaten senso latu voldoen niet aan de criteria om te worden opgenomen in het Europese 
reservatennetwerk senso stricto (te klein, onvoldoende gebufferd, ...) of kunnen bewust worden ingesteld om 
via aangepast beheer bepaalde levensgemeenschappen, bosbedrijfsvormen (middelhout, hakhout), 
bosstructuren (open bos, bosranden, open plekken ...), specifieke soorten en de daarmee samenhangende 
natuurwaarden te creëren, hercreëren of behouden.  Zij hebben dus bij uitstek een natuurbehoudsfunctie 
doch zijn ook wetenschappelijk van belang, bijvoorbeeld voor het opvolgen en beoordelen van concrete 
beheeractiviteiten. 

Bij de selectie van dit type bosreservaat spelen dan ook vooral de zeldzaamheid en de onvervangbaarheid 
een belangrijke rol. 
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11  SSTTAATTUUUUTT  
1.1 DATUM VAN ERKENNING BOSRESERVAAT 

Het Konenbos, gelegen te Voeren, eigendom van de gemeente Büllingen (provincie Luik), met een 
oppervlakte van 10 ha 86 a en 25 ca, werd erkend als bosreservaat bij Ministerieel Besluit van 28 september 
2001, weergegeven in bijlage 1. 

Art. 1 verwijst naar de perimeter van de erkenning op onderstaand plan en geeft een oppervlakte aan van 10 
ha 86 a en 25 ca in eigendom van de gemeente Büllingen.   
Art. 2 stelt de duur van erkenning op 27 jaar. 
Art. 3 noemt de kadastrale percelen : Voeren, eerste afdeling: 

Sectie C (eerste blad), nrs. 700, 704d, 693a, 694a, 696, 697, 698, 699, 652t, 653c, 651. 
Art.4 stelt de jaarlijkse vergoeding voor de instelling als bosreservaat op € 223,1042/ha.   
 

1.2 

Perimeter  erkenning volgens art. 1 van het Ministerieel Besluit 
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MOTIVATIE VAN ERKENNING 

De motivatie van erkenning als bosreservaat senso latu is te achterhalen uit het advies van de Commissie 
Bosreservaten (dd 14.07.2000) en het advies van de Vlaamse Hoge Bosraad (dd 26.02.01), dat als volgt 
dient te worden geïnterpreteerd : 

• Het bosreservaat is qua florasamenstelling zeer interessant.  Het Melico-Fagetum (Parelgras-
Beukenbos) is bijzonder goed ontwikkeld, zowel qua kruidvegetatie als qua bosstructuur en 
boomsoortensamenstelling. Dit is een bijzonder soortenrijk en waardevol Middeneuropees bostype 
dat binnen Vlaanderen enkel en alleen in de Voerstreek terug te vinden is.  Verder wordt ook het 
Luzulo-Fagetum (Veldbies-Beukenbos) aangetroffen, zij het in zwak ontwikkelde vorm.  Overgangen 
tussen beide types worden eveneens aangetroffen.  Het Luzulo-Fagetum komt in Vlaanderen ook 
enkel in de Voerstreek voor; 

• Het bosreservaat heeft een beperkte oppervlakte, zeker in de optiek dat twee bostypes erin 
vertegenwoordigd zijn.  Het Minimum Structuur Areaal voor Luzulo-Fagetum en Melico-Fagetum 
bedraagt resp. 40 en 20 ha (Koop in AL, 1995).  Ondanks de beperkte oppervlakte heeft dit bosje 
een zeer hoge waarde: het is één van de enige echte voorbeelden van het Melico-Fagetum in 
Vlaanderen.  De soortensamenstelling in de kruidlaag is bijzonder volledig.  Bovendien komen in het 
bos ook een aantal zeldzame soorten voor Vlaanderen voor (o.a. Purperorchis, Welriekende 
nachtorchis, Grote en Witte veldbies, maar ook Das); 

• Het bos kent een interessante geomorfologie met o.a. dagzomend krijt; 
• Het bosreservaat vervult een belangrijke verbindingsfunctie ten opzichte van het Broekbos en het 

Veursbos-Rodebos; 
 
Uit onderzoek naar fauna door Aeolus (2004) bleek dat: 

• Het reservaat avifaunistisch een hoge waarde heeft, met (niet jaarlijkse) aanwezigheid van 
Wespendief, Kleine bonte Specht en Bonte Vliegenvanger en als vaste broedvogels onder andere 
Houtsnip, Vuurgoudhaan (in hoge aantallen) en Appelvink. Taigaboomkruiper is voor het eerst 
waargenomen in 2004 en meteen een nieuwe broedvogel voor Vlaanderen (samen met broedparen 
in enkele andere Voerense bossen: Veursbos en Vrouwenbos). 

• Er heel wat bijzondere diersoorten uit diverse groepen die in het Konenbos voorkomen. Qua 
zoogdieren vermelden we de Das (3 bezette burchten), het Everzwijn en de zeer zeldzame 
Bechsteins vleermuis (een habitatrichtlijnsoort Bijlage II). Qua amfibieën is de aanwezigheid van 
Vuursalamander bekend. Wat betreft loopkevers is een rijke gemeenschap aanwezig waarbij vooral 
het voorkomen van 7 Carabus-soorten belangrijk is (dat zijn de grote, opvallende ‘schallebijters’), 
waarvan 2 in Vlaanderen zeer zeldzame soorten, de Lederloopkever (Carabus coriaceus) en 
Carabus arvensis, en 1 vrij zeldzame, de opvallende Gouden loopkever (Carabus auratus). Andere 
bijzondere ongewervelden zijn bepaalde tot de verbeelding sprekende, opvallende soorten als 
Wijngaardslak, Klein vliegend hert (Dorcus parallelepipedus) en het Rolrond vliegend hert 
(Sinondendron cylindricum), maar ook kleine, onopvallende doch zeldzame keversoorten, 
waaronder heel wat xylobionten (houtbewoners).  

 

1.3 VOORWERP VAN DIT BEHEERPLAN 

Dit beheerplan behandelt uitvoerig de bestaande toestand en het geplande beheer voor het bosreservaat 
zelf (senso latu), met name 3 genummerde bestanden (1-3) over een totale oppervlakte van 10,8625 ha. 
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22  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIEE  VVAANN  HHEETT  BBOOSS  
2.1 EIGENDOM EN IDENTITEIT VAN HET BOS 

Het  bosreservaat Konenbos, waarvoor het bosbeheerplan opgemaakt wordt, is eigendom van de gemeente 
Büllingen.  Het bos is gelegen in boswachterij Voeren van Houtvesterij Hasselt (provincie Limburg). 

Het is een smal, naar het westen geëxposeerd hellingsbos.  Het bos situeert zich ten zuiden van het gehucht 
De Planck en ten noorden van de spoorwegtunnel van Veurs.  Het bos ligt geïsoleerd in de nabije omgeving 
van de grotere boscomplexen Veursbos (oosten), Broekbos (noordwesten), en Vrouwenbos – Sint-Gillisbos 
(zuiden). 

De totale oppervlakte van het reservaat beslaat 10,8625 ha. 

Bijlage 2 geeft de gemeenteraadsbeslissing van 14/10/1999 van de gemeente Büllingen met betrekking tot 
de instelling van het Konenbos als bosreservaat. 

 

2.2 KADASTRAAL OVERZICHT 

Een kadastraal overzicht van het bosreservaat is hieronder weergegeven. 

Voeren, 1° Afdeling, Sectie C (1e blad) 

 

Bijlage 3 geeft de een kopie van de kadastrale legger met afbakening van het bosreservaat.  
 

perceelnummer kadastrale oppervlakte (ha)
700 0,183

704d 0,0227
693a 0,17
694a 0,111

696 0,1562
697 0,1562
698 0,1562
699 0,1562
652t 9,6293
653c 0,0807
651 0,041

totaal 10,8625
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2.3 ADMINISTRATIEVE EN GEOGRAFISCHE SITUERING 

22..33..11  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIEEVVEE  SSIITTUUEERRIINNGG    

Het bosreservaat is gelegen te Voeren, deelgemeente Sint-Martens Voeren, gehucht De Planck, 
Arrondissement Tongeren.  Provincie Limburg.   

De eigenaar is de gemeente Büllingen, 4760 Büllingen, 240 (Luik).  Tel. 080/64.00.09.   

Het bos valt onder het ambtsgebied van de boswachterij Voeren, is gelegen in de houtvesterij Hasselt 
(Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt).   

Bevoegde houtvester: De heer Ghislain Mees (011/74.25.00).   

Bevoegde boswachter: De heer Alex Zeevaert ( 0476/52.13.56) of interimdienst door Tomas Bogataj 
(0473/96.80.03). 

 

22..33..22  GGEEOOGGRRAAFFIISSCCHHEE  SSIITTUUEERRIINNGG  

2.3.2.1 RUIMTELIJKE SITUERING 

Het bosreservaat is gelegen in de gemeente Voeren in de provincie Limburg. 

Het bevindt zich in de geografische streek het Land van Herve. 

Landschappelijk is het bosreservaat gelegen het Oostelijk Land van Herve (Indeling in traditionele 
landschappen, volgens Antrop (1989). Het Oostelijk land van Herve wordt door bovengenoemde auteur als 
volgt omschreven:  
Structuurdragende matrix : golvende topografie met duidelijke valleien en verspreide bebouwing en bossen; 
Open ruimten : veel weidse panoramische zichten, open ruimten van matige tot grote omvang begrensd 
door topografie of vegetatie (bos, boomgaarden); 
Impact gebouwen : verspreid en deel uitmakend van de Open Ruimte; 
Betekenis kleine landschapselementen: schermen en lineair groen accentueren de topografie 
Beleidswenselijkheden:  
- behoud van de landschappelijke identiteit en herkenbaarheid die gekenmerkt wordt door een duidelijke 
toposequentie van het landgebruik   
- herstel bocage-elementen in de valleien  
- beschermen van de bronzones op de hellingen  

Volgens de Landschapsatlas van Vlaanderen is het Konenbos gesitueerd in: de Relictzone R70076 
‘Hellingsbossen van Voeren’: 

Wetenschappelijke waarde: Grote, zeer oude en ecologisch zeer waardevolle bossen langs de hellingen.  
Biologisch waardevolle graftenlandschappen en valleien.  Waardevolle kalkgraslanden en brongebieden. 

Beleidswenselijkheden: Beperken van elke vorm van verstedelijking.  Bijkomende bescherming van 
monumenten en landschappen lijkt aangewezen. 

De Ankerplaats A70016 ‘(’s Graven) Voeren, Sint-Marten en Sint-Pieter’: 

Wetenschappelijke waarde: Dagzomen van primaire gesteenten (harde kalksteen uit het Onder Carboon).  
Verder komen landschapsvormen voor, typisch voor waterdoorlatende gesteenten (krijt en grind) zoals droge 
dalen,  grubben, dolinen, pleistocene puinkegels en holle wegen.  Er is tevens een fossiele Maasbedding 
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aanwezig. 

Esthetische waarde: Grote verscheidenheid in het gradiëntrijke landschap met zijn oude Maasterrassen, 
uitgestrekte leemplateaus en weidegebieden, asymmetrische dalen, poelen, brongebieden, graften, 
houtkanten, holle wegen, grubben, hoogstamboomgaarden, plateau-, hellings- en bronbossen, heeft een 
grote belevingswaarde.  Kenmerkend is de gaaf bewaarde, uitsluitend agrarische uitbouw van het gebied en 
de harmonieuze verwevenheid van het landschap met het gebouwde patrimonium. 

Knelpunten: Landschapsverstorend zijn o.a. schaalvergroting in de landbouw met verdwijnen van lineaire 
landschapselementen, het eutrofiëren van kalkgraslanden, storten van afval in holle wegen, motorcross op 
de steile hellingen. 

Het bosreservaat Konenbos is terug te vinden op kaartblad 34/8 en is gelegen binnen de UTM-hokken 
GS0025 en GS0026 en binnen de IFBL-kwartierhokken e7-57-24 en e7-58-13. 

Op kaart 2.3.1 en 2.3.2 is de situering van het bosreservaat terug te vinden: 

• op een recente stafkaart, schaal 1/10.000 

• op een orthofoto binnen zijn ruimere omgeving, schaal 1/10.000 

 

2.3.2.2 BODEMGEBRUIK IN DE OMGEVING 

Het bodemgebruik in de omgeving van het bosreservaat werd afgeleid uit de Biologische Waarderingskaart 
die gecorrigeerd werd door middel van eigen terreininventarisatie.  Kaart 2.3.3 geeft het bodemgebruik in de 
omgeving van het bosreservaat. 

We concluderen : 

• dat er meerdere boscomplexen gelegen zijn in de omgeving (Veursbos, Broekbos, Vrouwenbos), 
evenals kleinere restanten oud bos; 

• dat de omgeving sterk agrarisch gericht is met voornamelijk graasweiden (welke vaak een hoge 
potentie naar flora hebben) en akkers.  De akkers bevinden zich aan de oostzijde van het bos, op 
het plateau.  De akkers hellen licht af naar het bos toe wat inspoeling van meststoffen en biociden 
tot gevolg kan hebben; 

• het noordwestelijk deel van het Konenbos onmiddellijk aan de openbare weg grenst die het gehucht 
Krindaal met het gehucht De Planck verbindt. 

 

2.4 BESTEMMING VOLGENS GEWESTPLAN 

Een uitsnit uit het gewestplan is weergegeven op kaart 2.4.1.  Het volledige bosreservaat is gelegen binnen 
natuurgebied volgens het gewestplan.   

Volgens het KB van 28 december 1972 geldt voor het bestemmingsvoorschrift natuurgebied “de 
natuurgebieden zijn bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurlijk milieu.  In 
deze gebieden mogen jagers- en vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet kunnen gebruikt 
worden als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk.” 

De oostelijke zijde van het bosreservaat grenst tegen een agrarisch gebied dat ingekleurd is als 
‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’. 
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2.5 LIGGING IN OF NABIJ SPECIALE BESCHERMINGSZONES 

22..55..11  BBEESSCCHHEERRMMDDEE  LLAANNDDSSCCHHAAPPPPEENN  

Het bosreservaat noch zijn onmiddellijke omgeving zijn beschermd als landschap. 

22..55..22  EEUURROOPPEESSEE  BBEESSCCHHEERRMMIINNGGSSZZOONNEESS  

Het Konenbos is gelegen binnen habitatrichtlijngebied ‘Voerstreek’ BE2200039, deelgebied 5. 

Dit habitatrichtlijngebied heeft een oppervlakte van 1592 ha.  Het gebied werd aangeduid omwille van de 
aanwezigheid van volgende habitats: 

De drijvende Ranunculus-vegetatie van submontane en planitaire rivieren  3260 

Gebieden waar zeldzame orchideeën groeien (Festuco-Brometalia)   6210 

Voedselrijke ruigten         6430 

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

Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum      9110 

Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum      9130 

Kalk-beukenbossen (Cephalnthero-Fagetum)      9150 

Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum      9160 

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

Alnion incanae, Salicion albae)   

Voor het habitatrichtlijngebied ‘Voerstreek’ werden volgende soorten aangeduid:    

Grote hoefijzerneus  Rhinolophus ferum-equinum    1304 

Ingekorven vleermuis  Myotis emarginatus     1321 

Vale vleermuis   Myotis myotis      1324 

Rivierdonderpad  Cottus gobio      1163 

Kamsalamander  Triturus cristatus     1166 

Vliegend hert   Lucanus cervus      1083  
  

In het Konenbos komen volgende habitattypes voor: Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum (zwak 
ontwikkeld), Kalk-beukenbossen en Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum.  Vooral voor het type 
9130 is dit bos zeer belangrijk. 

Kamsalamander, Vliegend hert en de 3 soorten vleermuizen kunnen voorkomen in het Konenbos (habitat 
aanwezig), maar zijn niet waargenomen. Een Bijlage II soort die wél is waargenomen in het studiegebied is 
de Bechsteins vleermuis (Myotis bechsteinii).  
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22..55..33  VVLLAAAAMMSS  EECCOOLLOOGGIISSCCHH  NNEETTWWEERRKK  ((VVEENN))  

Het Konenbos is gelegen binnen VEN-gebied.  Het is gelegen binnen een GEN-gebied (Grote Eenheden 
Natuur):  Voeren (kaart 2.5.1). 

 

22..55..44  NNAATTUUUURRRREESSEERRVVAATTEENN    

Afdeling Natuur beheert een Vlaams natuurreservaat in aanwijzing rond de dorpskern van Veurs “de 
Veursvallei” met een oppervlakte van 26,5344 ha.  Onderstaande tabel geeft een overzicht van de percelen 
die eigendom zijn van het Vlaams Gewest. 

Ten zuiden van het Konenbos bevindt zich het bosreservaat het Vrouwenbos met een oppervlakte van 24,84 
ha dat privaat-eigendom is en onder het beheer valt van Afdeling Bos en Groen.  Ten westen van het 
bosreservaat Konenbos is het bosreservaat Broekbos gesitueerd.  Zuidoostelijk van het Konenbos bevindt 
zich het bosreservaat Veursbos.  Verder naar het oosten bevind zich het bosreservaat Teuvenerberg. 
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Tabel 2.5.1: Overzicht eigendommen Vlaams Gewest in “de Veursvallei” 

Kaart 2.5.1 geeft de situering van de bosreservaten Vrouwenbos, Konenbos Veursbos, Broekbos, 
Teuvenerberg en de aankoopperimeter van het Vlaams natuurreservaat in het Habitatrichtlijngebied. 

 

afdeling sectie nummer oppervlakte (ha)
1 C 368  E 0,0430
1 C 413 B 0,3800
1 C 413 C 0,3270
1 C 415 C 0,2310
1 C 415 B 0,7200
1 C 419 A 0,7815
1 C 421 A 0,2670
1 C 98C 0,5360
1 C 103A 0,0420
1 C 108B 1,2525
1 C 111 0,2440
1 C 112 0,2530
1 C 120 0,1250
1 C 121 0,1440
1 C 122 0,2150
1 C 125A 0,7700
1 C 167 0,9580
1 C 100 0,2000
1 C 187F/deel 0,7700
1 C 187D 0,4735
1 C 187E 0,1200
1 C 191A 0,0920
1 C 195E 2,3070
1 C 113C 0,2140
1 C 114B 0,2585
1 C 114C 0,2630
1 C 115 0,2710
1 C 116 0,2600
1 C 117 0,1980
1 C 118 0,2125
1 C 80D 2,1275
1 C 80E 1,1011
1 C 119 0,3540
1 C 47B 2,7250
1 C 803 0,1800
1 C 807A 1,2810
1 C 810 0,0790
1 C 814A 0,0700
1 C 817 0,2440

1 C 819D/deel 0,5965
1 C 849A 0,4560
1 C 852C 0,8390
1 C 811C 0,1560
1 C 815A 0,4305
1 C 418 0,1785
1 C 190B 0,3900
1 C 855C 0,3228
1 C 854B 0,2469
1 C 857 0,4710
1 C 858 0,0275
1 C 820/02A 0,5036
1 C 797 0,2910
1 C 796C 0,2790
1 C 798C 0,0290
1 C 798D 0,0220
1 C 816C 0,2050

totaal 26,5344
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22..55..55  AANNDDEERREE  

Geen Ecologisch Impulsgebied, Natuur- of Landinrichtingsproject in de omgeving. 

 

2.6 ERFDIENSTBAARHEDEN 

Doorheen het bosreservaat lopen geen openbare wegen.  De openbare weg ten westen van het reservaat 
wordt niet vermeldt in de Atlas der Buurtwegen.  Wel wordt de Buurtweg nr 2 vermeldt welke iets meer 
westelijk gelegen is dan de huidige weg.  Ten zuidwesten van het Konenbos loopt de Buurtweg nr. 22.  Dit is 
momenteel een onverharde veldweg. 

Bijlage 4 geeft een kopie uit de Atlas der Buurtwegen.  Kaart 2.6.1 geeft een overzicht van alle wegen. 

 

2.7 ZONES MET INTEGRAAL EN GERICHT BEHEER 

De bostypes die voorkomen in het Konenbos zijn zeer zeldzaam. Het Luzulo-Fagetum en het Melico-
Fagetum lenen zich uitstekend voor een beheer van niets doen  (eventueel na startbeheer); het Kalk-
Beukenbos vereist bij onze bodem- en klimaatomstandigheden evenwel een periodiek ingrijpen waarbij de 
successie teruggezet wordt. 

In het oostelijk deel van het bosreservaat worden in een aantal kleinere bestanden Lork en Fijnspar 
geëlimineerd. 

In het westelijk deel van het Konenbos bevindt zich een jonge homogene aanplant van Gewone esdoorn.  
Dit bestand wordt gericht beheerd omwille van de erkenning als zaadbestand. 

In het zuidwesten van het bosreservaat, in de randzone bevindt zich een min of meer open plaats waar 
zeldzame orchideeën (o.a. Purperorchis, Welriekende nachtorchis) groeien.  In deze zone zal tevens een 
gericht beheer gebeuren om verruiging en overschaduwing bij te sturen zodat deze soorten niet verdrukt 
worden.    

Rondom het ganse bos (uitgezonderd het gedeelte dat tegen de weg grenst) en in het bijzonder aan de 
westzijde tegen hellingsgraslanden aan, is een mantel-zoomvegetatie gewenst. 

Kaart 2.7.1 geeft de zones met integraal en gericht beheer.  Voor verdere bespreking en argumentatie wordt 
verwezen naar de hoofdstukken 4 “beheerdoelstellingen” en 5 “beheerrichtlijnen”. 

 

2.8 GESCHIEDENIS 

Het Konenbos is eigendom van de gemeente Büllingen (gelegen in de provincie Luik).  Voordat het bos in 
handen kwam van de gemeente Büllingen was het eigendom van de drankhandel en brouwersfirma Piron te 
Aubel.  In 1962 of 1963 werd het bos verkocht door Piron aan de toenmalige gemeente Rocherath (nu 
deelgemeente binnen de huidige fusiegemeente Büllingen).  Ook kleinere perceeltjes aanliggend bos van 
een 2-tal andere eigenaars werden bijgekocht.  Sindsdien is de kadastrale eigendom van Büllingen op 
Konenbos 10,8625 ha groot.  De gemeente Rocherath had deze bossen aangekocht als geldbesteding voor 
de financiële inkomsten die het had verkregen uit de “hersteldbetalingen” die Duitsland moest voldoen, als 
oorlogsschade na het Ardennenoffensief einde 1944.  De gemeente Rocherath is ook al sinds 1958 eigenaar 
van het gemeentelijk deel van het meer zuidelijk gelegen Vrouwenbos. 
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Op de Ferrariskaart (1770-80) is het bosje nog duidelijk groter (ca. 20 ha) en verbonden met het Veursbos.  
Ook naar het zuiden strekte het zich iets verder uit, tot aan de talud.  Ook op de kaart van Van Der Maelen 
(1850) is de verbinding met het Veursbos nog duidelijk aanwezig.  Het bos is praktisch niet gewijzigd tov. de 
Ferrariskaart.  Op de stafkaart van 1878 daarentegen is het bosje wel al herleid tot zijn huidige oppervlakte.  
Het bestond uitsluitend uit loofhout. De vorm en oppervlakte is sindsdien niet meer gewijzigd.  Enkel zijn 
vlakbij enkele bosjes terug bijgekomen.  Zo is op de stafkaart van 1931 het driehoekige bosje tussen 
Konenbos en Veursbos al terug aangegeven.  Er kan gesteld worden dat het merendeel van het bos oud 
bos is, dus permanent bos sinds Ferraris. 

In het bos zijn sporen van vroegere mijnbouwactiviteiten terug te vinden.  Onder het Konenbos bevindt zich 
een krijtlaag.  Plaatselijke landbouwers ontgonnen deze losse mergel op kleine schaal ter verbetering van 
hun akkers en weilanden.  De opkomst van de kunstmest na de tweede wereldoorlog maakte een einde aan 
deze bemestingstechniek.  Andere mogelijke ontginningen zijn deze van zandspecies of silexstenen.   

De kaarten 2.8.1 – 2.8.8 geven de historische situatie weer. 



  13 

BEHEERPLAN BOSRESERVAAT KONENBOS   

2.9 KENMERKEN VAN HET VROEGERE BEHEER 

De beschikbare gegevens over het vroegere beheer zijn samengevat in onderstaande tabel. 

Het bos valt grotendeels te karakteriseren als ijl hooghout.  Het bos kan ruwweg in drie eenheden opgesplitst 
worden.  Kaart 3.2.7 geeft de bestandsindeling. 

Bestand 1 bestaat uit een jonge aanplant van Gewone esdoorn.  Het betreft esdoorns van ca 35 jaar oud 
(gemiddelde diameter 25 cm).De bomen hebben een uitstekende stamkwaliteit.  Het bestand is 
voorgedragen ter erkenning als zaadbestand.  In de noordelijke hoek van dit perceel komt een oude 
krijtwinning voor, begrensd door enkele zware beuken. 

Bestand 2 is een menging van kleinere entiteiten: een afwisseling van Lorken met bijmenging, en ouder 
loofhout.  

Het zuidelijk gedeelte van het bos (bestand 3) bestaat uit een prachtig ontwikkeld Eiken-Haagbeukenbos 
met dominantie van Es (DBH tot 60 cm), met bijmenging van vooral Zoete kers, Zomereik en Beuk.  Meer 
onderaan de helling is er een zeer mooi ontwikkeld Parelgras-Beukenbos aanwezig.  Het bos werd vroeger 
als hakhoutbos geëxploiteerd.  Aan de westzijde van dit bestand bevindt zich een min of meer open plek die 
rijk is aan orchideeën en andere zeldzame soorten.  Op deze plaats worden regelmatig beheerwerken 
uitgevoerd voor het behoud en uitbreiding van deze soorten.  Deze beheerwerken worden uitgevoerd in 
samenwerking met SEMO (Studiegroep Europese en Mediterrane Orchideeën).  Er werden op deze plaats 
hier en daar struiken en/of bomen verwijderd om de lichtinval op deze plek te vergroten.   Volgende werken 
werden uitgevoerd op deze plek:  

1984: verwijderen opslag en vellen van enkele bomen 
2001:  vrijmaken van opslag, maaien en verwijderen van maaisel 
2002: maaien,  afvoeren van maaisel  
2003 en 2004: vrijmaken van opslag, maaien en gedeeltelijk verwijderen van de strooisellaag (enkel op 
plaatsen waar er Klimop en een dikke strooisellaag aanwezig was). 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aantallen Purperorchis en Welriekende nachtorchis sinds het 
begin van de beheerwerken. 

Tabel 2.9.1: aantallen Purperorchis en Welriekende nachtorchis op de open plaats in het Konenbos 

 

 

 

 

In het kader van de Vlaamse bosinventaris werd één rasterpunt in het Konenbos gelokaliseerd.  De 
bosbouwkundige inventaris resulteerde in een verrekend grondvlak en voorraad van respectievelijk 41 m²/ha 
en 345 m³/ha.  Bijlage 5 geeft de bosinventarisatiegegevens. 

 

 

 

 

in bloei vegetatief in bloei vegetatief
11/05/1999 5 6 0 0
1/05/2002 4 23 1 3

11/05/2003 18 8 11 10
2/05/2004 23 9 8 9

Purperorchis Welriekende nachtorchis
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Tabel 2.9.2: Overzicht vroegere aanplanten en beheer. 

 

 

 

 

 

 

 

perceel werken
2a 1969: planting Japanse lork

1976: brand over 20 are
1978: lorken gesleund
1979: tussenbeplanting met Fijnspar

2d, 2e, 2f 1967, 1969: planting Japanse lork
1978: sleunen Japanse lork

1, 2b, 2e, 3 gemengd hooghout es, berk, boskers, eik
1967: Beukenplant 1,45 ha
1967, 1969: Esdoornplant 0,68 ha
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33  AALLGGEEMMEENNEE  BBEESSCCHHRRIIJJVVIINNGG  
3.1 BESCHRIJVING VAN DE STANDPLAATS 

33..11..11  RREELLIIËËFF  EENN  HHYYDDRROOGGRRAAFFIIEE  

Hoogtelijnen en relevante waterlopen zijn weergegeven op kaart 3.1.1. 

Het bosreservaat Konenbos is een naar het westen geëxposeerd hellingsbos.  Het bevindt zich op het 
Krijtplateau dat zich ten zuidoosten van Maastricht ligt en volledig ingesloten wordt door de taalgrens en de 
Belgisch-Nederlandse grens.  De regio vormt het noordelijke deel van het Plateau van Herve, een zich 
tussen Vesder en Maas uitstrekkend en zachtjes naar het noordwesten afhellend laagplateau.  De hoogste 
punten, ook van Vlaanderen, worden aangetroffen in het meer zuidelijk gelegen Vrouwenbos (270 m).  De 
hoogteligging van het Konenbos varieert tussen 205 en 240 m. 

Hydrografisch is het bosreservaat gelegen in het Maasbekken.  In de onmiddellijke omgeving van het 
bosreservaat zijn er geen waterlopen aanwezig.  De belangrijkste waterloop in de omgeving is de Veurs ten 
zuiden van het reservaat.  De Veurs is een belangrijke zijloop van de Voer die ontspringt ter hoogte van de 
spoorwegtunnel (bronbeek) in het gehucht Veurs en uitmondt in de Voer in de dorpskern van Sint-Martens-
Voeren. 

De Voer, de Noorbeek (welke ontspringt in Nederland en uitmondt in de Voer juist opwaarts de dorpskern 
van ’s-Gravenvoeren) en de Veurs erodeerden in dit plateau tussen Vesder en Maas brede en 50 tot 100 m 
diepe dalen.  Deze beken liggen mede aan de basis van het uitgesproken golfend karakter van het 
landschap.  De asymmetrie van de meeste Voerense valleien – een steile zuidelijk georiënteerde flank en 
een zachthellende noordelijk georiënteerde – is het gevolg van een complex van factoren.  De belangrijkste 
zijn de grotere temperatuurschommelingen op de zuiderhelling die de erosie versnellen en de meer 
uitgesproken inwerking door de overheersende  zuidwestenwinden eveneens op de zuiderhelling.   

Volgens meest recente metingen van de VMM (2002) is de waterkwaliteit van de Veurs te Sint-Martens-
Voeren, Krindaal is goed (BBI = 7). 

 

33..11..22  BBOODDEEMM,,  GGEEOOLLOOGGIIEE  

3.1.2.1 GEOLOGIE 

Secundaire afzettingen 

De Voerense ondergrond bestaat nagenoeg uitsluitend uit een tot 100 meter dik lagenpakket van wit, zacht 
krijt dat niet geplooid werd en zachtjes afhelt naar het noorden.  Dit is de Formatie van Gulpen 
(Maastrichtiaan-Campaniaan).  De krijtlaag bereikt een maximale dikte van 100 meter onder het 
Vrouwenbos en 70 tot 80 meter in de omgeving van de Planck.  Ter hoogte van het bosreservaat Konenbos 
gaat het specifiek om de Eenheid van Hallembaye.  Deze eenheid bestaat hoofdzakelijk uit een zuiver wit 
krijt met weinig silexen, meestal zeer fijn. De eenheid kan opgesplitst worden in twee delen, met onderaan 
het algemeen voorkomende Lid van Zeven Wegen (het echte schrijfkrijt, ook bekend als Krijt van Heure-le-
Romain), en naar boven toe het mergelige Lid van Beutenaken en het wat silexrijker Lid van Vijlen dat 
geulvormig is afgezet en lokaal alle voorgaande leden tot de basis vanhet Krijt toe kan afsnijden.  De 
formatie is gedeeltelijk afgezet in het Maastrichtiaan, gedeeltelijk in het Campaniaan. 

Onder deze Formatie van Gulpen bevindt zich de Formatie van Vaals (Campaniaan).  Deze formatie bestaat 
hoofdzakelijk uit een glauconiethoudend kleiig zand met donkergroene kleinesten (“Smectiet van Herve”) en 
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gerolde kwartskorrels aan de basis.  Binnen de formatie komen kalkknollen en onregelmatige 
kalksteenknollen voor.  Dit is een slechte watervoerende laag.  De Formatie van Gulpen, een fijnkorrelige, 
zwak verkitte kalksteen, is meer waterdoorlatend en kan gezien worden als dé watervoerende laag in het 
stroomgebied van de Voer.  Het water van de Veurs komt voor een groot deel uit de Formatie van Vaals, het 
water van de Voer uit de Formatie van Gulpen. 

Kwartaire afzettingen (2,4 miljoen jaar B.P. - heden) 

Vooral tijdens de ijstijden werd het krijtpakket sterk door erosie aangetast.  De bovenste, doorweekte 
grondlaag kon gemakkelijk gaan schuiven en meegespoeld worden.  Zo ontstonden de huidige, erg brede 
asymmetrische dalen.  Erg breed in verhouding tot de kleine waterlopen die er tegenwoordig doorvloeien 
(o.a. Voer, Veurs).  Soms is er nu zelfs geen waterloop meer (droogdal). 

Tijdens de laatste ijstijd werd de Krijtbodem door een eolische leemlaag, löss, bedekt, waardoor de 
Voerstreek terugblikt op een rijke agrarische traditie.. Enkel op de plateaus en zwakke hellingen is de 
lösslaag nog aanwezig.  Op de steilere hellingen is deze leemlaag door erosie grotendeels weggespoeld 
waardoor ze dunner is en gemengd met silex.  Daarom zijn de steile hellingen meestal bebost gebleven.  De 
dikte van deze hellingafzettingen varieert van enkele decimeters op steile hellingen tot 5 meter op minder 
steile hellingen. 

Kaart 3.1.2 geeft de geologische kaart. 

 

3.1.2.2 BODEM 

Een uitsnit uit de bodemkaart is weergegeven op kaart 3.1.3.  Een tweetal bodemseries komen in het 
bosreservaat voor.  Het merendeel van het reservaat bestaat uit Aba-bodems.  De zuidwestelijke rand van 
het bos bevindt zich op nEbbk-bodem.   

Aba-bodems zijn leembodems die ondergebracht worden onder de gronden van de brede plateaus en 
zachte hellingsvoeten.  Aba-bodems zijn leembodems zonder stenige bijmenging en maken deel uit van de 
relatief vlakke plateauruggen en van de op de alluvia en colluvia aansluitende westelijke en zuidelijke, zacht 
hellende dalvoeten.  Het aangevoerde eolische leempakket vormde hier de dikste lagen en was het minst 
aan afspoeling onderhevig. 

nEbbk-bodems worden ondergebracht in de gronden van de steilranden en vrij steile hellingen en hieronder 
in de categorie kleibodems.  nEbbk-bodems zijn opduikingen van klei van Herve (Ebb) of tot klei verweerd 
krijt van de Formatie van Gulpen, rustend op een nog niet verweerd krijtsubstraat (nEbbk).  Het gaat om zeer 
kalkrijke alkalische bodems.  Deze series bevinden zich helemaal onderaan de steile oostelijke en 
noordelijke hellingen van de beekvalleien waar ze aansluiten op de alluviale of colluviale gronden.  De klei 
van Herve bevindt zich het laagst. 
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3.2 BESCHRIJVING VAN HET BIOLOGISCH MILIEU 

33..22..11  FFLLOORRAA  

3.2.1.1 KARTERING VOLGENS DE BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART 

De Biologische Waarderingskaart welke momenteel beschikbaar is over het bosreservaat is de BWK versie 
1.0.  Momenteel wordt de BWK van de ganse voerstreek opnieuw herzien.  De deelkaarten waarin het 
bosreservaat is gelegen werden opgevraagd bij het Instituut voor Natuurbehoud.  De omgeving van het 
bosreservaat en het zuidelijk deel van het reservaat zelf werden recent (2003-2004) opnieuw gekarteerd.   

Volgens de BWK versie 1.0 en versie 2.1 (deels) wordt het merendeel van het bos getypeerd als qs 
(noordelijk deel) en qa, qk (zuidelijk deel).  Het uiterste noorden en een klein gedeelte aan de oostzijde wordt 
getypeerd als pa. 

Qs: Zuur eikenbos (Fago-Quercetum): eikenbossen en eiken beukenbossen (hakhout) behorende tot de 
mesofiele bossen.  Onder de mesofiele bosssen staat “q” voor hakhout en middelhoutuitbatingen met 
dominantie van Zomereik, Wintereik, eventueel met Gewone es, Haagbeuk, Hazelaar, Gewone esdoorn en 
Boskers.  De kruidlaag van deze bossen wordt gekenmerkt door (selectie voorkomend in Konenbos): 
Adelaarsvaren, Valse salie, Fraai hertshooi en Wilde kamperfoelie. 

Qa: Eiken-haagbeukenbos zonder Wilde hyacint (Stellario-Carpinetum) (hakhout en middelhout) behorend 
tot de neutrocliene bossen gekenmerkt door een uitgesproken lente-aspect en zomer-aspect met volgende 
typische voorjaarssoorten (selectie voorkomend in Konenbos): Speenkruid, Muskuskruid, Gevlekte 
aronskelk, Slanke sleutelbloem, Gele dovenetel, Bosgierstgras, Gewone salomonszegel, Boszegge, Witte 
klaverzuring, Groot heksenkruid, bosviooltje, Mannetjesvaren, Eenbes en Grote muur. 

Qk: Eiken-Haagbeukenbos op kalk (Ligustro–Carpinetum). 

Pa: Gesloten naaldhoutaanplanten (behalve dennenaanplanten), onafgezien van de ouderdom (stadium van 
vlugge groei, zonder duidelijke ondergroei).  Het betreft meestal aanplanten van Fijnspar of Lork. 

Tijdens de terreinbezoeken werd op basis van de bestandsindeling en de vegetatie een aanpassing van de 
BWK uitgevoerd. Bestand 1 wordt getypeerd als fs: zuur beukenbos en eiken-beukenbos (Fago- 
Quercetum).  Het is een aanplant van Gewone esdoorn en Beuk met in de kruidlaag o.a. Grote veldbies, 
Bosgierstgras, Witte klaverzuring en andere soorten die kenmerkend zijn voor zure bossen.  Bestand 2, 
bovenaan de helling en aan de oostzijde van het bos, is een afwisseling van naaldhoutaanplanten en ouder 
loofhout.  In de kruidlaag onder de bestanden met Beuk komt Witte en Grote veldbies voor.  Het bestand kan 
getypeerd worden als volgend complex: pmb, fl, gml.  Bestand 3 omvat het grootste gedeelte van het bos nl. 
een groot deel in het westen en het volledige zuidelijk bosgedeelte.  Onderaan de helling bezit het al de 
kenmerken van het Parelgras-Beukenbos wat aangeduid wordt met de karteringseenheid fm.  Aan de 
westrand van bestand is er een soortenrijke en orchideënrijke open plek aanwezig die getypeerd kan worden 
als fk (Beukenbos op kalk: Carici-Fagetum).  De oostzijde van dit bestand is een Eiken-Haagbeukenbos met 
plaatselijk kenmerken van het Veldbies-Beukenbos.  BWK-code: qa, fl-. 

Kaart 3.2.1 geeft de BWK versie 1.0 en de door Aeolus geactualiseerde Biologische Waarderingskaart. 
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3.2.1.2 GECOMPILEERDE SOORTENLIJST BOSRESERVAAT 

Hogere planten 

Vroegere waarnemingen 

Op 7 april 1999 en op 3 juni 1999 werd een totale soortenlijst gemaakt in het Konenbos.  Deze 2 
soortenlijsten werden samengevoegd en is terug te vinden in bijlage 6.  De lijst bevat 116 hogere planten 
inclusief bomen en struiken.   

Eigen waarnemingen 

In april 2004 werd per bestand een totale soortenlijst opgemaakt met het oog op het inventariseren van de 
aanwezige voorjaarsflora.  Verder werd deze soortenlijst per bestand verder aangevuld tijdens het uitzetten  
(mei 2004) en inventariseren (juli 2004) van de transecten (zie basisinventaris).  Aparte opnames werden 
gemaakt van de begroeiing langsheen de bospaden en de open plek onderaan de helling aan de westzijde 
van het bos.   

In totaal werden in het bosreservaat 129 soorten waargenomen (incl. bomen en struiken). 

Volgende soorten vermeld op de lijst van juni 1999 werd niet opnieuw aangetroffen: Blauwe bosbes,  
Bochtige smele, Brede wespenorchis, Gladde iep,  Viltige basterdwederik, Mispel, Pilzegge, Robinea, 
Schermhavikskruid, Scherpe boterbloem,  Sporkehout, Zachte berk en Zomerlinde.  In het advies van het 
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer worden ook nog Gulden sleutelbloem vermeld, welke eveneens niet is 
waargenomen. 

Bijlage 7 geeft een compilatietabel van de gegevens verzameld in 1999 en 2004 met vermelding van de 
Rode lijst soorten en oude bosplanten.  De onderstreepte soorten werden niet in 2004 waargenomen. 

Rode lijst soorten 

Volgens de Rode lijst van de hogere planten in Vlaanderen (Cosyns et al., 1994) komen in het bosreservaat 
8 Rode lijst soorten voor:  

Eenbloemig parelgras: potentieel bedreigd 
Heelkruid: potentieel bedreigd 
Muursla: potentieel bedreigd 
Purperorchis: bedreigd 
Ruig viooltje: potentieel bedreigd 
Ruwe dravik: bedreigd 
Welriekende nachtorchis: sterk bedreigd 
Witte veldbies: sterk bedreigd 

 

Volgens de Rode lijst van Register Flora Vlaanderen (Biesbrouck et al., 2001) komen er in het bosreservaat 
volgende Rode lijst soorten voor:  

Eenbloemig parelgras: zeldzaam 
Fraai hertshooi: kwetsbaar 
Grote veldbies: zeldzaam 
Gulden boterbloem: vrij zeldzaam 
Heelkruid: zeldzaam 
Lievevrouwebedstro: zeldzaam 
Muursla: vrij zeldzaam 
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Purperorchis: bedreigd 
Ruig klokje: vrij zeldzaam 
Ruig viooltje: zeer zeldzaam 
Ruwe dravik: bedreigd 
Schaduwkruiskruid: vrij zeldzaam 
Trosvlier: vrij zeldzaam 
Welriekende nachtorchis: bedreigd 
Witte veldbies: bedreigd 

Mispel en Gulden sleutelbloem (niet waargenomen in 2004) zijn vrij zeldzaam. 

Witte veldbies is bovendien een prioritaire soort voor het natuurbeleid in de provincie Limburg (Colazzo & 
Bauwens, 2003). 

De locatie van deze soorten is weergegeven op kaart 3.2.3. 

 

Oude bosplanten 

Volgens Register Flora Vlaanderen komen volgende oude bosplanten in het bosreservaat voor: 

Aardbeiganzerik 
Adelaarsvaren 
Bosandoorn 
Bosanemoon 
Bosereprijs 
Bosgierstgras 
Boskortsteel 
Bosrank 
Boszegge 
Donkersporig bosviooltje 
Eenbes 
Fraai hertshooi 
Gelderse roos 
Gele dovenetel 
Gewone salomonszegel 
Groot heksenkruid 
Grote muur 
Grote veldbies 
Gulden boterbloem 
Hazelaar 
Heelkruid 
Hulst 
Knopig helmkruid 
Lievevrouwebedstro 
Mannetjesvaren 
Muskuskruid 
Reuzenzwenkgras 
Rode kornoelje 
Ruig klokje 
Ruige veldbies 
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Schaduwgras 
Slanke sleutelbloem 
Smalle stekelvaren 
Spaanse aak 
Tweestijlige meidoorn 
Wijfjesvaren 
Wilde kamperfoelie 
Witte klaverzuring 
Witte veldbies 

 

Ook Blauwe bosbes, Gladde iep en Mispel (niet waargenomen in 2004) zijn oude bosplanten. 

Planten van kalkrijke bossen (b) en kalkrijke zomen (z) 

Volgende soorten werden waargenomen (Register Flora Vlaanderen): 

Aardbeiganzerik (b) 
Bosroos (b) 
Donkersporig bosviooltje (b) 
Eenbes (b) 
Eenbloemig parelgras (b) 
Haagbeuk (b) 
Heelkruid (b) 
Lievevrouwebedstro (b) 
Purperorchis (z) 
Ruig klokje (b) 
Ruig viooltje (z) 
Spaanse aak (b) 
Wilde marjolein (z) 

 

Beschermde soorten 

Welriekende nachtorchis, Purperorchis en Grote keverorchis zijn wettelijk beschermde soorten (K.B. 1976) 
voor wat de ondergrondse delen betreft tot en met de wortelhals.  Uitgraven, verplanten, beschadigen, in 
handel brengen of vervoeren van deze delen is verboden (ook in gedroogde toestand). Plukken van de 
bovengrondse delen voor commerciële doeleinden is eveneens verboden. 

Zwammen 

Bijlage 8 geeft een overzicht van de waargenomen soorten in de IFBL-hokken E75724 en E75813.  In totaal 
werden 33 soorten waargenomen waaronder geen Vlaamse Rode lijst soorten, maar wel 2 Nederlandse 
Rode lijst soorten: Gele pelargoniumvezelkop (bedreigd) en Takjesstinktaailing (met uitsterven bedreigd).  Er 
zijn geen specifieke gegevens bekend over aanwezige zwammen in het bosreservaat zelf. 

Zelf namen we een Morielje waar op 21 april 2004, op de open plek die voor orchideeën beheerd wordt (J. 
Lambrechts). Vermoedelijk was het de Gewone morielje (Morchella esculenta), een soort die sterk 
achteruitgegaan is in Limburg en tegenwoordig zeldzaam is (Lenaerts, 2004). 
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3.2.1.3 FYTOSOCIOLOGISCHE TYPERING 

Bestand 1 bestaat uit een aanplant van Gewone esdoorn (westelijk deel) en Beuk (oostelijk deel).  De 
struiklaag is nauwelijks ontwikkeld (enkel sporadisch Hazelaar, Haagbeuk, Hulst, Eén- en tweestijlige 
meidoorn en Gewone vlier).  In de kruidlaag is er een sterke dominantie van bramen.  Plaatselijk is de 
kruidlaag toch zeer rijk en gevarieerd met soorten als Eenbes, Lievevrouwebedstro, Gevlekte aronskelk, 
Gulden boterbloem, Slanke sleutelbloem, Witte klaverzuring….  Hogerop de helling vinden we soorten als 
Grote en Ruige veldbies, Schaduwkruiskruid en Fraai hertshooi.  Het bestand kan getypeerd worden als een 
overgang van Droog Wintereiken-Beukenbos met Grote veldbies (Fago-Quercetum petraea SA luzuletosum 
sylvaticae) (Van der Werf, 1991) naar het het Parelgras-Beukenbos (Melico-Fagetum).  De associatie 
Wintereiken-Beukenbos behoort tot de Klasse der Voedselarme Eiken-Beukenbossen (Quercetea-robori-
petraea) en daarbinnen tot het Zomereikverbond (Quercion roboris).  In dit bostype domineert de Beuk, 
waarnaast alleen nog de Wintereik nog een rol van betekenis speelt.  Na verstoring wordt vaak esdoorn 
aangeplant.  In de struiklaag is Wilde lijsterbes de meest constante soort.  Verder zijn Framboos en bramen 
karakteristiek op verstoorde plaatsen.  In de subassociatie met Grote veldbies vormt het een overgang 
richting Veldbies-Beukenbos (Luzulo luzuloidis-Fagetum). 

Het Parelgras-Beukenbos wordt ondergebracht in de Klasse der voedselrijke Eiken-Beukenbossen (Querco-
Fagetea) en hieronder in het Verbond der voedselrijke Beukenbossen (Eu-Fagion).  Dit bostype is één van 
de rijkste bostypes van Vlaanderen.  De soortenrijkdom kan bestaan uit zo’n 30 boom- en struiksoorten en 
meer dan honderd kruidachtige planten.  Dit type wordt aangetroffen op kalkrijke leemgronden die zich 
vooral situeren in de Voerstreek, elders wordt dit bostype zeer fragmentair aangetroffen (Durwael et al., 
2000).  Restanten komen voor in Haspengouw en de Leemstreek.  Tot de meest karakteristieke soorten 
behoren (selectie voorkomend in Konenbos): Eénbloemig parelgras, Lievevrouwebedstro, Heelkruid, Ruig 
klokje, Ruwe dravik en Bosroos.  Daarnaast zijn er talrijke soorten die gemeenschappelijk zijn met andere 
bostypen (Gulden boterbloem, Eenbes, Slanke sleutelbloem, Boszegge, Witte klaverzuring…).  In de 
boomlaag is Beuk de dominerende boomsoort.  Daarnaast komen ook Wintereik, Zomereik, Gewone es, 
Gewone esdoorn en Haagbeuk frequent voor. Ook Zoete kers, Wilde lijsterbes en Ruwe berk werden in de 
boomlaag aangetroffen.  De struiklaag bestaat voornamelijk uit Hazelaar, Beuk, Gewone es, Gewone 
esdoorn en Gewone vlier.  De Minimum Structuur Areaal bedraagt 20 ha en de ontwikkelingsduur is 300-
1000 jaar.  Andere benamingen van het Parelgras-Beukenbos zijn: Melico-Fagetum sylvaticae (Hofmann, 
1997), Galio odorati-Fagetum (Oberdorfer (1992); Büchler & Volk (1996)), 41.1311 Calcicline Woo melick 
beech forest (Corine-code, European communities, 1991), BWK-code: Fm. De grootste bedreiging wordt 
gevormd door toenemende bemesting van akkers op hoger gelegen plateaus doordat meststoffen met 
aflopend regenwater worden meegevoerd en het bos verruigen.  Wanneer een bos hoger en dichter wordt 
door een niets-doen-beheer werd door minder lichtinval een afnemende diversiteit geconstateerd (Van der 
Werf, 1991).  Ook kunnen soorten verdwijnen door uitbreiding van enkele robuuste soorten als Klimop of 
Bingelkruid, die vroeger bij iedere kapactiviteit een terugval kenden.  Erosie vormt ook een bedreiging, maar 
kan anderzijds, mits in de juiste mate, een grotere differentiatie betekenen, soms zelfs tot een Kalk-
Beukenbos leiden, als door afvoer van humus en verweringsmateriaal een kalkrijke ondergrond aan de 
oppervlakte komt. 

Bestand 2 is gelegen bovenaan de helling en is een menging van kleinere entiteiten: afwisselend Lorken met 
bijmenging en ouder loofhout.  In de bestanden met Beuk komt plaatselijk Witte en Grote veldbies voor.  
Deze bestanden kunnen getypeerd worden als een zwak ontwikkeld Veldbies-Beukenbos (Luzulo-luzuloidis-
Fagetum).  Deze associatie behoort tot de Klasse der eiken- en beukenbossen op voedselarme grond 
(Quercetea robori-petraeae) en daarbinnen tot het verbond der Veldbies-Beukenbossen (Luzulo-Fagion).   
De associatie vormt in Nederland een climaxvegetatie op relatief hooggelegen randen en vlakke delen van 
hooggelegen plateaus.  Het betreft aaneengesloten, oude, zij het grotendeels verstoorde boscomplexen, die 
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lager op de helling overgaan in bossen op zwak zure, matig voedselarme leemgronden. In Vlaanderen komt 
het enkel voor op zandige, licht gepodsoliseerde beboste plateau’s in de Voerstreek.  Witte veldbies en 
Mispel zijn de kensoorten (colliene vorm van het Veldbies-Beukenbos). De Minimum Structuur Areaal 
bedraagt 40 ha.  De ontwikkelingsduur is 300-1000 jaar. In het Konenbos zijn Beuk en Wintereik de meest 
voorkomende boomsoorten in dit bosgedeelte met dit bostype.  Verder komen Zomereik, Gewone es, Ruwe 
berk en Zoete kers sporadisch voor.  De meest frequent voorkomende soorten in de struiklaag zijn Hazelaar, 
Wilde lijsterbes en Hulst.  In de kruidlaag valt plaatselijk een sterke dominantie van bramen op.  Plaatselijk 
komt Witte en Grote veldbies frequent voor.  Als bedreigingen van het Veldbies-Beukenbos en Wintereiken-
Beukenbos vernoemt Van der Werf (1991) bebouwing, exotenteelt, kaalkap, aanplant, bemesting en 
grondbewerking, hout sprokkelen, betreding en een te hoge wildstand wat de natuurlijke verjonging 
verhindert. 

In bestand 2a is een doline aanwezig met een zeer mooie voorjaarsflora (o.a. Lievevrouwebedstro, Gele 
dovenetel, Schaduwkruiskruid, Muskuskruid, Gevlekte aronskelk, Slanke sleutelbloem).  De vegetatie in 
deze doline kan ook tot het Parelgras-Beukenbos gerekend worden. 

Bestand 3 bestaat voor het merendeel uit een Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) met plaatselijk 
kenmerken van het Veldbies-Beukenbos (o.a. Grote veldbies en Schaduwkruiskruid).  De boomlaag wordt 
gedomineerd door Gewone es.  Ook Zomereik, Zoete kers en Beuk komen frequent voor.  De struiklaag is 
zeer goed ontwikkeld met een dominantie van Hazelaar.  Verder komen Gewone es, Wilde lijsterbes, 
Gewone Vlier en Gelderse roos frequent voor.  De kruidlaag is rijk ontwikkeld met soorten van relatief rijke 
oude bosbodems.  In bestand 3 van het Konenbos komen volgende soorten voor welke typisch zijn voor het 
Eiken-Haagbeukenbos: Gevlekte aronskelk, Bosgierstgras, Boszegge, Muskuskruid, Gewone 
salomonszegel, Groot heksenkruid, Bosandoorn, Donkersporig en Bleeksporig bosviooltje.  De Minimum 
Structuur Areaal bedraagt 10 ha.  De ontwikkelingsduur van een Eiken-Haagbeukenbos is 300 tot 1000 jaar. 
Andere benamingen: Stellario-Carpinetum (Noirfalise, 1984), Querco-Fraxinetum SA filipeduletosum (Hermy, 
1985), 41.23 Subatlantic Oxlip ash-oak forests (Corine-code European communities 1991).  BWK-code: Qa. 
Als bedreigingen van dit bostype vermeldt Van Der Werf (1991) ontwatering, ontginning, bodemverstoring, 
bemesting, populierencultuur.  Het Eiken-Haagbeukenbos in de Klasse der eiken- en beukenbossen op 
voedselrijke grond (Querco-Fagetea) en hierin in het Haagbeukenverbond (Carpinion betuli). 

Onderaan de helling, aan de westzijde van het reservaat is de kruidige vegetatie kenmerkend voor een zeer 
volledig en goed ontwikkeld Parelgras-Beukenbos dat beter ontwikkeld is naarmate we de helling afdalen.  
Doorheen het bestand lopen een tweetal paden waarlangs de kensoorten van het Parelgras-Beukenbos het 
meest aanwezig zijn.  Aan de westkant van het reservaat, beneden aan de helling in bestand 3 bevindt zich 
een min of meer open plek (zeer ijl hooghout) met een grote soortenrijkdom waaronder Purperorchis, 
Welriekende nachtorchis, Grote keverorchis, Ruwe dravik en Ruig klokje.  Deze vegetatie op deze open 
plaats bezit de kenmerken van een Kalk-Beukenbos (Carici-Fagetum).  Deze associatie wordt 
ondergebracht in de Klasse der Voedselrijke Eiken-Beukenbossen (Querco-Fagetea) en hierbinnen in het 
Haagbeuken-verbond (Carpinion betuli).  Kenmerkend is een groot aantal kalkminnende soorten.  Typisch is 
het voorkomen van Purperorchis of Purperorchis en Welriekende nachtorchis.  Van de talrijke overige 
kruiden die karakteristiek zijn voor deze gemeenschap werden volgende soorten op deze plaats 
aangetroffen: Ruig klokje, Grote keverorchis, Gewone salomonszegel, Boszegge, Lievevrouwebedstro en 
Eenbloemig parelgras. 

De voorkomende vegetatietypes worden weergegeven op kaart 3.2.2. 

Potentieel Natuurlijke Vegetatie (PNV) 

Volgens de kaart met de Potentieel natuurlijke Bosvegetaties van Vlaanderen bevinden de bestanden 1 en 3 
zich in de zone met ontwikkelingskansen voor een Beukenbos (Fagion sylvaticae), Eiken-Haagbeukenbos 
(Carpinion betuli) of rijk Eiken-Beukenbos (Fago-Quercetum).   
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Momenteel is bestand 3 grotendeels een goed ontwikkeld Eiken-Haagbeukenbos (bovenaan de helling).  
Onderaan de helling van bestand 3 is er een zeer goed ontwikkeld Parelgras-Beukenbos aanwezig.  Het 
Parelgras-Beukenbos wordt ondergebracht in de Klasse der voedselrijke Eiken-Beukenbossen (Querco-
Fagetea) en hieronder in het Verbond der voedselrijke Beukenbossen (Eu-Fagion).  Bestand 1 is een 
overgang van Droog Wintereiken-Beukenbos met Grote veldbies (Fago-Quercetum petraea SA luzuletosum 
sylvaticae) naar het het Parelgras-Beukenbos (Melico-Fagetum).  Het Droge Wintereiken-Beukenbos wordt 
ondergebracht in de Klasse van de voedselarme Eiken-Beukenbossen. 

Ter hoogte van bestand 2 toont de PNV-kaart een typisch Eiken-Beukenbos (Fago-Quercetum), droge 
variant.  In de realiteit betreft het een zwak ontwikkeld Veldbies-Beukenbos (Luzulo-luzuloidis-Fagetum). 

 

3.2.1.4 KADERING VAN HET HUIDIGE RESERVAAT IN HET NETWERK VAN VLAAMSE BOSRESERVATEN 

Een ruwe indeling in bosgemeenschappen werd voor alle bosreservaten in Vlaanderen wordt in 
onderstaande tabel weergegeven (toestand april 2005). 

 Naam 

 

Opp. 

(ha) 

Eco-regio Provincie Eigenaar Toestand beheersplan Aandeel (ha) 

Integraal/Gericht 

Bostype (ruwe indeling) 

1.

  

Beiaardbos (3) 17,06  Leemstreek O-Vlaanderen Vl. gewest Goedgekeurd MB, 26 / 7 / 02 17 / - Endymio-Carpinetum 

2.

  

Bellebargiebos 77,88 Zand en Zandleemstreek O--Vlaanderen Vl. gewest Op te starten 70/8 Quercion 

3.

  

Bos Ter Rijst (2) 28,59  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Tekst klaar  28 / - Endymio-Carpinetum  

4.

  

Broekbos (7) 15,66 Leemstreek - Voeren Limburg Vl. gewest Op te starten 16/- Melico & Luzulo-Fagetum + 

Endymio-Carpinetum 

5.

  

Bulskampveld (7) 51,34 Zand- en Zandleemstreek W-Vlaanderen VL. gewest + Provincie  Op te starten 0/51 Quercion + Alno Padion 

6.

  

Coolhembos (1) 78,64  Kempen Antwerpen Vl. gewest Goedgekeurd MB, 26 / 7 / 02 48/30 Alnetum  

7.

  

Dilserbos- Platte Lendenberg (1) 58,16  Kempen Limburg Vl. gewest Eindredactie 20 / 38 Quercion 

8.

  

Duinbos Jan De Schuyter (8) 62,50  Duindistrict W-Vlaanderen Vl. gewest Op te starten 0/62 Quercion 

9.

  

Galgenberg (1) 29,82  Kempen Limburg Vl. gewest Eindredactie 28 / 2 Quercion > Alnetum 

10.

  

Gasthuisbos (3) 11,02  Leemstreek Vl. Brabant Gemeente Wordt momenteel opgemaakt  ? Quercion > Stellario-Carpinetum 

11.

  

De Goorbossen (4) 47,17 Kempen Antwerpen Gemeente Goedgekeurd MB, 14 /  7 / 03 40 / 7 Quercion > Alnetum 

12.

  

Groot Gasthuisbos (4) 7,40 Leemstreek Vl. Brabant OCMW Goedgekeurd MB, 14/ 7 / 03 0/7 Stellario-Carpinetum 

13.

  

Grootbroek (1) 136,41  Kempen Limburg Vl. gewest Goedgekeurd MB, 6 / 5 / 99 75 / 60 Quercion > Alnetum 

14.

  

Grootbroek – uitbreiding (5) 40,86 Kempen Limburg Vl. Gewest Op te starten 10/30 Quercion > Alnetum 

15.

  

Grotenhout (7) 72,71 Kempen Antwerpen Vl. gewest Eindredactie 40/30 Quercion > Alnetum 

16.

  

Hallerbos – Hallebeek (3) 18,30  Leemstreek Vl. Brabant Vl. Gewest Goedgekeurd MB, 26 / 7 / 02 18 / - Quercion > End.-Carpinetum  > 

Alno-Padion  

17.

  

Hallerbos – Jansheideberg (2)  15,60  Leemstreek Vl. Brabant Vl. Gewest Goedgekeurd MB, 26 / 7 / 02 15 / - Endymio-Carpinetum  > Alno-Padion  

18.

  

Hallerbos – Kluisberg (2)  9,71  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 26 / 7 / 02 5 / 5 Quercion > End.-Carpinetum  > 

Alno-Padion  
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19.

  

Hallerbos – Vroenenbos (2)  14,59  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 26 / 7 / 02 15 / - Endymio-Carpinetum  > Alno-Padion  

20.

  

Hallerbos – Jansheideberg en zaadtuin (6) 18,29 Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Op te starten 16/2 Quercion 

21.

  

Hellegatbos (8) 14,70 Leemstreek W-Vlaanderen Vl. Gewest, OCMW, 

gemeente 

Op te starten 0/15  

22.

  

De Heirnisse (4) 76,39 Zand- en zandleemstreek O-Vlaanderen Vl. gewest Goedgekeurd MB, 26 /7 /02 64/12 Alnetum > Quercion 

23.

  

Heverlee: De grote omheining (1) 32,20  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 30 / 9 / 98 6 / 26 Fago-Quercetum petraeae 

24.

  

Heverlee: Klein moerassen  (1) 10,45  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 30 / 9 / 98 6 / 4 Stellario-Carpinetum > Alno-Padion  

25.

  

Heverlee: Putten  van de Ijzerweg (1) 4,46  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 30 / 9 / 98 4 / - Stellario-Carpinetum > Alno-Padion  

26.

  

In de Brand (1) 9,94  Kempen Limburg Vl. gewest Goedgekeurd MB, 28 / 9 / 98 3 / 8 Quercion 

27.

  

In de Brand – uitbreiding (2) 1,50  Kempen Limburg Vl. gewest Goedgekeurd MB, 28 / 9 / 98 3 / 8 Quercion 

28.

  

Jagersborg (1) 86,54  Kempen Limburg Vl. gewest Goedgekeurd MB, 6 / 5 / 99 60 / 25 Quercion  

29.

  

Jongenbos (1) 72,90  Leemstreek Limburg Vl. gewest Op te starten 70 / 3 Quercion > Stellario-carpinetum 

30.

  

Karkoolbos (6) 28,04 Leemstreek O-Vlaanderen Vl. gewest Op te starten 24/4 Stellario-carpinetum + Alno-padion + 

quercion 

31.

  

Koeimook (3) 39,47  Kempen Antwerpen Privaat Goedgekeurd MB, 26 / 7 / 02 35 / 5 Quercion  

32.

  

Konenbos (5) 10,86 Leemstreek - Voeren Limburg gemeente Op te starten 10/(<1) Melico & Luzulo-Fagetum 

33.

  

Kolmontbos (1) 17,00  Leemstreek Limburg Vl. gewest Goedgekeurd bij MB, 20/11/03 17 / - Quercion > Stell.-Carpinetum > Alno-

Padion   

34.

  

Kraaienbos (5) 1,20 Maasdistrict Limburg Vl. gewest Op te starten -/1 Ulmenion minoris 

35.

  

Lanklaarderbos-Saenhoeve (1) 83,69  Kempen Limburg Vl. gewest Eindredactie 65 / 18 Fago-Quercetum petraeae 

36.

  

Liedekerkebos (6) 20,90 Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Op te starten 17/4 Quercion + Alno-padion 

37.

  

Meerdaalwoud De Heide (4)  32,66 Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Eindredactie 7 / 25 Stellario-Carpinetum > Milio-

Fagetum 

38.

  

Meerdaalwoud: Grote konijnepijp (1) 25,2  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 30 / 9 / 98 20 / 5 Quercion 

39.

  

Meerdaalwoud: Veldkant Renissart (1)  19,0  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 30 / 9 / 98 15 / 4 Milio-Fagetum 

40.

  

Meerdaalwoud :De drie eiken (1)   7,3  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 30 / 9 / 98 6 / 1 Quercion  

41.

  

Meerdaalwoud :Everzwijnbad (1) 27,5  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 30 / 9 / 98 27 / - Milio-Fagetum   

42.

  

Meerdaalwoud :Mommedeel (1) 25,3  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 30 / 9 / 98 13 / 12 Quercion > Alnetum  

43.

  

Meerdaalwoud :Pruikenmakers (1) 38,7  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 30 / 9 / 98 37 / 2 Milio-Fagetum >Stellario-Carpinetum 

44.

  

Melisbroek-Vieversel (3) 34,86  Kempen Limburg Vl. gewest Goedgekeurd MB, 14/ 7 / 03 30 / 5 Quercion > Alnetum  

45.

  

Muizenbos (4) 34,20 Kempen Antwerpen OCMW Wordt momenteel opgemaakt  32/2 Alno-Padion > Carpinion > Quercion 

46.

  

Neigembos (1) 45,01  Leemstreek O-Vlaanderen Vl. gewest Goedgekeurd MB, 26 / 7 / 02 40 / 5 Endymio-Carpinetum 
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47.

  

Neigembos – uitbreiding (2) 16,04 Leemstreek O-Vlaanderen Vl. gewest Op te starten 15/1 Endymio-Carpinetum + Alno-padion 

48.

  

Op den Aenhof (3) 35,71  Kempen Limburg Vl. gewest Goedgekeurd bij MB, 20/11/03 25 / 10 Alnetum  

49.

  

Overheide (5) 29,60 Kempen Antwerpen Vl. gewest Op te starten 9/20 Quercion (Betulo-Quercetum) 

50.

  

Parikebos (1) 9,33  Leemstreek O-Vlaanderen Vl. Gewest Goedgekeurd MB, 26 / 7 / 02 8 / 1 Endymio-Carpinetum > Alno-Padion 

51.

  

Pijnven: Droog gedeelte (1) 25,20  Kempen Limburg Vl. Gewest Goedgekeurd MB, 30 / 9 / 98 15 / 7 Quercion  

52.

  

Pijnven: het Ven (1) 11,70  Kempen Limburg Vl. Gewest Goedgekeurd MB, 30 / 9 / 98 5 / 10 Quercion > Alnetum  

53.

  

Roodbos-Veursbos-Vossenaerde (7) 155,86 Leemstreek - Voeren Limburg Vl. gewest Op te starten 130/15 Melico & Luzulo-Fagetum + 

Endymio-Carpinetum 

54.

  

Rooiveld (6) 28,82 Zandstreek W-Vlaanderen Vl. gewest Op te starten 20/8 Alno-padion + quercetum 

55.

  

Sevendonck (3) 67,60  Kempen Antwerpen Vl. Gewest Goedgekeurd bij MB, 20/11/03 50 / 15 Quercion > Alnetum 

56.

  

Teuvenerberg (7) 40,07 Leemstreel - Voeren Limburg Vl. gewest Op te starten 40/- Melico & Luzulo-Fagetum + 

Endymio-Carpinetum 

57.

  

Vrouwenbos (5) 24,84 Leemstreek - Voeren Limburg Privaat Op te starten 23/1 Melico & Luzulo-Fagetum 

58.

  

Wijnendalebos (2) 91,60  Zand- en zandleemstreek W-Vlaanderen Vl. Gewest Goedgekeurd MB,  6 / 5 / 99 60 / 31 Quercion  

59.

  

Zoniën woud – Kersselaerspleyn (1) en (4) 98,50  Leemstreek Vl. Brabant Vl. Gewest Goedgekeurd MB, 26 / 7 / 02 94 / 5 Milio-Fagetum 

60.

  

Zoniënwoud – Harras (1) 26,60  Leemstreek Vl. Brabant Vl. Gewest Goedgekeurd MB, 26 / 7 / 02 16 / 11 Endymio-Carpinetum + Milio-

Fagetum 

 TOTAAL ca. 2273 ha         

 

(1) eerste reeks: erkend bij MB op 14/3/1995 

(2) : tweede reeks: erkend bij MB op 16/2/1996 

(3) : derde reeks: erkend bij MB op 3/2/1997 

(4) : vierde reeks: erkend bij MB op 27/8/1999 

(5) : vijfde reeks: erkend bij MB op 28/9/2001 

(6) : zesde reeks : erkend bij MB op 17/2/2003 
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3.2.1.5 CONCLUSIES NAAR HET BEHEER 

Onder dit hoofdstuk worden de verschillende beheermogelijkheden voorgesteld voor het optimale beheer 
van de aanwezige vegetatie, onafhankelijk van het feit dat de vegetaties voorkomen in een integrale of 
gerichte zone van het bosreservaat.  De concrete beheermaatregelen per zone worden weergegeven in 
hoofdstuk 4. 

De verschillende bostypes welke voorkomen in het Konenbos worden voor het grootste deel van de 
oppervlakte van het bos best behouden door ‘niets doen’.  Het Parelgras-Beukenbos en het Veldbies-
Beukenbos betreffen climaxbostypes die zich perfect kunnen instandhouden en ontwikkelen bij een 
nulbeheer.  Dit wordt bewezen in talloze bosreservaten met deze bostypes in Duitsland en elders (med. K. 
Vandekerkhove). Er kunnen bij een nulbeheer weliswaar verschuivingen in vegetatiesamenstelling 
plaatsvinden en bepaalde soorten kunnen minder tot bloei komen, maar voor de kensoorten van het 
climaxbostype zal een integraal beheer positieve gevolgen hebben. 

Het Veldbies-Beukenbos bovenaan de helling is slechts zwak ontwikkeld.  Het feit dat er in het bestand waar 
dit bostype aanwezig is, lorken en fijnspar voorkomen, is storend voor de ontwikkeling van dit zeldzame 
bostype.  Het aandeel naaldhout wordt best teruggedrongen.  

Het Parelgras-Beukenbos is het best ontwikkeld langsheen het onderste bospad en voor een deel langs het 
bovenste pad die onderaan bestand 3 lopen.  Indien de boom- en struiklaag te dicht worden, kan er een 
afname in de diversiteit ontstaan omdat er minder licht op de bodem valt (Van der Werf, 1991).  Om de 
lichtminnende vegetatie van het Parelgras-Beukenbos te bevoordelen kan in een strook tegen te bosrand 
hakhoutbeheer gevoerd worden.  Op deze manier wordt er dan ook een mantel-zoomvegetatie gecreëerd. 

Het Parelgras-Beukenbos en Kalk-Beukenbos werd vroeger als middelhoutbos beheerd.  Wanneer een 
perceel echter lange tijd niet meer gekapt is en dan plotseling weer gekapt wordt met handhaving van de 
overstaanders, verkrijgt men daarna vrijwel geen orchideeën, maar eerder een ruigte met bramen en 
bosrank.  Op en in de bodem heeft zich in deze gevallen veel organisch materiaal opgehoopt, dat na de kap 
plotseling versneld gaat mineraliseren.  Pas wanneer het hakhoutbeheer regelmatig plaatsvindt, zullen de 
orchideeën zich weer vestigen.  Belangrijk in deze kalkrijke milieus is dat het gekapte hout, ook het takhout, 
wordt afgevoerd.  Wanneer na een lange tijd verwaarlozing weer wordt gekapt, is het aan te raden om 
relatief veel overstaanders te laten staan; door voldoende schaduw wordt de mineralisatie getemperd en 
ontstaan minder gauw ruigten (Van der Werf, 1991).   

Het Kalk-Beukenbos is een bostype van ondiepe kalkbodems en betreft in onze bodemomstandigheden 
slechts een successiestadium: wanneer het de bodem verder ontwikkelt en dieper doorwortelbaar wordt, zal 
het vegetatietype evolueren naar een Parelgras-Beukenbos.  Enkel bij extreme bodemcondities zoals 
karstgebieden vormt het Kalk-Beukenbos een climaxvegetatie.  Om het Kalk-Beukenbos bij ons in stand te 
houden is er een gericht beheer nodig waarbij op regelmatige tijdstippen de successie wordt teruggezet door 
een hakhoutkap en tegelijk houwverzorging: verwijdering van strooisel en klimop is in de eerste plaats nodig 
om een kale bodem te creëren en in mindere mate ook om de successie te vertragen door nutriënten af te 
voeren (med.  K. Vandekerkhove).  Voor het behoud van de typisch lichtminnende flora van het Kalk-
Beukenbos op de open plek in bestand 3 is er een actief beheer nodig.  Indien het bodemdek zich 
ongestoord kan ontwikkelen, groeit alles dicht, bijvoorbeeld met Klimop, en vindt zodanige bodemvorming 
plaats dat oppervlakkige ontkalking met een daling van de pH optreedt.  Tevens wordt vocht vastgehouden, 
waardoor ook de temperaturen minder hoog oplopen.  Een aantal bijzondere soorten zijn lichtminnend en 
daarom gebonden aan randen en open plekken (Van der Werf, 1991).   Purperorchis en Welriekende 
nachtorchis gedijen niet in een bos met gesloten bladerkroon.  Voor herstel van populaties van deze 
orchideeën is het in de eerste plaats nodig dat opnieuw een vorm van hakhoutbeheer wordt toegepast.  Een 
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dichte bodembegroeiing met bramen, bosrank of klimop vormt zeker een probleem, een te dikke 
strooisellaag is een  bijkomende hinderpaal.  Voor het Konenbos volstond het vellen van een aantal bomen 
en verwijderen van opslag niet.  Begrazing, maaien en strooiselroof kan als bijkomende maatregel gunstige 
effecten hebben (Vanoppen L, in voorbereiding).  Er wordt dan niet alleen voor verarming gezorgd, maar 
door het vrijmaken van het oorspronkelijke bodemmateriaal (de minerale bodem) worden bovendien de 
kiemingskansen voor de orchideeën verhoogd.  Purperorchis en Welriekende nachtorchis kiemen en 
wortelen uitsluitend in de minerale bodem, nooit in de strooisellaag.  Wanneer de strooisellaag heel dun is 
kan maaien of begrazing voldoende zijn. Wanneer de strooisellaag te dik is kan maaien nefast zijn voor wat 
nog overblijft van de oude orchideeënpopulatie. 

Verder vermeldt Mulder (2005) dat Ruwe dravik, welke voorkomt op de open plek in het Konenbos, vóór 
1950 een vrij algemene soort was in hakhoutbossen en ook wel in mantel- en zoomvegetaties in Nederlands 
Zuid-Limburg.  Deze soort is de laatste 25 jaar zeer zeldzaam geworden.  In bossen en bosranden, vooral 
op krijtbodems waar ingegrepen is, dat wil zeggen waar de bosrand is teruggezet en/of een 
middelbosbeheer is ingesteld, keert dit gras her en der terug. 

Bij het verwijderen van opslag dient het hout en takken ook steeds verwijderd te worden.  Het laten liggen 
van (veel) organisch materiaal leidt op deze kalkrijke bodem tot snelle mineralisatie en daardoor tot grotere 
voedselrijkdom.  

In het Konenbos is een uitbreiding van dergelijke orchideeënrijke plekken mogelijk op plaatsen waar het krijt 
dagzoomt. 

De open plaats kan momenteel uitgebreid worden naar het zuiden.  Het betreft een zone van 10 meter 
grenzend aan de huidige open plaats.  Hier wordt bij voorkeur alle opslag (hoofdzakelijk vlier) verwijderd, 
gevolgd door maaien met afvoer.  Het maaien gebeurt best in augustus wat nefast is voor Klimop. Ook langs 
het noordelijke pad werd voor het eerst in 2004 gemaaid en opslag verwijderd.  Tijdens het terreinbezoek 
met de Adviescommissie werd een vegetatief exemplaar van de Welriekende nachtorchis aangetroffen.  Op 
deze plats dagzoomt het krijt.  In deze zone wordt ook best hetzelfde beheer gevoerd als op de groeten 
open plek.   

Voor beheer van het esdoornzaadbestand meldt het Instituut voor Bos- en Wildbeheer dat de normale 
procedure het vrijstellen van goede zaadbomen (toekomstbomen) is. De zaadproductie optimaliseren, 
gewoonlijk door middel van dunning.  Er dient een positieve dunning uitgevoerd te worden waarbij men bij de 
selectie van de te kappen bomen rekening moet houden met de toekomstbomen.   

Voor het beheer van een “normaal” esdoonbestand vermeldt Van de Aa (2005) dat een dunning vroegtijdig dient plaats 
te vinden.  Vanaf een leeftijd van ongeveer veertig jaar reageert de kruin niet meer op extra ruimte.  Precies om de kruin 
goed te kunnen laten ontwikkelen moet vroeg ingegrepen worden.  Dat wil zeggen dat een bestand na vijftig jaar al moet 
bestaan uit de toekomstbomen die de hen toegemeten ruimte innemen.  Bij de dunning worden dus alleen die individuen 
weggehaald die in directe concurrentie staan met de kroonontwikkeling van de toekomstbomen (= hoogdunning).  
Dunningen worden in esdoornbestanden ongeveer elke 5 tot 6 jaar doorgevoerd. 

De Beuken die in hetzelfde bestand voorkomen zijn niet geselecteerd als zaadbestand en worden mee 
opgenomen in het integrale gedeelte van het bosreservaat. 
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33..22..22  FFAAUUNNAA  

3.2.2.1 METHODIEK  

1. Avifauna-kartering  

De inventarisaties zijn uitgevoerd vanaf april tot half juli. De integrale methode van karteren is gebruikt 
waarbij de algemene en zeer algemene soorten geturfd zijn (niet op kaart gezet) en de bijzondere 
broedvogels territoriaal zijn opgetekend (van Dijk, 1996; Anselin e.a., 1999).  

De gegevens werden in drie categorieën van broedzekerheid onder gebracht waarbij code 1: mogelijk 
broedend; code 2: waarschijnlijk broedend en code 3: zeker broedend aanduidt. Deze categorieën vindt men 
terug in de laatste kolom van de Tabel. Code 1 kwam hier niet voor. 

De schemer- en nachtvogels zoals Bosuil, Ransuil en Houtsnip werden in het kader van de Vlaamse 
broedvogelatlas onderzocht in 2002.  

Tijdens het voorjaar (maart) maar ook in het broedseizoen werd speciaal onderzoek verricht naar soorten als 
Middelste Bonte Specht en Taigaboomkruiper.  

2. Onderzoek bodembewonende ongewervelden en dood-houtkevers 

De onderzoekslocaties zijn op kaart 3.2.4 gesitueerd. Hieronder beschrijven we de plaatsen. De locaties 
worden op foto weergegeven in een fotoreportage in bijlage 9. 

Op 28 april 2004 zijn volgende vallen geplaatst: 

• op 5 locaties bodemvallen, telkens 2 vallen per locatie (om voldoende materiaal te hebben); 
• 0p 3 locaties lokvallen;  

De vallen zijn leeggemaakt op 11 mei, 25 mei, 7 juni, 21 juni, 6 juli, 19 juli, 2 augustus, 17 augustus, 30 
augustus, 13 september, 27 september, 11 oktober en 25 oktober 2004.  

Bodemvalonderzoek  

KOB06 

De vallen staan onder een Hazelaar en Vlieren. Het is de donkerste plaats van het bos en er is vrijwel geen 
kruidlaag aanwezig, enkel wat Klimop, bramen en Gevlekte aronskelk. In de omgeving is wel een rijke 
kruidlaag aanwezig (Muskuskruid, Speenkruid) en staat er een forse Es en Zomereik. Aan de vallen is een 
flinke strooisellaag aanwezig en ook heel wat dood hout (inclusief een nog staande dode Boskers). Bostype: 
overgang Veldbies-Beukenbos naar Eiken-Haagbeukenbos.  UTM: GS0025  

KOB07 

De vallen staan nabij een open plekje (1 val aan de rand, de andere buiten de open plek en dus donkerder). 
De vegetatie is er sterk verruigd en dicht, en bestaat uit veel braam, wat Kleefkruid, Grote brandnetel en 
stekelvaren. Veel Gewone es en een berk in de boomlaag, op meer dan 20m staat een dikke Beuk. De 
humuslaag is eerder dun (ca. 1cm), eronder is het erg stenig. Bostype: overgang Veldbies-Beukenbos naar 
Eiken-Haagbeukenbos.  UTM: GS0025  

KOB08 

De vallen staan op een kleine (ca. 8X8m) open plek, die ’s winters kaal is maar later volledig door 
Adelaarsvaren gedomineerd wordt. Er is geen struiklaag. Aan de rand staan 2 dikke Boskersen, verder in 
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het omgevende bos vooral Gewone es en Zomereik en in de kruidlaag bramen en Klein springzaad. De 
humuslaag is eerder dun (ca. 1cm), eronder is het erg stenig. Bostype: Eiken-Haagbeukenbos met 
plaatselijk kenmerken van Veldbies-Beukenbos.  UTM: GS0025  

KOB09 

De vallen staan aan de rand van de open plek die beheerd wordt voor orchideeën (Purperorchis, 
Welriekende nachtorchis, veel Grote keverorchis). In de boomlaag staat Gewone es en een enkele Zomereik 
nabij val 1. De open plek ligt in de bosrand en aanpalend ligt een grasland dat begraasd wordt door paarden 
(dit is op ca. 15 meter van de vallen). Type: Kalk-Beukenbos (Cephalanthero-Fagetum). 

Val 1 staat op een plekje met nauwelijks kruidlaag, enkel wat Gewone salomonszegel. Rond val 2 is wel 
meer (doch ijle) begroeiing, zoals op de rest van de open plek (Nagelkruid, Bosrank, Bosandoorn, Klimop).   
UTM: GS0025  

KOB10 

De vallen staan in jong Beukenbos langs een (voormalig) pad waarop veel Grote veldbies groeit. Voorts 
staat er veel braam, wat Valse salie, Bosgierstgras, Mannetjesvaren en Fraai hertshooi (1 ex.). Type: 
Veldbies-Beukenbos. 

Val 1 staat bij een jonge Beuk, val 2 tussen de vrij ijle bramenvegetatie. Er is weinig dood hout aanwezig en 
een dunne humuslaag (daaronder stenig). Circa 25 m hoger op de helling staan oudere Beuken.   UTM: 
GS0025  

Lokvalonderzoek 

KOL04: alcoholval 

De val hangt tegen een dode Boskers, in de (noord)westelijke bosrand. Aanpalend ligt een weide. Er rond 
staan veel jonge essen, enkele meidoorns, Kruisbes, Hazelaar en een Wilde Lijsterbes. Het is een donkere 
locatie en de kruidlaag is beperkt tot wat Klimop en vooral in de rand Grote brandnetel. 

KOL05: alcoholval 

De val hangt tegen een stervende eik (zeer ijl bladerdak) die grotendeels ontschorst is en met enkele 
boorgaten (mogelijk goed voor Buprestidae). Het is er vrij dicht en donker. Meerdere boskersen, een 
Zomereik, Beuk en Gewone es vormen de boomlaag. De dichte struiklaag bestaat uit Hazelaar. De kruidlaag 
is zeer beperkt (veel zaailingen es en wat bramen). 

KOL06: alcoholval 

De val is bevestigd tegen een dode, liggende (omgezaagde) Es met boorgaten van kleinere houtkevers. Dit 
is een warmer deel van het bos. Het is nochtans een vrij donkere plek met in de boomlaag een dikke 
boskers en Gewone es en Zomereik, in de struiklaag dominantie van Hazelaar en veel Kruisbes. In de 
kruidlaag Klimop, veel zaailingen van es, Gevlekte aronskelk en Eenbes.  
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3.2.2.2 RESULTATEN 

3.2.2.2.1 AVIFAUNA 

In totaal zijn 225 verschillende broedparen en/of territoria opgetekend verdeeld over 39 soorten (bijlage 10). 
De broedvogels worden weergegeven op kaart 3.2.5. 

De broedvogelsamenstelling is gevarieerd en de dichtheden zijn vrij hoog.  

Bij de roofvogels zijn Wespendief, Sperwer, Buizerd, Bosuil en Ransuil aanwezig. De Wespendief broedt er 
niet elk jaar maar wel tijdens het onderzoek voor de Vlaamse broedvogelatlas (2002). 

De spechten zijn vertegenwoordigd door de Groene en Grote Bonte Specht en onregelmatig ook de Kleine 
Bonte Specht (niet in 2004; wel in 2005). Op enkele uitzonderingen na zijn de meeste typische bosvogels 
vertegenwoordigd: Grote Lijster, Spotvogel, Tuinfluiter, Goudhaantje, Vuurgoudhaantje, Grauwe 
Vliegenvanger, Glanskop, Matkop, Boomklever en Appelvink. 

De Fluiter broedde hier wel tijdens de vorige atlasperiode (Gabriëls e.a. 1994) maar momenteel zijn er geen 
open plekken in de dichte vegetatie onder de boomkruinen. Hierdoor kan het mannetje zijn baltsrepertoire 
niet uitvoeren. 

De Bonte Vliegenvanger, die hier in natuurlijke omstandigheden komt nestelen (niet in nestkasten), was in 
2004 afwezig. 

Spotvogel en Tuinfluiter zijn aanwezig in de zoomvegetaties, vooral aan de beneden helling. Het 
Vuurgoudhaantje nestelt voornamelijk in bomen waartegen Klimop groeit en is zeker niet afhankelijk van 
naaldhout. Dit in tegenstelling tot het Goudhaantje waarvan enkele broedparen aanwezig waren in 
Fijnsparren op de helling in het noorden van het gebied. 

Glanskop en Boomklever maar ook Appelvink zijn echte indicatoren van deze hellingbossen.  

Van de Taigaboomkruiper is 1 territorium ontdekt. Het betreft –samen met vindplaatsen in Vrouwenbos (1) 
en Veursbos (4)-  de eerste zekere broedplaatsen voor Vlaanderen. 

 

3.2.2.2.2 ZOOGDIEREN 

Eerst bespreken we de gegevens afkomstig uit de "Databank zoogdieren, samenwerkingsverband JNM en 
Natuurpunt", nadien onze eigen waarnemingen. 

1. Databank 

Het Konenbos ligt in het 5x5 km hok GS02A.  Ondanks dat het nabij het Vrouwenbos ligt, valt het toch in een 
ander hok. In dat hok zijn volgende 26 zoogdiersoorten waargenomen: 

Insecteneters (Insectivora) 

Spitsmuizen (Soricidae): Dwergspitsmuis, Gewone bosspitsmuis, Veldspitsmuis 
Egels (Erinaceidae): West-Europese egel 
Mollen (Talpidae): Europese mol 

Vleermuizen (Chiroptera) 

Gladneuzen (Vespertilionidae): Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Bosvleermuis; 
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Knaagdieren (Rodentia) 

Ware muizen (Muridae): Bruine rat, Gewone bosmuis, Huismuis; 
Woelmuizen (Arvicolidae/microtidae): Muskusrat, Rosse woelmuis, Woelrat;  
Beverratten (Capromyidae): Beverrat 
Slaapmuizen (Gliridae): Hazelmuis 
Eekhoorns (Sciuridae): Rode eekhoorn 

Haasachtigen (Lagomorpha) 

Hazen en konijnen (Leporidae): Haas, Konijn 

Roofdieren (Carnivora) 

Marterachtigen (Mustelidae): Steenmarter, Bunzing, Das, Hermelijn, Wezel 
Hondachtigen (Canidae): Vos 

Evenhoevigen (Artiodactyla) 

Herten (Cervidae): Ree 

Onderstaande tekst (een JNM kampverslag door zoogdierspecialist F. Bonne) geeft wat meer toelichting bij 
bepaalde hierboven geciteerde waarnemingen: 

Langs de Gulp en op vijvers in Remersdaal komen Beverratten voor (med. Alex Zeevaert). 

De Woelratten zijn van de ondersoort Arvicola terrestris sherman. Deze heeft een kortere staart en een 
meer molachtige pels dan de gewone woelrat (A.t.terrestris). Waarschijnlijk betreffen alle in Voeren 
voorkomende woelratten de ondersoort sherman. Uit interviews kon men opmaken dat de soort er plaatselijk 
zeer talrijk is en een ‘plaag’ vormt. 

De Bunzing is zeldzamer dan de Steenmarter en de Wezel is zeldzamer dan de Hermelijn. Dit is de 
omgekeerde situatie dan in het grootste deel van Vlaanderen.  

Opvallend is het nagenoeg ontbreken van vleermuiswaarnemingen, terwijl dit naar alle waarschijnlijkheid nét 
een heel rijk gebied is (zie verder). 

2. Eigen gegevens 

We stelden de aanwezigheid van 11 zoogdieren vast.  

Insecteneters. De Dwergspitsmuis is geregeld aangetroffen in het Konenbos. Op 4 van de 5 
bodemvallocaties is ze gevonden, de enige plek waar de soort ontbrak is KOB09. Het ontbreken van de 
kruidlaag is daar vermoedelijk de oorzaak. De meeste dieren zijn gevangen aan de rand van de open plek, 
met dichte ondergroei (KOB07; 5 ex.). De Gewone bosspitsmuis is 4 keer genoteerd, waarvan 3 keer op 
de plaats waar ook de Dwergspitsmuis het meest abundant was (KOB07).  

Knaagdieren. Aardmuis, Woelrat (3 ex.), Bosmuis (juv.) zijn via vangsten geïnventariseerd. De Rode 
eekhoorn is waargenomen.  

Roofdieren. In het Konenbos zijn drie bezette Dassenbuchten geregistreerd (zie kaart 3.2.6).  

Vos deelt de grote burcht van de Das in het zuidelijk deel van dit bos (med. J. Gabriëls).  

Evenhoevigen. Van het Everzwijn zijn sporen waargenomen door Jan Gabriëls tijdens de 
broedvogelkartering. Er zouden een 50tal dieren in de Voerstreek voorkomen (med. A. Zeevaert in JNM-
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kampverslag april 1995) 

Het Ree is niet talrijk. Het ontbreken van Bosmestkever (Geotrupes stercorosus) is vermoedelijk hieraan 
gelinkt.  

3. Literatuurgegevens 

De Voerstreek behoort tot het ‘historisch bolwerk’ van de Steenmarter. Deze soort heeft zich sterk aan 
menselijke omgeving aangepast, maar kan desalniettemin ook diep in het bos voorkomen (Verkem et al., 
2004). Daar bevindt zich het leefgebied van de Boommarter. Voor de Voerstreek zijn er meerdere, absoluut 
betrouwbare zichtwaarnemingen bekend uit de periode rond 1980. Voor 1979 worden tenminste 6 dieren 
gerapporteerd.  De laatste waarneming dateert van 1982. Interessant is een waarneming van 1995 uit 
Lontzen (Land van Herve), iets meer dan 10 km ten zuidoosten van het Konenbos (Van Den Berge & De 
Pauw, 2004).  

Recent onderzoek naar Hazelmuis heeft effectief nesten van deze soort in de rand van het Konenbos en de 
aangrenzende houtkant opgeleverd.  Naast Teuvenerberg werden enkel nog nesten gevonden in Veursbos, 
Broekbos en Konenbos. 

Tijdens een uitgebreide inventarisatie van Hazelmuis in Limburg kon de Hazelmuis enkel op de 
Teuvenerberg in Teuven met zekerheid gevonden worden. Er zijn 10 nesten gevonden, waarvan 3 met 
jongen. Deze populatie sluit aan bij de Nederlandse kernpopulaties van deze soort (Verbeylen, 2005).  

De vleermuizenfauna is, zoals hoger reeds vermeld, onvoldoende bekend. Zelfs in Vlaanderen algemene 
soorten zijn hier nog nauwelijks geïnventariseerd. 

Waarschijnlijk zijn de Voerense bossen erg belangrijk. Het Konenbos maakt deel uit van een 
habitatrichtlijngebied dat afgebakend is voor Grote hoefijzerneus, Vale vleermuis en Ingekorven vleermuis. 
We bespreken kort deze 3 Europees beschermde soorten, die opgenomen zijn in Bijlage II van de 
Habitatrichtlijn, evenals de Bechsteins vleermuis. Voorts beschouwen we ook de Bosvleermuis, opgenomen 
in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. 

De Grote hoefijzerneus (Rhinolophus ferrumequinum) jaagt in het vroege voorjaar bij voorkeur in dichte 
bossen. Ze zijn zeer wendbaar en plukken prooien (vb. mestkever Geotrupes) van de vegetatie. Later 
verschuift hun jachtgebied naar de bosrand of dicht langs houtkanten. In het najaar zoeken ze begraasde 
weilanden op, waar ze specifiek jagen op kleine mestkevers (Aphodius rufipes).  

De Grote hoefijzerneus is een warmteminnende soort die bij ons aan de noordrand van haar areaal 
voorkomt. De enige recente populatie in Vlaanderen lag in de Voerstreek, in een oud schuurtje (1995, 12 
dieren). Ook historisch enkel van de Voerstreek bekend maar wel talrijker. In tweede helft 20e eeuw ook in 
Wallonië afgenomen (Verkem et al., 2004). 

De Vale vleermuis (Myotis myotis) jaagt liefst in gebieden met geen of korte bodemvegetatie. Bossen 
zonder ondergroei (zoals beukenbossen of ook naaldbossen) worden verkozen, evenals gemaaide of kort 
gegraasde graslanden. Het basisvoedsel bestaat uit loopkevers, die van de bodem geplukt worden. Tijdens 
bepaalde periodes worden veel Meikevers, langpootmuggen, mestkevers (Geotrupes spec.) en andere vrij 
grote insecten gegeten. Het is een warmteminnende soort die bij ons aan de rand van haar areaal voorkomt. 
In Wallonië is op 10 km. van de Voerstreek een kolonie aanwezig, in Vlaanderen zijn er geen zomerkolonies 
bekend (Verkem et al., 2004). 

De Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) is een soort die voornamelijk jaagt in bos, maar ook in 
boomgaarden en in weilanden langs houtkanten en bomenrijen. Als zomerverblijfplaats worden vooral 
zolders gebruikt, of ook wel kelders en grotten. De soort heeft zich op een beperkt aantal prooisoorten 
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gespecialiseerd: vliegen, spinnen en nachtvlinders. Door koeien begraasde weilanden in de omgeving van 
bos zijn positief. In Vlaanderen zijn 10 zomerkolonies gekend, waarvan 2 in Voeren, in het poorthuis van het 
Kasteel van Moelingen en in Sint-Pieters-Voeren (Verkem et al., 2004).  

De Bechsteins vleermuis of Langoorvleermuis (Myotis bechsteinii) kan als een ambassadeur van oude 
bosgebieden beschouwd worden. De aanwezigheid van oude loofbomen (meer dan 100 jaar) is van groot 
belang (zomerverblijfplaatsen in holle bomen). De dieren foerageren graag in oude, gesloten 
loofbosbestanden met weinig bodembedekkende vegetatie en ze zouden geregeld prooien op de bosbodem 
vangen, zoals Vale vleermuis (Verkem et al., 2004).  

Interessant om weten is dat uit archeologisch materiaal blijkt dat dit tot ca. 1000 jaar geleden één de meest 
voorkomende soorten was in onze regio. Tegenwoordig beperken zomerwaarnemingen van de Bechsteins 
vleermuis zich tot de mergelgroeven van Riemst. Belangrijk is wel dat recent een kolonie ontdekt is in 
Plombières, op minder dan 5 km van de Voerstreek. De kans is dus zeer groot dat in de hellingbossen van 
de Voerstreek nog een populatie aanwezig is (Verkem et al., 2004). Er zijn recente geluidswaarnemingen 
van deze soort in het Konenbos en Veursbos (med. G. Palmans; zie kaart 3.2.6). 

De Bosvleermuis (Nyctalus leisleri) houdt van open plekken (kapvlaktes, boswegen, poelen, percelen met 
open structuur) in bossen of er rondom, graag boven water. In Duitsland stelde men vast dat oude 
beukenbestanden zonder ondergroei, de zogenaamde ‘beukenkathedralen’, in trek zijn, net als voor de Vale 
vleermuis (Verkem et al., 2004).  

In Vlaanderen is de verspreiding van de Bosvleermuis pas recent in kaart gebracht. De soort is beperkt tot 
enkele grote boscomplexen (Zoniënwoud, Park van Tervuren, Meerdaalwoud) en in valleien in tussen 
liggend gebied (Dijle, Ijse, Laan). In de Voerstreek is er een waarneming van 2001 in Teuven (Verkem et al., 
2004), dus op vrij geringe afstand van het Konenbos.  

 

3.2.2.2.3 AMFIBIEËN 

In de databank van het Instituut voor Natuurbehoud zijn 4 soorten amfibieën en reptielen vermeld voor het 
UTM-kilometerhok GS0025 (med. D. Bauwens). Het gaat om 3 zeer algemene soorten, Bruine kikker (Rana 
temporaria), Alpenwatersalamander (Triturus alpestris) en Kleine watersalamander (Triturus vulgaris), maar 
ook de Vuursalamander (Salamandra salamandra). Deze soort staat als ‘kwetsbaar’ op de Rode lijst en is 
in Vlaanderen beperkt tot grote oude boscomplexen. Het is bij ons een bewoner van oude beuken- en eiken-
haagbeukenbossen, bij voorkeur in heuvelachtige gebieden, waarin bronnen en beekjes voorkomen. Ze 
maken gebruik van holen van kleine zoogdieren, maar ook stapelmuurtjes en natuurlijke spleten worden 
bewoond. Dood hout (voorbeeld houtstapels) is erg interessant (Bauwens & Claus, 1996). 

De larven worden gevonden in brongebieden en beekjes (in de Vlaamse Ardennen) of in karresporen of 
bospoelen (zelfs diegene die grotendeels gevuld zijn met rottende bladeren) in Meerdaalwoud (bij Leuven). 
Zelfs in een met water gevulde hoefafdruk van een paard zijn enkele larven gevonden. Er was daar een 
voorkeur voor relatief koele, vrij kleine en sterk beschaduwde plasjes met weinig of geen watervegetatie 
(Van Beek, 1992). 

Onze eigen gegevens betreffen de Bruine kikker (Rana temporaria), die drie keer is waargenomen in het 
Konenbos en de Gewone pad (Bufo bufo) vijf keer. Alle Gewone padden zijn goed gecontroleerd of het geen 
Vroedmeesterpadden (Alytes obstreticans) betrof. 

Gezien de intensiteit waarmee we naar dood-houtkevers zochten onder stronken en dergelijke, wat een 
goede methode is om Vuursalamander op te sporen, valt te vrezen dat deze is uitgestorven in het 
Konenbos.  De soort is bekend van een poel ten oosten van het bos, nabij een boerderij (med. D. Zeevaert).  
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3.2.2.2.4 DAGVLINDERS 

In de databank van het Instituut voor Natuurbehoud zitten waarnemingen van 5 soorten voor het 
kilometerhok GS0025. Het gaat om de zeer algemene soorten Dagpauwoog, Argusvlinder, Kleine vos, Klein 
geaderd witje en Oranjetipje. Enkel laatstgenoemde kan ten dele als bossoort beschouwd worden.  

Eigen waarnemingen betreffen Atalanta, Bont zandoogje, Boomblauwtje, Icarusblauwtje, Klein geaderd witje 
en Oranjetip. Landkaartje en Dagpauwoog zijn waargenomen door Jan Gabriëls. 

Het Icarusblauwtje is waargenomen in een aanpalend, begraasd grasland.  
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3.2.2.2.5 LOOPKEVERS (COLEOPTERA, CARABIDAE) 

Loopkevers zijn onderzocht middels bodemvallen en middels handvangsten (situering zie Kaart 3.2.4). We 
bespreken eerst de algemene resultaten en vervolgens bespreken we enkele soorten. 

In bijlage 11 wordt per locatie aangegeven welke loopkeversoorten met bodemvallen gevangen zijn. Ook 
staat de Rode-lijststatus en de habitatvoorkeur (volgens Desender et al., 1995) vermeld. De afkortingen van 
de habitats zijn: 

• DG en VG: droge resp. vochtige graslanden 
• HH: heide en hoogveen 
• RA: ruigtes en akkers 
• BO: bossen 

Soms staat er (e) of (s) toegevoegd. Dat betekent eurytoop resp. stenotoop. Een soort met vermelding 
DH(e) is eurytoop in droge habitats, dat wil zeggen ze komt in een brede range aan droge habitats voor 
(stentoop: in een beperkt aantal habitats).  

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke soorten via handvangsten bekomen zijn. Soorten met een * 
zijn niet waargenomen in de bodemvallen. 

Tabel 3.2.1: Waargenomen loopkeversoorten via handvangsten 

Datum Soort geslacht aantal 
27/09/2004 Agonum assimile  * v 2 
7/06/2004 Amara plebeja * v 1 
11/05/2004 Amara similata m 1 
7/06/2004 Bembidon lampros m 1 
7/06/2004 Bembidon lampros v 1 
27/09/2004 Carabus violaceus m 1 
27/09/2004 Carabus violaceus larve 1 
11/05/2004 Harpalus affinis * m 1 
7/06/2004 Nebria brevicollis  v 1 
7/06/2004 Notiophilus biguttatus v 1 
11/05/2004 Poecilus cupreus v 2 
11/05/2004 Pterostichus madidus m 1 
11/05/2004 Pterostichus madidus v 1 
11/05/2004 Pterostichus madidus v 1 
28/04/2004 Pterostichus oblongopunctatus * m 1 

Tenslotte zijn er occasioneel via lokvallen loopkevers bekomen. In 1 lokval (KOLO5) zijn 5 loopkevers 
gevangen op 21 juli 2004, namelijk Harpalus rubripes (1 vrouwtje), Ophonus puncticollis (2 mannetjes, 1 
vrouwtje) en Amara praetermissa (1 vrouwtje).  

De naamgeving is volgens Turin (2000) en wijkt aanzienlijk af van Desender et al. (1995).  

Opmerking: bodemval KOB08 is eenmaal verstoord door Dassen. De vangsten gingen dan deels of volledig 
verloren.  
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Algemene bevindingen 

Het bodemvalonderzoek leverde 594 loopkevers op, verdeeld over (slechts) 19 soorten. Via handvangsten 
zijn nog 4 extra soorten opgespoord (Agonum assimile, Amara plebeja, Harpalus affinis en Pterostichus 
oblongopunctatus), allen algemeen in Vlaanderen. Met lokvallen zijn nog 3 extra soorten gevangen (Amara 
praetermissa, Harpalus rubripes en Ophonus puncticollis), alle 3 typisch voor meer open ecotopen. Dit 
brengt het totaal op 26 soorten.  

Acht soorten zijn opgenomen in de Vlaamse Rode lijst (Desender et al., 1995) en deze worden hieronder 
besproken. Ze behoren tot de Rode-lijstcategorieën: 

• ‘Bedreigd’: Carabus arvensis  
• ‘Kwetsbaar’: Carabus coriaceus 
• ‘Achteruitgaand’: Carabus nemoralis en Carabus auratus 
• ‘Zeldzaam’: Abax parallelus, Amara praetermissa, Asaphidion stierlini en Ophonus puncticollis 

Zeven van de gevonden soorten behoren tot het genus Carabus (‘schallebijters’)! Deze soorten zijn bij wet 
beschermd in Vlaanderen. De Carabus-soorten zijn belangrijk, omdat het ongevleugelde soorten betreft, die 
zich dus enkel lopend verbreiden. Voor Carabus-soorten die specifiek aan een ecotoop gebonden zijn, geldt 
dus dat ze erg gevoelig zijn voor versnippering.  

De verdeling van de 19 loopkeversoorten uit het bodemvalonderzoek naar voorkeurshabitat (volgens 
Desender et al., 1995) levert het volgende resultaat op:  

• Bos(soorten): 7 
• Heide en hoogveen: 2 
• Ruigtes en akkers: 1 
• Diverse droge habitats: 6 
• Diverse vochtige habitats: 3 

Hierbij merken we op dat de 2 soorten van ‘heide en hoogveen’ nogal ongelukkig gekarakteriseerd zijn en 
eigenlijk ook of zelfs vooral in bossen voorkomen (Carabus violaceus en C. problematicus). Aldus besluiten 
we dat we 9 van de 19 soorten als typische bosbewoners kunnen beschouwen terwijl onder de 10 overige 
soorten zich ‘indringers’ uit omliggende habitats bevinden.  

Van drie soorten zijn meer dan 100 ex. gevangen gedurende het onderzoek: Carabus violaceus, Nebria 
brevicollis en Pterostichus madidus. Deze waren ook in het Vrouwenbos de dominante soorten (hoewel daar 
ook Abax ater daartoe behoorde). Deze 3 domineren de aantallen grotendeels, samen met Carabus auratus. 
Hiervan is evenwel enkel Carabus violaceus gelijkmatig verspreid over de percelen. 

In totaal zijn er slechts 7 soorten waarvan tijdens het hele onderzoek meer dan 10 exemplaren zijn 
gevangen. Hiervan zijn er 5 het meest gevangen in KOB09 (Kalk-Beukenbos = locatie met beheer voor 
orchideeën). 

We vergelijken de bevindingen even met het naburige Vrouwenbos: 

• 6 soorten die in het Konenbos zijn waargenomen, zijn niet in het Vrouwenbos gevonden: Asaphidion 
stierlini, Carabus arvensis, Carabus auratus, Bembidion lampros, Calathus fuscipes, en Pterostichus 
vernalis; de eerste 3 soorten staan op de Rode lijst; 

• Omgekeerd zijn 6 loopkeversoorten niet in het Konenbos gevonden, maar wel in het Vrouwenbos: 
Amara aenea, Amara ovata, Badister bullatus, Notiophilus rufipes, Patrobus atrorufus en 
Pseudoophonus rufipes. Hiervan staat echter geen enkele soort op de Rode lijst. 
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Vergelijking locaties 

In KOB09, het beheerde perceel (ifv orchideeën) is een opvallend hoog aantal individuen gevangen, 
vergeleken met de overige locaties. Dat komt door de hoge aantallen van 3 soorten: Carabus auratus, 
Nebria brevicollis en Pterostichus madidus.  

Ook qua soortenaantal scoort KOB09 meer dan het dubbel van de meeste andere percelen (14 soorten). 
Het tweede soortenrijkste bestand is het jonge beukenbestand (KOB10; 10 soorten).  

Rode-lijstsoorten ontbreken op de meest donkere locatie (KOB06). De beheerde locatie (KOB09) spant de 
kroon met 4 soorten. 

 

Soortbesprekingen 

Rode-lijstsoorten 

Carabus arvensis, is bedreigd in Vlaanderen, wegens een sterke achteruitgang: 18 UTM-hokken voor 
1950, 7 na 1950 (Desender et al., 1995). De meest recente waarnemingen situeren zich in Lanaken (1987) 
en Meeuwen (1995; militair domein).  

Desender et al. (1995) noemen haar een droogteminnende soort, die vooral op droge heide met opslag van 
naaldbomen voorkomt, en op kapvlakten in bossen. Turin (2000) wijst erop dat de soort bij ons in een 
oecologische overgangssituatie bevindt. Verder naar het zuiden is het een echte bossoort, verder naar het 
noorden gedraagt ze zich meer als xerothermofiele soort die bijna uitsluitend in droge heide op zandgrond 
(eventueel met lichte naaldboomopslag) leeft. In Nederland zeer kenmerkend voor droge heide.  

Tijdens uitgebreid onderzoek in Midden-Limburgse heidegebieden (De Teut, Tenhaagdoornheide, Mechelse 
Heide, Zijpbeekvallei, Kikbeekbron, Oudsberg, Houterenberg) is deze soort nooit waargenomen !! (Aeolus, 
2000, 2001, 2002, 2003).  

We vonden in het Konenbos 1 mannetje in de eerste helft van juli 2004 in KOB09.  

Carabus coriaceus, de Lederloopkever, is één der grootste inheemse loopkevers. 

De soort bewoont loof- en naaldbossen op humusrijke, matig vochtige bodem. In Nederlands Limburgse 
hellingbossen zou de soort meer in de bosranden voorkomen dan in het bos zelf. Ze is brachypteer 
(kortvleugelig). Volgens Turin (2000) oriënteert de soort zich bij verbreiding buiten bossen sterk op 
lijnvormige landschapselementen.  

Voor 1950 waren er veel waarnemingen in het centrum van Vlaanderen. De soort is zeer sterk achteruit 
gegaan en na 1950 slechts in 11 UTM-hokken van 5x5 km aangetroffen (Desender et al., 1995). Een 
uitgebreid recent onderzoek in 56 Vlaamse bossen (De Bakker et al., 2000) kon enkel het voorkomen in 
Meerdaalwoud aantonen. In 2003 is de soort nog op het vliegveld van Malle gevangen (5 tal ex.), in een 
bosrand. De bossen bestaan er uit open naaldhout op voormalige stuifduinen, met in de depressies 
heiderelicten. In een ander bosgebied te Malle is de soort met 1 ex. gevonden (med. M. Jacobs). Uit een 
analyse van Turin (2000) blijkt dat de soort achteruit gaat in het zuidelijk deel van haar areaal (België, 
Nederlands Noord-Brabant) en plaatselijk toeneemt in noordelijkere streken (ook in Noord-Nederland), 
waaruit hij afleidt dat het om een verschuiving door klimatologische omstandigheden zou kunnen gaan. 

In Limburg zijn van oudsher weinig waarnemingen, enkel in het zuidoosten van de provincie en vooral in 
Voeren. Er zijn waarnemingen uit 6 hokken in Limburg, waarvan slechts 1 na 1950, in het westelijk deel van 
Voeren.  
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Het voorkomen in het oostelijk deel van de Voerstreek is met dit onderzoek en het parallelle onderzoek in 
Vrouwenbos bevestigd. We vonden niet minder dan 17 ex. in het Vrouwenbos, vooral in een vrij donker 
perceel en niet op de meest open en lichtrijke plaats bij een bosrand. Dit zou volgens Turin (2000) nochtans 
op prijs gesteld worden. 

In het Konenbos vonden we slechts 2 exemplaren, een vrouwtje in KOB08 en een mannetje in KOB09, in de 
periode eind juli - begin augustus. Deze lage aantallen maken geen link met beheer mogelijk, maar de 
dieren lijken ook hier niet bijzonder aangetrokken door de lichtrijke locatie KOB09.  

Abax parallelus is een zeldzame (8 UTM-hokken van 5X5 km voor 1950, 12 na 1950) bossoort in 
Vlaanderen (Desender et al., 1995). In Nederland is ze vrij zeldzaam en komt ze vooral in Zuid-Limburg en 
op de Veluwe voor. Daar leeft ze vooral in Eiken-Haagbeukenbossen resp. in dichte naaldbossen of Eiken-
Berkenbossen met dichte ondergroei van Adelaarsvaren. De soort wordt zelden buiten het bos aangetroffen 
en is brachypteer, maar wel een goede loper. Ze is gevoelig voor versnippering van bossen en een goede 
indicator van oude stabiele bossen (Turin, 2000). 

In het Konenbos zijn slechts 2 ex. gevangen, waarvan 1 op het beheerde perceel KOB09. 

Amara praetermissa heeft een beperkt voorkomen in Vlaanderen. Zowel voor als sinds 1950 zijn er 
waarnemingen in 12 UTM-hokken van 5x5 km. Het is een stenotope soort die beperkt is tot bepaalde droge 
habitats (Desender et al., 1995). 

In noordelijk Europa vooral in droog, open terrein met schrale vegetatie. Ook op kunstmatige, grindachtige 
bodem zoals oude spoorlijnen. In Nederland gevangen in buntgrasvegetaties (in heidegebieden) en op 
kalkgrasland (Turin, 2000). Opmerkelijk is dat Turin vermeldt dat er sinds Lindroth (1945) geen vermeldingen 
meer zijn van vliegwaarnemingen en dat de soort waarschijnlijk een slecht verbreidingsvermogen heeft. Wij 
vonden 1 vrouwtje in KOL05, een lokval die tegen een stervende boom hangt op een donkere locatie 
centraal in het (weliswaar smalle) bos ! Naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier om een rondzwervend, 
vliegend dier.  

Asaphidion stierlini was voor 1950 slechts van 1 locatie in Vlaanderen bekend, maar is sinds in 10 UTM-
hokken van 5x5 km gevonden, vooral aan de kust. Het is een stenotope soort die beperkt is tot bepaalde 
droge habitats (Desender et al., 1995). 

In Nederland is de soort pas recent voor het eerst aangetroffen, en momenteel zijn er 4 vindplaatsen, aan de 
kust en in het rivierengebied. Het is een atlantisch-mediterrane soort die bij ons aan de uiterste 
noordwestgrens van haar areaal lijkt voor te komen. Er zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar uit de 
Benelux om de soort goed ecologisch te karakteriseren. In het buitenland wordt de soort getypeerd als 
typisch voor (zeer) open terrein, vooral kustbiotopen als duinen en kwelders (Turin, 2000).  

De vangst van 1 vrouwtje in de tweede helft van augustus 2004 in het Konenbos is enigszins raadselachtig, 
hoewel ze op de meest open locatie plaatsvond (KOB09).  

Ophonus (=Harpalus) puncticollis, is ‘bedreigd’ in Vlaanderen wegens een sterke achteruitgang en het 
voorkomen in slechts 4 UTM-hokken na 1950 (12 hokken voor 1950). De soort is in 1994 nog op de Sint-
Pietersberg gezien. Recente vindplaatsen in Limburg zijn het mijnterrein van Eisden, waar de soort relatief 
talrijk is in droog, schraal begroeid, stenig grasland met veel schermbloemen op de top van de 2 terrils 
(Lambrechts et al., 2004), en 2 bermen van het Albertkanaal, een zandige berm met heide en struisgrasland 
in Eigenbilzen en een kruidenrijkevegetatie op pure krijtbodem in Vroenhoven (Indeherberg et al., 2004).  

Het is een soort van graslanden met open vegetatie, bij voorkeur op kalk. Van H. puncticollis is bekend dat 
de dieren de vruchten van Kleine bevernel (Pimpinella saxifraga) eten en vaak in uitgebloeide schermen van 
Wilde peen (Daucus carota) te vinden zijn. (Desender et al., 1995). 
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Ophonus puncticollis wordt in Nederland enkel op de kalkgraslanden van Zuid-Limburg geregeld 
waargenomen. De soort is droogte- en warmteminnend en leeft vooral op kalkbodem met vrij grove, 
grindachtige textuur (Turin, 2000). Macropteer. 

Zeer opmerkelijk is de vangst van 2 mannetjes en 1 vrouwtje van deze soort in KOL05, een lokval die tegen 
een stervende boom hangt op een donkere locatie centraal in het bos! Dit wijst op een populatie in de directe 
nabijheid van het bos.  

Carabus auratus, de Gouden loopkever, wordt als ‘achteruitgaand’ in Vlaanderen beschouwd op basis van 
een verspreiding in 75 UTM-hokken voor 1950 en slechts 44 na 1950 (Desender et al., 1995). 

Turin (2000) beschouwt haar als een zonminnende soort van open terreinen, vooral (kruidenrijke) niet zwaar 
bemeste graslanden (o.a. kalkgrasland en rivierdijken met zuidexpositie). Op een warm kalkgrasland in 
Nederlands Zuid-Limburg werd waargenomen dat de dieren in de zomer naar de omliggende bossen 
verhuisden, een zeer relevante vaststelling in het kader van dit onderzoek! Bosranden grenzend aan 
kalkgrasland zijn de locaties waar in Nederland de hoogste dichtheden zijn vastgesteld. In West-Duitsland 
onder andere waargenomen op kapvlakten in bossen. Het is een brachyptere soort, die zich evenwel lopend 
goed verplaatst. De soort zou ook tot hoog in de bomen actief kunnen zijn (Turin, 2000). 

In het studiegebied is een zeer belangrijke populatie van deze soort aanwezig in KOB09. Er zijn niet minder 
dan 76 dieren gevangen, in de maanden mei (21), juni (31), juli (22) en augustus (2). Het feit dat er vanaf de 
aanvang van het onderzoek al veel dieren in het bos gevangen zijn, wijst erop dat de dieren daar hun hele 
cyclus volbrengen en er niet louter ‘overzomeren’ (cfr. Turin, 2000). De grote populatie is te danken aan het 
beheer. Anders zou deze locatie veel te donker (beschaduwd, dichtbegroeid) zijn. 

Daarnaast is er 1 wijfje gevangen in KOB08. De verhouding mannetjes / wijfjes is 51 / 26.  

Carabus nemoralis, de Tuinschallebijter, is in Nederland en de meeste omliggende landen in aantal 
toegenomen, dit in tegenstelling tot de Vlaamse situatie. De soort bereikt in Nederland de hoogste 
dichtheden in beboste terreinen en in mindere mate in heide en cultuurland, maar is wel talrijk in kruidenrijk 
grasland. Op de kalkgraslanden met schrale vegetatie heeft de soort een voorkeur voor noord georiënteerde 
hellingen, waar steeds een voldoende hoog vochtgehalte is. De soort is kortvleugelig, maar wel een goede 
loper (Turin, 2000). 

Enkel in KOB10 is de Tuinschallebijter gevonden (slechts 1 ex.).  

 

Momenteel niet-bedreigde soorten 

We bespreken enkele loopkeversoorten die niet op de Rode lijst staan, maar óf toch een beperkte 
verspreiding hebben in Vlaanderen, óf een specifieke habitatvoorkeur. 

Abax ater (=Abax parallelepipedus) is een eurytope bossoort, met hoogste dichtheden in matig vochtige 
bossen, minder in vochtige tot natte bossen. Daarbuiten kan men de soort in diverse beschaduwde 
terreintypes zoals heide en grasland tegenkomen, soms als zwerver vanuit bossen waar de reproductie 
plaatsvindt. De soort is brachypteer, maar kan goed lopen. Ze is vermoedelijk gevoelig voor versnippering 
van bossen, tenzij deze door hagen of houtkanten verbonden zijn (Turin, 2000).  

De soort is op de 5 onderzochte locaties in het Konenbos in lage aantallen gevonden. 

Carabus violaceus, de Paarse loopkever, komt in Nederland zowel in bossen als vrij open terreinen voor: in 
Zuid-Limburg op kalkgrasland en bosranden van het Eiken-Haagbeukenbos (hellingbossen) en op de 
Veluwe hoofdzakelijk in lichte bostypen (Turin, 2000).  
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Van deze soort zijn er tijdens handvangsten meerdere larven gevonden onder naalden van Lork. Volwassen 
dieren zijn op alle locaties in vergelijkbare aantallen gevonden (19 – 26 ex.). Deze forse jager komt dus 
wijdverspreid en talrijk voor in het Konenbos. 

Pterostichus madidus is in Nederland een eurytope bossoort, die vooral in warme, lichte bossen voorkomt 
of aan de randen van koelere bostypes. De hoogste densiteiten vindt men er op de overgang van Eiken-
Haagbeukenbos naar kalkgrasland. De noordgrens van het areaal loopt door Nederland. Opmerkelijk is dat 
het in Groot-Brittannië de meest waargenomen loopkeversoort is, in zeer diverse biotopen, maar meest in 
droge bossen en droge graslanden (Turin, 2000).  

In dit onderzoek is het -samen met Nebria brevicollis- de talrijkst aangetroffen soort met de hoogste 
aantallen in KOB09 en KOB10.  

Pterostichus oblongopunctatus is een bossoort met een slechte dispersiecapaciteit, net als Abax ater 
(Turin & den Boer, 1988).  De soort is door ons enkel via handvangsten bekomen in het Konenbos. 

 

Samenvatting en besluit 

Op een half jaar tijd, van eind april tot eind oktober, zijn 26 loopkeversoorten gevangen op 5 plaatsen in het 
Konenbos. Dit is een laag aantal vergeleken met bemonsteringen in open ecotopen. Slechts een relatief 
beperkt aantal loopkeversoorten verkiest bossen, maar onder deze soorten bevinden zich wel goede 
indicatoren. 

Er zijn 8 Rode-lijstsoorten genoteerd, waarvan enkele bijzondere bossoorten: Carabus coriaceus (de 
Lederloopkever), Carabus arvensis en Abax parallelus. Vermeldenswaard is zeker de grote populatie 
Gouden loopkever (Carabus auratus), een soort die zowel in bossen als cultuurlandschap voorkomt, maar 
die door intensivering van landgebruik een sterke achteruitgang kende in Vlaanderen.  

Daarnaast zijn nog volgende typische bossoorten gevonden, die op Vlaams niveau niet zeldzaam of 
bedreigd zijn: Abax ater, Pterostichus oblongopunctatus, Notiophilus biguttatus, Carabus violaceus en 
Carabus problematicus.  

De soortenrijkste locatie is het perceel dat beheerd wordt voor orchideeën. Het ligt nabij de bosrand en is 
lichtrijk doordat de ondergroei gekapt wordt. Daardoor zijn er heel wat soorten van open terrein aangetroffen, 
waaronder enkele zeer bijzondere, maar toch zijn ook alle bossoorten hier goed vertegenwoordigd.  

We kunnen dus ondubbelzinnig stellen dat het beheer hier een positieve invloed heeft op de soortenrijkdom 
en op het voorkomen van de meest bijzondere soorten die het bos rijk is. Het beheer dient voortgezet te 
worden. 

Tot slot ook nog vermelden dat er 2 bijzondere soorten van open terrein in een lokval in het bos zijn 
gevangen. Deze methode wordt nog maar weinig toegepast voor keveronderzoek, maar brengt zeker 
belangrijke nieuwe informatie aan het licht. 
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3.2.2.2.6 OVERIGE KEVERS (COLEOPTERA) 

Naast loopkevers zijn er nog kevers uit 19 verschillende families gedetermineerd (bijlage 12). Per soort wordt 
via kernwoorden aangegeven wat hun ecologie is. 

In onderstaande tabel geven we aan hoeveel vertegenwoordigers van elke familie er in deze studie 
gevonden zijn. Ook vermelden we het aantal houtbewonende (xylobionte) soorten dat er van Vlaanderen en 
Limburg bekend is (overgenomen uit Crevecoeur, 2004). Deze cijfers dienen als erg voorlopig behandeld, 
gezien de beperkte kennis van deze groep in Vlaanderen. 

Tabel 3.2.2: aantal aangetroffen keversoorten per familie in het Konenbos 

Keverfamilie 
# soorten 
Vrouwenbos 

# xylobionten 
Vlaanderen 

# xylobionten 
Limburg 

Anobiidae: Klopkevers 2 15 11 
Buprestidae: Prachtkevers 1 5 4 
Cantharidae: Weekschildkevers 1 6 2 
Cerambycidae: Boktorren 10 52 45 
Chrysomelidae: Bladhaantjes 3 0 0 
Coccinellidae: Lieveheersbeestjes 7 0 0 
Cucujidae: Smalkevers 1 1 1 
Curculionidae: Snuitkevers 5 18 14 
Lagriidae: Wolkevers 1 0 0 
Lampyridae: Glimwormen 2 O 0 
Lucanidae: Vliegende herten 2 3 3 
Lycidae: Roodschildkevers 1 2 1 
Lymexylonidae: Werfkevers 1 1 1 
Mordellidae: Spartelkevers 1 6 4 
Nitidulidae: Glanskevertjes 2 11 10 
Pythidae: Glansschorskevers 2 1 1 
Scarabaeidae: Bladsprietkevers 2 4 4 
Silphidae: Aaskevers 1 0 0 
Staphilinidae: Kortschildkevers 1 65 41 

 

Prachtkevers (Buprestidae) 

Het was merkwaardig dat we, ondanks gericht zoeken, slechts 1 prachtkever konden vangen, namelijk 
Agrilus bipunctatus. Deze vloog langs de bosrand aan de ‘ingang’ van het bos (langs de verharde weg).  

Boktorren (Cerambycidae) 

Er zijn 9 boktorsoorten waargenomen, alle vrij algemeen tot algemeen in België.  

Een tiende soort, Oedemera virescens, is in ons land de meest algemene vertegenwoordiger van de familie 
der schijnboktorren (Oedemeridae). Deze is 1 keer waargenomen in het Konenbos. 

Pogonocherus hispidus is in België van een beperkt aantal locaties bekend, maar wel erg verspreid over het 
hele land (Muylaert, 1984).  

De Veranderlijke huisbok (Phymatodes testaceus) is, zoals de naam al doet vermoeden, heel variabel van 
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kleur en wordt vaak in huis waargenomen. 

De Voerstreek is het soortenrijkste gebied van Vlaanderen voor boktorren (Muylaert, 1984).  

Bladhaantjes (Chrysomelidae) 

Vertegenwoordigers van deze keverfamilie hebben geen nauwe binding met dood hout, maar wel vaak met 
specifieke plantensoorten.  

Er zijn 3 soorten op naam gebracht.  

Lieveheersbeesten (Coccinellidae) 

In totaal zijn 7 verschillende soorten lieveheersbeestjes waargenomen (bijlage 12 en 13). Volgens de recent 
verschenen verspreidingsatlas (Adriaes & Maes, 2004) zijn deze soorten in Vlaanderen: 

Zeer algemeen: Propylea 14-punctata, Adalia bipunctata 
Algemeen: Calvia 10-guttata, Halyzia 16-guttata; 
Vrij algemeen: Coccinella 5-punctata; 

Twee soorten behoren tot de subfamilie Dwergkapoentjes (Scymninae). Deze zijn moeilijker te determineren 
en er zijn slechts weinig gegevens van bekend in Vlaanderen. 

Scymnus haemorrhoidalis is slechts bekend van 2 locaties in Vlaanderen.  
Scymnus ferrugatus wordt niet vermeld in Adriaens & Maes (2004). Deze soort is dus vermoedelijk nieuw 
voor Vlaanderen.  

Snuitkevers (Curculionidae) 

Dit is een zeer omvangrijke familie van kevers (ca. 700 soorten in België). Vijf soorten zijn gedetermineerd, 
maar er zijn nog meer soorten aanwezig. Phyllobius urticae is een soort die uitsluitend op Grote brandnetel 
voorkomt en zeer talrijk is in het Konenbos. 

Glimwormen (Lampyridae) 

2 van de 3 inheemse glimwormsoorten zijn gevangen. 

De Kortschildglimworm (Phosphaenus hemipterus) is in elke bodemval (KOB06 – KOB10), verspreid over 
het hele Konenbos, aangetroffen. In totaal ging het om 23 exemplaren. In KOB07 en KOB10 is telkens maar 
1 ex. gevonden. Tot voor kort dacht men dat deze soort zeer zeldzaam is in Vlaanderen, maar gericht 
onderzoek (met vrouwtjes al ‘lokmiddel’) wees uit dat ze op heel wat plaatsen voorkomt. Het is een 
dagactieve, doch onopvallende soort. 

De Gewone glimworm (Lampyris noctiluca) is op 2 plaatsen in het Konenbos gevangen: in KOB06 en 
KOB09.  

Vliegende herten (Lucanidae) 

Gerichte avondbezoeken in juli en augustus ten behoeve van het Vliegend hert (Lucanus cervus) leverden 
niets op. Het Vliegend hert is een Europees bedreigde soort (Habitatrichtlijn bijlage II). Het Vrouwenbos 
maakt deel uit van een habitatrichtlijngebied dat afgebakend is voor deze soort. 

De Voerstreek als geheel herbergt nog een populatie Vliegend hert zoals blijkt uit tientallen waarnemingen in 
de verschillende bossen. Deze sluit aan bij grote populaties in het zuiden van Nederlands Limburg, het 
noorden van de provincie Luik (beste regio in Wallonië voor deze soort) en Duitsland (Thomaes & 
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Vandekerkhove, 2004). A. Zeevaert (schrift. med.) meldt dat de soort veel voorkomt in Veursbos en 
Roodbos, en occasioneel door hem gezien is aan de Beekberg (’s Gravenvoeren), Schophemerheide en aan 
de rand van het Broekbos (dat vlakbij het Konenbos ligt), op stervende eiken.  

Wel spectaculair is het voorkomen van Rolrond vliegend hert (Sinondendron cylindricum). Door gericht 
zoeken onder dood hout konden we 3 mannetjes vinden aan de rand van de open plek met orchideeën 
(KOB09), 1 op 19 juli en 2 op 2 augustus.  

Op een kaart van 1973 worden slechts enkele vindplaatsen van na 1950 vermeld voor Vlaanderen, onder 
andere in Voeren, Meerdaalwoud en rond Herentals. Voor 1950 zouden er ook waarnemingen zijn gedaan in 
de omgeving van de Sint-Pietersberg en het Zoniënwoud. Het Rolrond vliegend hert is een uitstekende 
vlieger met zeer grote vleugels. De kever vliegt graag bij warm weer 's avonds.  

Van het Klein vliegend hert (Dorcus parallelepipedus) zijn 9 exemplaren waargenomen, 4 mannetjes en 5 
wijfjes. De soort is verspreid over het hele Konenbos waargenomen, in de maanden april, juni, juli en 
augustus (kaart 3.2.6). Er is 1 dier met bodemvallen gevangen in het noordelijk deel van het bos (KOB10, 
jong beukenbestand). Alle andere dieren zijn door gericht zoeken onder dood hout ontdekt. 

Stassen (2003) bespreekt het voorkomen van deze soort in Limburg. In de periode 1990 – 2002 is de soort 
door gericht te zoeken een 40 tal keer gevonden in 27 kilometerhokken. De meeste vindplaatsen liggen in de 
nochtans bosarme gemeentes Riemst en Tongeren. Gericht onderzoek toonde daar aan dat het Klein 
vliegend hert daar frequent in holle wegen voorkomt, graag in oude iepenstobben. In de vallei van de Jeker, 
meer bepaald in de Kevie bleken oude populieren belangrijk te zijn. Buiten Zuidoost-Limburg is er een 
waarneming uit de Teut in Zonhoven en (slechts) 1 uit het uiterste westen van de Voerstreek. Vermoedelijk 
is de soort (vrij) algemeen in de bossen van de Voerstreek. Voldoende dood hout is in elk geval een 
voorwaarde. 

Op basis van uitgebreid terrariumonderzoek (3 jaar) bleek het Klein vliegend hert veel minder geneigd tot 
vliegen (geen enkele waarneming) (med. E. Stassen). In het nabijgelegen Vrouwenbos is evenwel een 
vliegwaarneming geregistreerd.  

Werfkevers (Lymexylonidae) 

Hylecoetus dermestoides is een echte houtkever. Het zou hier om de eerste waarneming voor Limburg 
gaan, maar in 2004 is de soort ook vastgesteld bij een onderzoek in de vallei van de A-beek.  

De soort is 5 keer vastgesteld, op verschillende plaatsen in het Konenbos.  

Spartelkevers (Mordellidae) 

Er is 1 soort gevangen, Mordellochroa abdominalis, in KOL05. Het is een thermofiele, stenotope soort, net 
als 2 bijzondere loopkeversoorten die op deze locatie zijn gevangen (zie hoger). 

Glansschorskever (Pythidae) 

Twee soorten zijn geregeld aangetroffen, Rhinosimus planirostris en R. ruficollis. Beide soorten zijn 
stenotoop. Ze leven van schorskevers (Scolytidae) en worden scolytidofaag genoemd.  

Bladsprietkevers (Scarabaeidae) 

Er zijn 2 soorten van deze familie waargenomen.  

Van de Meikever (Melolontha melolontha) zijn enkel dekschilden gevonden. Er is speciaal uitgekeken naar 
een verwante soort, de ‘Bosmeikever’ (M. hippocastani), maar tevergeefs.  
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Valgus hemopterus is een vrij klein, zwart, onopvallend kevertje dat zich ophoudt in dood hout. Daar leven 
de larven. Ze houden van meidoorn, wilg en populier. Cyclus éénjarig. De kevers foerageren op allerlei 
bloemen zoals margriet, spirea, braam. De soort komt in Haspengouw in Zuidoost-Limburg zeer talrijk voor 
in de holle wegen. 

Zeer opvallend is het volledig ontbreken van de Bosmestkever (Geotrupes stercorosus), die zeer abundant 
is in het nabijgelegen Vrouwenbos. De lage reedichtheid kan hier een rol in spelen. 

Kortschildkevers (Staphilinidae) 

Van deze soortenrijke groep determineerden we enkel de makkelijk herkenbare Stinkende kortschild 
(Staphylinus olens). Van deze grote bodemactieve jager zijn 22 exemplaren gevangen met bodemvallen, 
vrijwel allemaal op de meest open locatie KOB09.  

Besluit 

Er is een rijke gemeenschap met heel wat bijzondere kevers uit diverse families vastgesteld in het 
Konenbos.  

Lokvallen geven een goede kijk op de soortensamenstelling van kevers in het bos, beter dan bodemvallen. 
Deze laatste zijn essentieel voor loopkevers, een belangrijke keverfamilie waarover al heel wat ecologische 
informatie beschikbaar is om vangsten te kaderen. Deze info ontbreekt vaak nog voor andere families. Meer 
onderzoek in bos(reservat)en is gewenst. 
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3.2.2.2.7 SPINNEN (ARANEAE) 

Spinnen zijn onderzocht middels bodemvallen en middels handvangsten (situering zie Kaart 3.2.4). We 
bespreken eerst de algemene resultaten van beide onderzoeksmethodes. Vervolgens bespreken we de 
Rode-lijstsoorten, gebaseerd op de resultaten van beide methodes. 

In bijlage 14 en 15 wordt per locatie aangegeven spinnensoorten gevangen zijn. Ook staat de Rode-
lijststatus en voor de Rode-lijstsoorten de habitatvoorkeur (volgens Maelfait et al., 1998) vermeld. De 
afkortingen van de habitats zijn: 

• God : droog, oligotroof (voedselarm) grasland (+t : met graspollen; 
• Fdd: droog loofbos (+d: met veel dood hout; v: randen) 
• Fdw: nat loofbos (+v: randen) 
• N (voor zeldzame soorten): aan de Noordrand van hun ariaal; 

Algemene bevindingen 

Met bodemvallen zijn 709 spinnen gevangen, verdeeld over 63 soorten (bijlage 14). 10 soorten zijn 
opgenomen op de Vlaamse Rode lijst (Maelfait et al., 1998). Handvangsten leverden 32 soorten op, waarvan 
19 soorten niet via bodemvallen gevangen zijn. Hieronder zijn 2 Rode-lijstsoorten (Entelecara congenera en 
Philodromus albidus).  

Met lokvallen zijn occasioneel enkele spinnen gevangen, waarvan enkel de eerste ook via andere vangsten 
is bekomen: 

• Enoplognatha ovata: 1 wijfje in KOL4 op 3 augustus 2004 
• Amaurobius fenestralis: 1 mannetje op 26 oktober 2004 
• Lepthyphantes minutus 1 wijfje op 26 oktober 2004 

Dit brengt het totaal op 84 spinnensoorten , waarvan volgende 12 op de Rode lijst staan: 

• ‘Bedreigd’: 4 soorten: Apostenus fuscus, Haplodrassus silvestris, Philodromus albidus en 
Trachyzelotes pedestris; 

• ‘Kwetsbaar’: 4 soorten: Coelotes terrestris, Neriene emphana, Walckenaeria corniculans en P. 
saltans; 

• ‘Onvoldoende gekend’: Hahnia pusilla 
• ‘Zeldzaam’: 3 soorten: Coelotes inermis, Entelecara congenera en Histopona torpida 

In tegenstelling tot de loopkeverfauna, die in het Konenbos rijker is aan Rode-lijstsoorten dan het 
Vrouwenbos, zien we voor de spinnen een omgekeerd beeld. 

• 4 Rode lijst soorten die in het Konenbos zijn waargenomen, komen niet in het Vrouwenbos voor: P. 
albidus, T. pedestris, H. pusilla en N. emphana; 

• Omgekeerd zijn 8 Rode lijst spinnen niet in het Konenbos gevonden, maar wel in het Vrouwenbos: 
Centromerus leruthi, Cinetata gradata, Saaristoa firma, Labulla thoracica, Pachygnatha listeri, Pirata 
uliginosus, Pardosa lugubris en Walckenaeria mitrata.  

Het gaat hier bijna in alle gevallen om soorten die met minder 5 ex. zijn aangetroffen. Hiervan zijn dus kleine 
populaties aanwezig of het zijn soorten die niet makkelijk gevangen worden. Het is dus niet uitgesloten dat 
deze soorten ook aanwezig zijn in het bos waar ze niet zijn gevonden. Omgekeerd is het zo dat de talrijk 
aangetroffen soorten zowel in Konen- als Vrouwenbos aanwezig zijn. 
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In onderstaand tabelletje geven we een overzicht van het aantal soorten dat met een bepaald aantal 
exemplaren is gevonden, dit als maat voor de frequentie waarmee de soorten zijn aangetroffen (enkel 
bodemvalgegevens). 

# ex. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 20 21 - 50 50 - 100 > 100 
# soorten 26 9 3 2 5 1 4 / / 8 3 / 2 

Meer dan één derde van de soorten (26) zijn slechts 1 keer gevonden gedurende het hele onderzoek. 
Slechts van een kwart van de soorten (18) is gedurende het hele onderzoek meer dan 5 ex. gevonden. 

Opvallend is dat er over het hele onderzoek maar 2 soorten in hoge aantallen zijn gevangen: de 
Tuinwolfspin (Pardosa amentata; 252 ex.), een soort die vooral in ruderale habitats voorkomt, en de Gewone 
bostrechterspin (Coelotes terrestris; 138), een echte ‘goede’ bossoort, die in het Vrouwenbos de talrijkste 
soort was. De derde talrijkste soort is de Slanke bostrechterspin (Histopona torpida; 34 ex.), eveneens een 
Rode-lijstbossoort.  

We beschouwen de voorkeurshabitat van de Rode lijst soorten: 

• Fddd = droog loofbos met veel dood hout: 3 soorten 
• Fddv = randen van droog loofbos: 3 soorten 
• Fdwo = open, nat loofbos: 1 soorten 
• Godt = droog, voedselarm grasland: 1 soort 

De 3 randareaalsoorten (Rode lijst categorie ‘Zeldzaam’) zijn niet gekarakteriseerd naar habitatvoorkeur 
door Maelfait et al. (1998), maar uit literatuur weten we dat het om 2 bossoorten gaat en 1 bosrandsoort. 

Hieruit blijkt zeer duidelijk dat alle aangetroffen Rode-lijstsoorten bossoorten of bosrandsoorten zijn (op T. 
pedestris na). Het gaat dus niet om zwervers uit andere (open) ecotopen die toevallig zijn gevangen en die 
dus geen indicatie zouden geven voor de waarde van het bos.  

 

Vergelijking locaties 

Qua aantal gevangen individuen steekt KOB09 (Kalk-Beukenbos; locatie die voor orchideeën beheerd 
wordt) ver boven de rest uit, maar dit komt voor rekening van een enkele soort (Pardosa amentata). Het 
aantal gevangen soorten is veel sterker vergelijkbaar op de verschillende locaties. Hier is het opvallend dat 
KOB09 niet boven de rest uitsteekt, vermits hier zowel bossoorten als soorten van open ecotopen verwacht 
worden (zie onder bij specifieke bespreking van deze locatie). 

Het aantal Rode lijst soorten per locatie varieert van 3 tot 7. De locatie met de meeste Rode lijst soorten (7) 
is het jonge beukenbestand KOB07.  

Vooral KOB09 is een erg aparte locatie door het specifieke beheer. Ten behoeve van orchideeën wordt de 
onderbegroeiing van bramen bestreden en is er een kruidlaag met open structuur aanwezig en nauwelijks 
struiken. We beschouwen de spinnenfauna hier nauwgezet: 

Er zijn 4 ‘storingssoorten’ aanwezig: Erigone atra (2 ex.), Meioneta rurestris (7 ex.), Pardosa amentata (230 
ex.) en Trochosa ruricola (10 ex.). Dit zijn soorten die normaal in open ecotopen voorkomen en hier enkel of 
vooral zijn gevonden wegens het beheer. Voor 3 soorten zijn de aantallen laag, maar de hoge aantallen 
Tuinwolfspin (P. amentata) zijn opvallend. Waarom deze ‘ruderale soort’ hier voorkomt en niet de 
Zwartstaartwolfspin (Pardosa saltans), die we hier verwacht hadden (slechts 1 ex. gevangen), is niet 
duidelijk. De Tuinwolfspin is ook op 3 van de 4 andere bodemvallocaties gevonden. Enkel in KOB10 (vrij 
jong beukenbestand) onbrak ze, net waar haar aanwezigheid nog zo kunnen verklaard worden door 
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‘recente’ verstoringen (kappingen). 

Daar tegenover staat de vondst van een bijzondere spinnensoort van open terrein: T. pedestris, evenwel 
slechts 1 ex., vermoedelijk een zwerver uit aanpalend grasland. Ook belangrijk is te vermelden dat de 
aantallen van 2 dominante stenotope bossoorten (Coelotes terrestris, Histopona torpida) op deze locatie 
relatief hoog zijn. Dus het beheer heeft blijkbaar geen negatieve impact op deze typische bossoorten. 

Er zijn 2 soorten die op alle locaties voorkomen behalve KOB09: Clubiona terrestris en Tenuiphantes 
zimmermanni. Dit zijn bossoorten die in Vlaanderen zeer algemeen zijn. Hun afwezigheid op deze locatie is 
vermoedelijk een gevolg van het verwijderen van strooisel, waaraan ze gebonden zijn.  

Omgekeerd zijn 2 krabspinnetjes, Ozyptila trux en Ozyptila praticola, en 2 nachtwolfspinnen, Trochosa 
terricola en Trochosa ruricola, in de hoogste aantallen gevonden op deze plaats.  

 

Soortbesprekingen 

Bedreigd 

Apostenus fuscus, de Mossluiper, leeft op de bodem in bossen, maar ook op heides en kalkgrasland. In 
Nederland is de soort beperkt tot Zuid-Limburg en de bossen bij Nijmegen (Roberts, 1998). Deze soort is 
nog niet eerder in Belgisch Limburg gevangen. Recent is ze wel in 9 bosgebieden in andere Vlaamse 
provincies aangetroffen (De Bakker et al., 1998), vooral in Beukenbossen met weinig ondergroei op lemige 
bodem.  

In het Konenbos is slechts 1 ex. aangetroffen, 1 mannetje in KOB10 begin mei 2004.  

Haplodrassus silvestris, de Bosmuisspin, heeft volgens Maelfait et al. (1998) een voorkeur voor droog 
loofbos met veel dood hout. Roberts (1998) noemt het eveneens een soort van bossen. In een studie in 
droge heide is de soort bijna uitsluitend aangetroffen op een door bos omringd heideperceeltje (Lambrechts 
et al., 2000a). Bij een recent onderzoek in bossen zijn er in Vlaams-Brabant vangsten in Boutersem 
(Kapellebos), Bierbeek en Oud-Heverlee (Meerdaalwoud) en Sint-Genesius-Rode (Zoniënbos) verricht en in 
Limburg in het Grootbroek (Bree) en in Lanklaarbos (Dilsen) (De Bakker et al., 1998). 

In het Konenbos zijn 5 individuen van de Bosmuisspin gevangen, allen in KOB10 (3 mannetjes en 2 wijfjes in 
mei en juni). 

Philodromus albidus, de Bleke renspin, leeft op struiken en lage boomtakken en zou lokaal vrij algemeen 
zijn in België en Zuid-Nederland (Roberts, 1998). De soort is eenmaal gevangen in het Konenbos via een 
sleepvangst. 

Trachyzelotes pedestris, de Stekelkaakkampoot, komt in Nederland vooral op kalkgraslanden voor, maar 
in België is ze algemener verspreid (Roberts, 1998). In Limburg wordt de soort regelmatig gevangen en uit 
de vindplaatsen blijkt een voorkeur voor warme plaatsen (vb. terril Waterschei, spoorwegberm in Ham). De 
soort is in enkele droge, schrale bermen van de E314 gevangen. Daarbij was het opvallend dat niet zozeer 
de grotere graslanden aan de op- en afritcomplexen in trek waren (waar vele andere bijzondere spinnen 
vooral zijn gevonden), maar net enkele heel smalle zijbermen (Lambrechts et al., 2000b).   

De voorkeur voor droge, schraal begroeide (warme) graslanden (Maelfait et al., 1998) kwam mooi naar voor 
in een recent onderzoek in de bermen van het Albertkanaal in Zuidoost-Limburg. Ook daar bleken kleine 
oppervlakten geschikt terrein al goede populaties te kunnen herbergen. 

In dit onderzoek vingen we slechts 1 exemplaar, niet toevallig in KOB09, de plek die voor orchideeën 
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beheerd wordt en waar voldoende openheid is. Het aanpalende grasland is soortenrijk en kort begraasd 
door paarden en daar komt dus vermoedelijk een populatie voor.  

Kwetsbaar 

Coelotes terrestris, de Gewone bostrechterspin, is ondanks zijn Rode-lijststatus vaak zeer talrijk in 
bossen. Ze heeft een voorkeur voor een dikke strooisellaag en veel dood hout (Roberts, 1998).  

Het is de tweede talrijkst gevangen spinnensoort in het Konenbos. Daarenboven komt ze op alle locaties 
talrijk voor in enigszins vergelijkbare aantallen. De grootste populatie is in het jonge beukenbestand (KOB10) 
gevonden. 

Neriene emphana, de Zwartstuithangmatspin, komt verspreid in heel België voor, maar slechts plaatselijk 
in Nederland, vrij algemeen in Zuid-Limburg en zeldzaam in de rest van Oost-Nederland (Roberts, 1998). In 
Belgisch Limburg is ze nog maar op 4 plaatsen gevangen, in Bree, Molenbeersel, Ham en Vliermaalroot 
(Jongenbos).  

Het is een soort die op struiken en lage boomtakken in bossen gevonden wordt (Roberts, 1998), terwijl 
Maelfait et al. (1998) aangeven dat de voorkeurshabitat bosranden zijn. In dit onderzoek echter is 1 vrouwtje 
gevonden op de meest donkere locatie (KOB06), eind juli.  

Pardosa saltans, de Zwarthandboswolfspin is een ‘bosrandsoort’ waarvan er in Limburg een relatief groot 
aantal vindplaatsen bekend zijn. P. saltans zou de tegenhanger van de sterk verwante P. lugubris zijn in 
bossen op voedselrijkere bodem.  

Opvallend lage aantallen van deze soort (3 mannetjes) wijzen erop dat het eerder om zwervers gaat. De 
vraag is waar de populatie zich dan wel bevindt. Immers, zoals hierboven reeds gesteld lijkt KOB09 een 
geschikte locatie.  

Walckenaeria corniculans heeft een voorkeur voor open moerasbossen (Maelfait et al., 1998). We vingen 
een mannetje en een vrouwtje in de tweede helft van mei en begin juni, in KOB10. 

Zeldzaam 

Coelotes inermis, de Leemtrechterspin, is van het zuiden van de provincie Limburg bekend, namelijk van 
het Wijngaardbos (Alt-Hoeselt) en de Tiendeberg (Kanne). Ze komt vooral in vochtige bossen op 
leembodems voor en is in Nederland enkel algemeen in Zuid-Limburg (Roberts, 1998).  

In het Konenbos komt ze verspreid over 4 van de 5 met bodemvallen onderzochte locaties voor, telkens in 
lagere aantallen dan de zustersoort C. terrestris (net als in Vrouwenbos). Enkel in de KOB09 ontbreekt ze. 

Histopona torpida, de Slanke bostrechterspin, is in Limburg enkel gevangen in Alken (Lampse beemden) 
en Waterschei (op de mijnterril). In het Konenbos is het de derde talrijkste soort (34 ex.), verspreid over de 
verschillende locaties met een voorkeur voor KOB09 en KOB10 de 2 locaties met weinig ondergroei in kruid- 
en struiklaag (itt overige 3 plaatsen). 

Entelecara congenera, de Bolkop-struikdwergspin is een soort die bij ons aan de zuidgrens van haar 
areaal voorkomt. Het is met andere woorden een meer noordelijke soort. Dit in tegenstelling tot de 2 
hierboven besproken soorten. Ze zou voorkomen in graslanden, heide, loof- en naaldbossen. Net buiten 
Limburg is er recent een waarneming in de Vallei van de drie Beken in Molenstede (Diest), in een droog, 
schraal grasland met Struikheide ingesloten door bos (Lambrechts & Janssen, 2003). Voor Nederland zijn er 
10 vindplaatsen, verspreid over 6 provincies (van Helsdingen, 1999).  

We vingen 1 vrouwtje op 11 mei, via een sleepvangst, centraal in het Konenbos.  
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Onvoldoende gekend 

Hahnia pusilla, het Kleinste kamstaartje, is wijd verspreid in de Benelux, maar wordt slechts plaatselijk 
aangetroffen, soms wel in hoge aantallen. Meestal op vochtige plekken (Roberts, 1998). De soort is in 
Limburg enkel gevangen in een loofbos in Diepenbeek (med. M. Janssen).  

In het Konenbos komt de soort op 3 van de 5 onderzochte locaties voor, telkens in lage aantallen (1-2 ex., 
allen mannetjes). Op 2 locaties komt ook het Gewoon kamstaartje (Hahnia montana) voor, een bossoort. 
Opmerkelijk is het ontbreken van het Boskamstaartje (Hahnia helveola).  

Momenteel niet bedreigd 

Araniella displicata, de Bonte komkommerspin, leeft op bomen, vooral op dennen en heeft een eerder 
lokaal voorkomen in de Benelux (Roberts, 1998).  

De soort is éénmaal gevangen met sleepvangsten, een wijfje op 7 juni 2004.  

 

Samenvatting en besluit 

Het onderzoek naar spinnen in het Konenbos bracht het voorkomen van 84 soorten aan het licht waarvan 12 
soorten in Vlaanderen zeldzaam of in min of meerdere mate bedreigd zijn. Hiervan zijn 11 soorten bekend 
als echte bossoorten, niet onverwacht maar toch belangrijk.  

De meeste Rode-lijstsoorten zijn in erg lage aantallen gevangen zodat er weinig over de precieze 
habitatvoorkeur kan gezegd worden. Twee Rode-lijstsoorten, Coelotes terrestris en Histopona torpida, zijn 
daarentegen abundant in het hele bos. Voldoende dood hout is voor deze soorten erg belangrijk.  

KOB09 heeft een enigszins afwijkende fauna, dankzij het specifieke beheer ten behoeve van orchideeën 
(afschrapen strooisel, kappen ondergroei). In tegenstelling tot de loopkevers resulteert dit niet in populaties 
van bijzondere soorten (van open terrein of bosranden), maar anderzijds blijken de belangrijke bossoorten 
hier minstens evenveel voor te komen dan op andere boslocaties. 

Een jong beukenbestand, dat er op het zicht nogal structuurarm en monotoon uitziet, bleek de meeste Rode 
lijst soorten te herbergen (7). Apostenus fuscus, Haplodrassus silvestris en Walckenaeria corniculans zijn 
enkel daar aangetroffen, terwijl de 2 dominante soorten, Coelotes terrestris en Histopona torpida, er duidelijk 
hun grootste populatie hadden.  

Als we vergelijken met het nabijgelegen Vrouwenbos, blijkt dit voor spinnen wat rijker aan bijzondere 
soorten. Dit in tegenstelling tot de loopkeverfauna, die in het Konenbos rijker is aan Rodelijstsoorten dan het 
Vrouwenbos. 
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3.2.2.2.8 MIEREN 

Deze diergroep maakte geen deel uit van de studie. De dieren die met bodemvallen (situering zie Kaart 
3.2.4) zijn gevangen, zijn door Francois Vankerkhoven gedetermineerd. De resultaten vindt men in 
onderstaande tabel en bespreken we hier kort.  

Tabel 3.2.3: mieren gevangen in het Konenbos, met bodemvallen (KOB), handvangsten (KOH) en lokvallen 
(KOL). 

Soort KOB06 KOB07 KOB08 KOB09 KOB10 KOH20 KOL06 Totaal 

Lasius brunneus 1            1 

Lasius platythorax 1            1 

Myrmica rubra       190      190 

Myrmica ruginodis 32 27 197 86 25 10  377 

Stenamma debile 13 4 6 15 4    42 

Temnothorax nylanderi     2 3     1 6 

Tetramorium caespitum   2          2 

Aantal exemplaren 47 33 205 294 29 10 1 619 

Aantal soorten 4 3 3 4 2 1 1 7 

Er zijn 7 mierensoorten genoteerd, die allen algemeen en momenteel niet bedreigd zijn in Vlaanderen 
(Dekoninck et al., 2003). De Boommier (Lasius brunneus), de Humusmier (Lasius platythorax), Gewone 
steekmier (Myrmica rubra), de Bossteekmier (M. ruginodis), de Gewone drentelmier (Stenamma debile), de 
Bosslankmier (Temnothorax nylanderi) en de Zwarte zaadmier (Tetramorium caespitum).   

Net als in het nabijgelegen Vrouwenbos zijn twee soorten, de Bossteekmier en de Gewone drentelmier, op 
alle locaties met bodemvallen gevangen. Ze komen dus wijdverspreid in het bos voor. In het Vrouwenbos 
zijn daarbuiten slechts 2 andere mierensoorten aangetroffen, in het Konenbos 5 andere.  

De Zwarte zaadmier is één der talrijkste mierensoorten in de kustduinen en in de Kempen, met andere 
woorden op zandbodem. Op leembodems wordt ze door haar zustersoort T. impurum (Bruine zaadmier) 
verdrongen. Het aantreffen van deze soort in een bosgebied op zwaardere bodemtype (in casu leembodem) 
in de Voerstreek is opmerkelijk.  

 

3.2.2.2.9 OVERIGE ONGEWERVELDEN 

Van de pseudoschorpioen Neobisium carcinoides is 1 ex. op 25 oktober 2004 gevangen in KOB09 
(determinatie: F. Vankerkhoven).  

Wespen worden geregeld gevangen met lokvallen. Van de Hoornaar (Vespa crabro), onze grootste 
inheemse wesp, zijn 12 exemplaren gevangen in de periode augustus – oktober 2004.  

De Hommelreus (Volucella bombylans) is een zweefvliegsoort, waarvan de larven leven van afval in de 
nesten van hommels en wespen.  

De Wijngaardslak (Helix pomatia) komt algemeen voor in het westelijk deel van het Konenbos. Deze soort 
indiceert de aanwezigheid van een kalkrijke bodem.  
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3.2.2.3 CONCLUSIES NAAR HET BEHEER OP BASIS VAN DE FAUNAGEGEVENS 

• Voor vele ongewervelden (vlinders, zweefvliegen en andere bloembezoekende of 
struweelbewonende soorten) is het ontbreken van mantel-zoomvegetaties momenteel het 
voornaamste knelpunt. Het is belangrijk om de aanliggende hellinggraslanden zo snel mogelijk aan 
te kopen en in het beheer in te passen zoals dit ook het geval is in het nabije Veurs- en Rodebos. 
Langs de huidige ‘rechte’ bosrand (scherpe overgang bos – grasland / akker) laat men een brede 
(10 m) mantelzoomvegetatie ontwikkelen. De graslanden zelf krijgen best eerst enige jaren 
maaibeheer met nabegrazing en nadien een extensief begrazingsbeheer. Op die manier kan er 
struweelontwikkeling plaatsvinden, wat essentieel is voor soort als Grauwe klauwier, Tortel, 
geelgors,…. Opslag kan ook gestimuleerd worden door de afrastering 5 of 10 meter terug in open 
veld te zetten.  De weilanden zijn cruciaal als foerageergebied voor de Das. Ze hebben tevens zeer 
hoge potenties voor de flora en voor fungi (wasplaten !).  Een andere mogelijkheid om een bosrand 
te creëren is de bosrand als hakhout te beheren.  Op deze manier wordt een interne bosrand 
ontwikkeld.  Een goed ontwikkelde mantel-zoomvegetatie is ook voor de Hazelmuis erg belangrijk.  
Een goede locatie voor het creëren van een dergelijke mantel-zoomvegetatie door middel van 
hakhoutbeheer is net ten zuiden van de orchideeënrijke plek enhierop aansluitend. 

• meer oude bomen: vooral voor vleermuizen (vb. Bechsteins vleermuis); 

• behoud graslanden in omgeving van bossen, met begrazing met aandacht voor beperkt gebruikt van 
producten (vb. ontwormingsmiddelen) die schadelijk zijn voor de mestbewonende fauna. Zeer 
belangrijk voor diverse vleermuissoorten (hoefijzerneuzen, Ingekorven vleermuis en Vale 
vleermuizen: de 3 soorten die vermeld staan bij de afbakening van het studiegebied als 
habitatrichtlijngebied); 

• Het creëren van open plekken onder de kroon in het Parelgras-beukenbos is niet enkel zeer 
interessant voor Purperorchis, Welriekende – en Bergnachtorchis, Grote keverorchis,… maar ook 
voor diverse ongewervelden (vb. Gouden loopkever Carabus auratus). 

 

33..22..33  BBEESSTTAANNDDSSBBEESSCCHHRRIIJJVVIINNGG  

Het bos wordt opgedeeld in 3 bestanden, waarvan bestand 2 ingedeeld is in 7 (2a tem 2g). Bestand 1 betreft 
een aanplanting van Beuk en Gewone esdoorn, bestand 3 is een mengeling van verscheidene soorten, 
maar vooral Gewone es in de boomlaag. Perceel 2 bestaat uit een mozaïek van oud loofhout (vooral Beuk) 
en jonger naaldhout, vooral Lork. Een globale bespreking van de boomsoortensamenstelling naar stamtal en 
grondvlak heeft dus niet veel nut indien we de structuuropbouw en de oppervlakte niet in beschouwing 
nemen.   

Bespreking van de afzonderlijke bestanden 

Bestand 1 is een sterk geaccidenteerd terrein (doline in het noorden) met een sterk hellend reliëf naar het 
westen. Het terrein is slecht toegankelijk door de aanwezigheid van bramen en het ontbreken van paden. De 
opstand bestaat uit een aanplant van Gewone esdoorn (westelijk deel) en Beuk (oostelijk deel). In het 
transect werden er iets meer Beuken opgemeten, waardoor het grondvlak van Beuk hoger ligt dan dat van 
Gewone esdoorn. De gemiddelde diameter is ongeveer hetzelfde (22 cm voor Beuk en 25,5 cm voor 
Gewone esdoorn), de diameterverdeling kent dan ook een piek bij 25 cm. Het scherm is horizontaal gesloten 
met een bedekkingsgraad van 80 à 100%. De struiklaag is nauwelijks ontwikkeld (enkel sporadisch 
Hazelaar, Haagbeuk, Hulst, Eén- en tweestijlige meidoorn en Gewone vlier), al komen er lokaal wel veel 
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Gewone essen voorvan 0,5 m hoog tegen bestand 3. In de kruidlaag is er een sterke dominantie van 
bramen.  

In perceel 2 zijn alle bestanden sterk hellend en slecht toegankelijk door de aanwezigheid van bramen, enkel 
in de Beukenbestanden is dit niet het geval. Lork en Beuk zijn de voornaamste boomsoorten, maar komen 
nooit gemengd voor. De sluitingsgraad is meestal normaal (80 à 100% bedekkingsgraad) en de menging in 
de bestanden homogeen of stamsgewijs. Het stamtal van Lork ligt wel veel hoger (94 tov 45/ha), aangezien 
de Beuken over het algemeen zeer grote afmetingen hebben (gemiddelde diameter 55,5 cm) en dus een 
lager stamtal/ha. Andere soorten in de boomlaag, in afnemende mate van grondvlak, zijn: Berk, Boskers, 
Wintereik, Zomereik, Lijsterbes, Fijnspar, Gewone esdoorn, Gewone es en Zwarte els. De dichtheid van de 
struiklaag is afhankelijk van de soorten in de boomlaag; onder Beuk staat meestal enkel Hulst, al dan niet in 
grote getale, terwijl onder de Lorken en Boskersen een ijle struiklaag van Hazelaar, Gewone vlier, Lijsterbes 
en enkele andere soorten groeit. De zaailingen zijn eveneens beperkt tot enkele exemplaren van deze 
soorten. 

Detailbespreking: 

• 2a: Lork (DBH 20-30) met bijmenging van Fijnspar, berk en Zoete kers. Struiklaag van Hazelaar, Es, 
Vlier en Lijsterbes. 

• 2b: enkele zware Beuken (DBH 60-80 cm) met bijmenging van eik en es. In de struiklaag veel Hulst. 

• 2c: Lork (DBH 20-30 cm) zeer ijl, met zeer veel Berk (tot 80%), daarnaast ook enkele Beuken en 
Zoete kers. In de struiklaag vooral Lijsterbes en Zoete kers, ook Hazelaar en Beuk. 

• 2d: Enkele zware Beuken (DBH 60-80 cm), beetje Hulst in de struiklaag 

• 2e: Lork (DBH 20-30 cm) veel hoger aandeel (tot 70%; een groot aantal zijn echter geschalmd); 
bijmenging van Zoete kers, Lijsterbes en Gewone es. 

• 2f: Beuk en Zomereik (DBH 40-60 cm), zuidelijk begrensd door wat Lork, Zoete kers en Lijsterbes. 

• 2g: een homogene groep Zoete kers (DBH 20-30 cm) 

Bestand 3 heeft een sterk hellend reliëf naar het westen toe. De opstand is ongelijkjarig, ongelijkvormig en 
stamsgewijs gemengd. Hazelaar en Gewone es zijn de belangrijkste soorten op basis van stamtal (resp. 35 
en 26 %), op basis van grondvlak verdwijnt het belang van Hazelaar echter (slechts 5%) en wordt 
overgenomen door Zomereik (26 %). Andere belangrijke soorten op basis van grondvlak zijn Boskers (10 
%), Beuk en Berk (7 %) en Wintereik (5 %). In de struiklaag een tiental soorten met opnieuw  Gewone es en 
Hazelaar als overheersers. Enkel in dit bestand komen ook Gelderse roos, Rozensoorten en Kornoelje voor. 
Zaailingen zijn er in grote aantallen van Gewone es. 

Opmerking: De Lorken in Konenbos zijn allen Japanse lorken, Larix leptolepsis (mededeling van Alexis 
Zeevaert). De fiches van de bestandsbeschrijvingen zijn weergegeven in het rapport Basisinventarisatie van 
de bosreservaten, Bosreservaat Konenbos. Aeolus, 2004. 

De bestandsbeschrijvingsfiches worden weergegeven onder 3.3. 
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33..22..44  BBOOOOMMSSOOOORRTTEENNSSAAMMEENNSSTTEELLLLIINNGG  EENN  LLEEEEFFTTIIJJDDSSVVEERRDDEELLIINNGG  

Boomsoortensamenstelling 

Een soortensamenstelling per bestand en per etage (boomlaag en struiklaag ) wordt in detail besproken 
onder hoofdstuk 3.3.  

Op basis van stamtal (Figuur 1) is de boomsoortensamenstelling vrij evenredig verdeeld: het hoogste 
percentage is voor Hazelaar (18 %), dan Gewone es (14 %) en dan Beuk en Berk (12 %). De andere 
boomsoorten bepalen elk minder dan 10 % van de boomlaag. Het hoge percentage van Hazelaar is te wijten 
aan de Hazelaars in de struiklaag in bestand 3. Op basis van grondvlak (Figuur 2) wordt het duidelijk dat 
Hazelaar niet zo’n grote positie inneemt (slechts 2 %), maar Beuk en Gewone es des te meer (resp. 23 % en 
20 %). Gewone es is immers dominant in bestand 3, terwijl Beuk zowel in bestand 1, als in de bestandjes 
2b, 2d en 2f een (zeer) groot grondvlak heeft. Ook Lork en Zomereik hebben een grondvlak dat meer dan 10 
% van het totale grondvlak bedraagt. Bij de diameterverdeling (Figuur 3) springt vooral het grote stamtal met 
een diameter rond  de 10 cm in het oog, opnieuw  is dit vooral te wijten aan één enkele struiksoort, namelijk 
Hazelaar. De grote diameters (tot 100 cm) zijn te danken aan de oude Beuken in perceel 2. In de struiklaag 
van de bestanden 1 en 3 (Figuren 4 en 5) bepalen Gewone es en Hazelaar meer dan 80 % van de 
boomsoorten. Tellen we de struiken van Hazelaar als slechts één individu, dan is Gewone es zelfs goed 
voor 73 % op basis van stamtal. Andere soorten zijn Lijsterbes, Gewone vlier, Gewone esdoorn, (Eenstijlige 
meidoorn), Hulst, Gelderse roos, Rozensoorten, Kornoelje en Beuk. De struiklaag in perceel 2 is zeer ijl, in 
sommige bestanden komen slechts enkele exemplaren voor, vooral Hulst komt veel voor onder de Beuken. 
Als zaailing komt vooral Gewone es voor in bestand 3 en in het zuiden van bestand 1. Dood hout werd 
enkele genoteerd in bestand 3 en een beetje in perceel 2, in bestand 1 werd er geen dood hout genoteerd. 

Kaart 3.2.7 geeft de bestandsindeling met de soortensamenstelling.  De bijzondere elementen worden 
weergegeven op kaart 3.2.8. 

Leeftijdsverdeling 

Het overgrote deel van de bomen in Konenbos is vrij jong; enkel in 2b, 2d en in bestand 3a staan enkele 
oudere exemplaren. Bestand 1, de aanplant van Gewone esdoorn en Beuk is ongeveer 38 jaar oud (geplant 
in 1967). Bestand 3 is ongelijkjarig; de meeste eiken zijn tussen de 80 en de 100 jaar oud, enkele Beuken 
zullen iets ouder zijn, eerder 120 jaar oud. De Gewone essen, Boskersen en Berken zijn jonger, tussen de 
40 en 60 jaar oud.  

De ouderdom van de bestanden in perceel 2 is als volgt: 

2a:  1969: planting Japanse lork 

  1979: tussenplanting met Fijnspar 

2c, 2e, 2f: 1967, 1969: planting Japanse lork 

2b, 2d:  de Beuken zijn tussen de 100 en 120 jaar oud (schatting op basis van hoogte en omtrek) 

2g:  Boskersen zijn eind jaren 70 geplant, waarschijnlijk tegelijk met de Lorken 

 

33..22..55  BBEESSTTAANNDDSSKKAAAARRTT  

Een bestandsindeling is weergegeven op kaart 3.2.7 en 3.2.8. 
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Figuur 1 Grondvlakverdeling voor het ganse bos Figuur 2 Stamtalverdeling voor het ganse bos 

Figuur 3 Diameterverdeling voor het ganse bos 

Figuur 5 Stamtalverdeling van de struiklaag van bestand 1 en 3 
(individuen  en stoven) 

Figuur 4 Stamtalverdeling van de struiklaag van bestand 1 en 3 

 (alle loten) 
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3.3 STATISTISCHE GEGEVENS 

33..33..11  BBOOSSIINNVVEENNTTAARRIISSAATTIIEE  EENN  FFYYTTOOSSOOCCIIOOLLOOGGIISSCCHHEE  IINNVVEENNTTAARRIISS  

De methodiek die gebruikt werd bij de inventarisatie van de bestanden 1 en 3 is uitvoerig beschreven in de 
‘Handleiding bij de basisinventarisaties van bosreservaten – Tweede reeks”. Voor de inventarisatie van 
bestand 2 werd een andere methode gebruikt die beter geschikt is om de boomsoortensamenstelling weer te 
geven van de mozaïekstructuur van de verschillende bestanden. Deze methode wordt uitgelegd onder 
3.3.1.2.2. Bijlage 16 geeft de verklaring van de Londo-schaal die gebruikt werd bij de vegetatieopnames. In 
het voorjaar (april) van 2004 werd voor het Konenbos per bestand een totale soortenlijst opgemaakt met het 
oog op het inventariseren van de aanwezige voorjaarsflora.  Er werden eveneens aparte opnames gemaakt 
van de vegetatie langs de aanwezige paden en de orchideeënrijke plek.  Voor de bedekking van de 
vegetatie langs deze paden en de orchideeënrijke plek werd de schaal van Tansley gebruikt (bijlage 16).  
Kaart 3.2.8 geeft de situering van deze Tansley-opnames.  Bijlage 18 geeft een totale soortenlijst voor de 
bestanden 1 en 3.  De totale soortenlijsten van verschillende deelbestanden van bestand 2 worden 
hieronder meegegeven. 

Volgende parameters worden hieronder besproken: soortensamenstelling naar stamtalverdeling, 
diameterverdeling en grondvlakverdeling van grote bomen, boomhoogtes, hoeveelheid dood hout, stamtal 
en soortensamenstelling van kleine bomen en de verjonging.   

3.3.1.1 GLOBALE VERWERKING 

Resultaten van de verwerking van de gegevens over de grote bomen, der kleine bomen en de verjonging, beschouwd 
over het volledige  bosreservaat. 

Grote bomen (diameter > 8cm) 

• Stamtal grote bomen 

Stamtal per ha: 366 

Stamtal per boomsoort: 

boomsoort reëel stamtal  stamtal/ha 
Acer camp 30 3 
Acer pseu 223 21 
Alnu glut 24 2 
Betu sp 447 42 
Cory avel 742 70 
Fagu sylv 495 47 
Frax exce 567 54 
Lari sp. 323 31 
Pice abie 73 7 
Prun aviu 372 35 
Quer petr 136 13 
Quer robu 297 28 
Sorb aucu 138 13 
Eindtotaal 3867 366 

Stamtalverdeling (zie Figuur 1) 
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• Grondvlak grote bomen 

Grondvlak per ha: 21,23 m² 

Grondvlak per boomsoort:  

Zie tabel ➔ 

 

 

 

 

Gemiddeld grondvlak per boom: 579,93 
cm² 

Diameter van boom met gemiddeld grondvlak: 27,17 cm 

Grondvlakverdeling (zie Figuur 2) 

 

• Diameter grote bomen 

Gemiddelde diameter: 26,61 cm 

Gemiddelde diameter per boomsoort:  

boomsoort gemiddelde diameter (cm) 
Acer camp 12,73 
Acer pseu 25,40 
Alnu glut 8,28 
Betu sp 19,04 
Cory avel 9,29 
Fagu sylv 38,17 
Frax exce 25,67 
Lari sp. 34,35 
Pice abie 10,40 
Prun aviu 22,76 
Quer petr 36,49 
Quer robu 37,85 
Sorb aucu 12,85 
Eindtotaal 26,61 

Diameterverdeling: zie Figuur 3 

 

Kleine bomen (diameter < 8 cm; hoogte > 0,5 cm) 

De kleine bomen (struiklaag) werd kwantitatief enkel geïnventariseerd in de bestanden 1 en 3 waar er transecten gelegd 
konden worden. Voor perceel 2 wordt de struiklaag per bestand besproken. 

boomsoort grondvlak bosreservaat (m²)  grondvlak m²/ha 
Acer camp 0,38 0,04 
Acer pseu 11,90 1,13 
Alnu glut 0,13 0,01 
Betu sp 16,88 1,60 
Cory avel 5,12 0,49 
Fagu sylv 49,27 4,66 
Frax exce 43,76 4,14 
Lari sp. 31,19 2,95 
Pice abie 0,68 0,06 
Prun aviu 18,11 1,71 
Quer petr 11,94 1,13 
Quer robu 31,72 3,00 
Sorb aucu 3,17 0,30 
Eindtotaal 224,24 21,23 
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• Stamtal kleine bomen 

Stamtal per ha: 6358 voor alle stammen samen 

Stamtal per boomsoort: 

Zie tabel ➔ 

 

 

 

 

Soortensamenstelling kleine bomen (zie Figuren 4 en 5) 

 

Verjonging 

Evenals de struiklaag werd de verjonging in de transecten enkel opgemeten in de bestanden 1 en 3. In perceel 2 wordt 
per bestand besproken welke zaailingen er aanwezig zijn.  

• Aantal zaailingen per soort:  

boomsoort # zaailingen aantal/ha 
Corn sang 6 625 
Cory avel 2 208 
Frax exce 50 5208 
Vibu opul 5 521 
Eindtotaal 63 6563 

 

Dood hout 

Net zoals voor de struiklaag en de verjonging, zijn de kwantitatieve gegevens enkel beschikbaar voor de bestanden 1 en 
3. Enkel in bestand 3 werd dood hout genoteerd in de transecten. Uit de beschrijvingen kunnen we echter opmaken dat 
er in bestand 1a 2 % oppervlakkig dood hout aanwezig is en in bestand 3 zo’n 7 %. In perceel 2 ligt er onder de dikke 
Beuken bijna geen dood hout, terwijl er in de lorkenbestanden enkele stukken liggen en in de bestanden met Berk nog 
meer staand en liggend dood hout voorradig is. 

3.3.1.2 VERWERKING PER BESTAND 

Per bestand is terug te vinden: 

• bestandsfiche; 
• resultaten van de verwerking voor grote bomen, kleine bomen, verjonging en dood hout; 
• ruwe gegevens van grote bomen, kleine bomen, verjonging en dood hout; 
• fytosociologische opnames. 

 
 
 
 
 

boomsoort totaal/ha # individuen/ha # stoven/ha 
Acer pseu 100 33 17 
Corn sang 25 0 8 
Cory avel 2467 258 342 
Crat mono 42 17 8 
Fagu sylv 25 25 0 
Frax exce 2875 2850 8 
Ilex aqui 17 17 0 
Rosa sp 33 33 0 
Samb nigr 217 92 42 
Sorb aucu 417 75 100 
Vibu opul 142 25 33 
Eindtotaal 6358 3425 558 



  58 

BEHEERPLAN BOSRESERVAAT KONENBOS   

Bestandsbeschrijving 
 bosreservaat: Konenbos bestand: 1 datum: 30/10/04 
 Standplaatsbeschrijving 
 Reliëf Bodemtype Toegankelijkheid Humustype 

 vlak nuGbbx  goed   mull 
 zwak hellend (<10%) OE  slecht   moder 
 sterk hellend           mor 
 geaccidenteerd        

Algemene beschrijving 
 Bestandstypering :       
 Ontwikkelingsstadium Bedrijfsvorm Bedrijfssoort vóór aanwijzing bestandsvorm 

 jongwas  loofb.hooghout  kaalslag  gelijkvormig 
 dichtwas  naaldb.hooghout  femelslag  ongelijkvormig 
 staakhout  gemengd hoogh.  zoomslag  
 jong boomhout  middelhout  plenterslag  
 oud boomhout  hakhout  schermslag  
 ongelijkjarig    geen  

Hoofdbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voornaamste  gebreken 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit 
         takkigheid 
        waterlot 
Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 Diffuus      

Nevenbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voorn. gebreken Opvolg. hoofdb. 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm  ja 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren  mogelijk 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit  neen 
     hakhout    takkigheid   
        waterlot 
 Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Dood hout 
 Oppervlakkig dood hout  : 2 %    
 Oppervlakte open plekken : 2 %    

Bijzondere kenmerken + opmerkingen 
doline en vroegere mijnactiviteit? 
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3.3.1.2.1 BESTAND 1 

Datum opname: 06/10/04 

Grote bomen (diameter > 8 cm, steekproefoppervlakte transect: 10 x 100 m) 

• Stamtal grote bomen 

Stamtal per ha: 440 

Stamtalverdeling: 

boomsoort stamtal/1000 m² stamtal/ha 
Acer pseu 18 180 
Fagu sylv 26 260 
Eindtotaal 44 440 

 

• Diameter grote bomen 

Gemiddelde diameter: 23,55 cm 

Gemiddelde diameter per boomsoort: 

boomsoort gemiddelde diameter (cm) 
Acer pseu 25,71 
Fagu sylv 22,05 
Eindtotaal 23,55 

 

Diameterverdeling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Grondvlak grote bomen 

Grondvlak per ha: 20,67 m² 

Diameterverdeling
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Grondvlakverdeling: 

boomsoort grondvlak (cm²/1000 m²) grondvlak (m²/ha) 
Acer pseu 9579,70 9,58 
Fagu sylv 11086,81 11,09 
Eindtotaal 20666,51 20,67 

Gemiddeld grondvlak per boom: 469,69 cm² 

Diameter van boom met gemiddeld grondvlak: 24,45 cm 

 

• Boomhoogtes 

boomsoort diameter (cm) hoogte (m) 
Fagu sylv 26,42 26 
Fagu sylv 8,27 24 
Acer pseu 31,19 30 
Acer pseu 26,10 23 

 

• Dood hout: 

Er werd geen dood hout genoteerd in het transect. 
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Kleine bomen (diameter <=8 cm, hoogte 0,5 m) ( steekproefoppervlakte: 4 x 100 m) 

• Stamtal kleine bomen 

Stamtal per ha: 51563 

Stamtalverdeling: 

boomsoort totaal/ha # individuen/ha # stoven/ha 
Acer pseu 300 100 50 
Cory avel 600 175 100 
Fagu sylv 50 50 0 
Frax exce 2950 2950 0 
Ilex aqui 25 25 0 
Samb nigr 200 200 0 
Eindtotaal 4125 3500 150 

 

• Soortensamenstelling kleine bomen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verjonging (zaailingen < 0,5 m) (steekproefoppervlakte:  2 x 4 x 4 m) 

boomsoort # zaailingen aantal/ha 
Frax exce 16 5000 
Eindtotaal 16 5000 

 

Bosgemeenschap 

bestand bosgemeenschap   
1 overgang Droog Wintereiken-Beukenbos naar Parelgras-Beukenbos overgang Fago-Quercetum naar Melico-Fagetum 

 

Soortensamenstelling naar stamtal 
(alle loten)
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Grote bomen (diameter > 8 cm), bestand 1a 

Transect a       

Blok Soort Omtrek (cm) Diameter (cm) Boomnr 
A Acer pseu 44 14,01 1 
A Acer pseu 79 25,15 2 
A Acer pseu 105 33,42 3 
A Acer pseu 82 26,10 4 
A Acer pseu 97 30,88 5 
B Fagu sylv 87 27,69 6 
B Fagu sylv 75 23,87 7 
B Acer pseu 77 24,51 8 
B Acer pseu 79 25,15 9 
B Acer pseu 83 26,42 10 
B Acer pseu 72 22,92 11 
B Acer pseu 88 28,01 12 
C Acer pseu 82 26,10 13 
C Acer pseu 77 24,51 14 
C Fagu sylv 64 20,37 15 
C Fagu sylv 83 26,42 16 
D Acer pseu 98 31,19 17 
D Acer pseu 65 20,69 18 
D Acer pseu 82 26,10 19 
D Acer pseu 79 25,15 20 
E Fagu sylv 60 19,10 21 
E Fagu sylv 87 27,69 22 
E Fagu sylv 82 26,10 23 
E Fagu sylv 104 33,10 24 
E Fagu sylv 81 25,78 25 
E Acer pseu 82 26,10 26 
E Acer pseu 83 26,42 27 
F Fagu sylv 64 20,37 28 
F Fagu sylv 26 8,28 29 
F Fagu sylv 56 17,83 30 
F Fagu sylv 76 24,19 31 
F Fagu sylv 73 23,24 32 
F Fagu sylv 29 9,23 33 
G Fagu sylv 68 21,65 34 
G Fagu sylv 117 37,24 35 
G Fagu sylv 90 28,65 36 
G Fagu sylv 26 8,28 37 
G Fagu sylv 67 21,33 38 
H Fagu sylv 79 25,15 39 
H Fagu sylv 40 12,73 40 
H Fagu sylv 65 20,69 41 
H Fagu sylv 25 7,96 42 
H Fagu sylv 95 30,24 43 
H Fagu sylv 82 26,10 44 
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Kleine bomen (diameter <= 8 cm, hoogte > 0,5 m) 

Transect a    

hok boomsoort totaal # # stoven # individuen 
1 Cory avel 1  1 
1 Frax exce 5  5 
2 Frax exce 4  4 
2 Acer pseu 3 1  
2 Samb nigr 3  3 
2 Cory avel 6 1  
3 Acer pseu 2 0 2 
3 Frax exce 25 0 25 
3 Cory avel 1 0 1 
3 Samb nigr 1 0 1 
4 Frax exce 57 0 57 
4 Samb nigr 1 0 1 
5 Cory avel 1 0 1 
5 Frax exce 19 0 19 
5 Samb nigr 3 0 3 
6 Frax exce 6 0 6 
7 Fagu sylv 1 0 1 
8 Cory avel 1 0 1 
9 Cory avel 4 1  
10 Cory avel 2 0 2 
11     
12 Cory avel 1 0 1 
13 Fagu sylv 1 0 1 
14 Cory avel 2 1  
15   0  
16 Frax exce 1 0 1 
17     
18     
19 Acer pseu 1 0 1 
19 Ilex aqui 1 0 1 
20 Acer pseu 1 0 1 
20 Cory avel 5 1  
21 Acer pseu 5 1  
22     
23     
24     
25 Frax exce 1  1 

 

Verjonging en dood hout 

Bestand 1 

• Verjonging 

Transect a 
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hok boomsoort aantal 
5 Frax exce 16 

21     

 

• Dood hout 

Er werd geen dood hout opgemeten 

 

Fytosociologie 

Bestand 1, datum opname: 06/07/04 

Blok Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bedekkingsgraad 
A/H TOTAAL   
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam 8 
 Milium effusum Bosgierstgras a4 
 Stachys sylvatica Bosandoorn p1 
 Urtica dioica Grote brandnetel p1 
 Athyrium filix-femina Wijfjesvaren p2 
 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren p2 
 Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren p4 
 Poa nemoralis Schaduwgras r1 
 Epilobium roseum Bleke basterdwederik r1 
 Rubus caesius Dauwbraam r1 
 Rubus idaeus Framboos r1 
 Lapsana communis Akkerkool r1 
 Galium aparine Kleefkruid r1 
 Vicia sepium Heggenwikke r1 
 Geranium robertianum Robertskruid r1 
 Teucrium scorodonia Valse salie r1 
 Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel r1 
 Deschampsia cespitosa Ruwe smele r1 
 Valeriana repens Echte valeriaan r1 
 Scrophularia nodosa Knopig helmkruid r1 
 Lamium galeobdolon Montanum Gele dovenetel r2 
    
C/H TOTAAL   
 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren 1 
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam 8 
 Milium effusum Bosgierstgras p1 
 Hedera helix Klimop p2 
 Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren r1 
 Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes r1 
  Fraxinus excelsior Gewone es r1 
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3.3.1.2.2 PERCEEL 2 

Perceel 2 is opgedeeld in kleinere entiteiten. De bestanden 2a tot en met 2g hebben elk een verschillende 
boomsoortensamenstelling en worden daarom apart besproken. Omdat elk van deze afzonderlijke bestanden kleiner is 
dan 1 ha, kon er geen transect gelegd worden dat een representatief beeld zou geven van de 
boomsoortensamenstelling. Daarom werd er in elk bestand een proefcirkel gelegd waarin de omtrekken (> 25 cm) van 
de bomen en enkele hoogtes werden gemeten. De straal van de diameter werd aangepast aan de dikte van de bomen 
(groter bij dikkere bomen) en aan de mogelijkheden op terrein. Van de struiklaag wordt telkens een nauwkeurige 
beschrijving gegeven. De kruidlaag werd telkens over het volledige bestand geïnventariseerd. De gegevens worden 
hieronder eerst op perceelsniveau besproken en dan afzonderlijk per bestand. Grafieken, de diameterverdeling en 
gegevens over dood hout worden enkel op perceelsniveau weergegeven, boomhoogtes enkel op bestandsniveau. 

Datum opname: 09/11/04 

Grote bomen (diameter > 8 cm, steekproefoppervlakte cirkel; straal variabel) 

• Stamtal grote bomen 

Stamtal per ha: 374 

Stamtalverdeling: 

boomsoort stamtal/ha stamtal/perceel 2 
Acer pseu 2 7 
Alnu glut 7 24 
Betu sp 99 339 
Fagu sylv 45 153 
Frax exce 1 3 
Lari sp. 94 324 
Pice abie 21 73 
Prun aviu 42 145 
Quer petr 22 77 
Quer robu 9 30 
Sorb aucu 32 109 
Eindtotaal 374 1284 

 

• Diameter grote bomen 

Gemiddelde diameter: 33,79 cm 

Gemiddelde diameter per boomsoort: 

 

 

 

 

 

boomsoort gemiddelde diameter (cm) 
Acer pseu 22,60 
Alnu glut 8,28 
Betu sp 15,89 
Fagu sylv 55,47 
Frax exce 9,87 
Lari sp. 34,35 
Pice abie 10,40 
Prun aviu 25,88 
Quer petr 37,14 
Quer robu 47,27 
Sorb aucu 14,48 
Eindtotaal 33,79 
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Diameterverdeling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Grondvlak grote bomen 

Grondvlakverdeling: 

boomsoort grondvlak (m²/ha) grondvlak (m²/perceel 2) 
Acer pseu 0,12 0,41 
Alnu glut 0,04 0,13 
Betu sp 2,63 9,02 
Fagu sylv 8,08 27,72 
Frax exce 0,01 0,02 
Lari sp. 9,09 31,19 
Pice abie 0,20 0,68 
Prun aviu 1,95 6,69 
Quer petr 1,72 5,91 
Quer robu 0,92 3,15 
Sorb aucu 0,84 2,88 
Eindtotaal 25,60 87,81 

 

Gemiddeld grondvlak per boom: 1266,61 cm² cm² 

Diameter van boom met gemiddeld grondvlak: 40,16 cm 

 

 

 

 

 

 

 

Diameterverdeling in perceel 2        
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• Soortensamenstelling grote bomen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dood hout: 

Enkel in bestand 2 e werd dood hout opgetekend. Het zijn 2 berken van 40 en 43 cm omtrek. In alle andere 
bestanden werd geen staand of liggend dood hout binnen de proefcirkels opgetekend. Uit de 
bestandsbeschrijvingen blijkt dat er in sommige bestanden wel (genoeg) dood hout voorradig is. 

 

Kleine bomen (diameter <=8 cm, hoogte 0,5 m)  

De struiklaag is over gans perceel 2 zeer ijl. De kwalitatieve soortensamenstelling wordt per bestand toegelicht. 

 

Verjonging (zaailingen < 0,5 m) 

Verbraming over bijna gans perceel 2 zorgt ervoor dat er slechts sporadisch zaailingen voorkomen in perceel 2. De 
kwalitatieve soortensamenstelling wordt per bestand toegelicht. 

 

Bosgemeenschap 

Perceel bosgemeenschap   
2 Veldbies-Beukenbos met afwisselend naaldhoutaanplanten Luzulo-luzuloidis-Fagetum 

 

 

Reële stamtalverdeling in perceel 2

Acer pseu
1%

Alnu glut
6%

Betu sp
14%

Fagu sylv
9%

Frax exce
1%

Lari sp.
29%

Pice abie
18%

Quer petr
3%

Quer robu
1%

4%

Prun aviu
15%

Sorb aucu
3%
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Samenvatting data proefcirkels: Grote bomen (diameter > 8 cm), perceel 2 

 

Bestand R cirkel (m) Soort Omtrek (cm) 
Diameter 

(cm)  Bestand R cirkel (m) Soort 
Omtrek 

(cm) 
Diameter 

(cm) 
a 9 Lari sp. 105 16,71  d 15 Fagu sylv 148 23,55 
a 9 Lari sp. 122 19,42  d 15 Fagu sylv 141 22,44 
a 9 Lari sp. 159 25,31  d 15 Fagu sylv 162 25,78 
a 9 Lari sp. 103 16,39  d 15 Fagu sylv 173 27,53 
a 9 Alnu glut 26 4,14  d 15 Fagu sylv 177 28,17 
a 9 Pice abie 25 3,98  d 15 Fagu sylv 186 29,60 
a 9 Pice abie 47 7,48  d 15 Fagu sylv 216 34,38 
a 9 Pice abie 26 4,14  d 15 Fagu sylv 257 40,90 
a 9 Prun aviu 52 8,28  d 15 Fagu sylv 215 34,22 
a 9 Prun aviu 27 4,30  d 15 Quer robu 200 31,83 
a 9 Betu sp 38 6,05  d 15 Acer pseu 116 18,46 
b 16 Fagu sylv 228 36,29  d 15 Quer petr 135 21,49 
b 16 Fagu sylv 204 32,47  e 9 Lari sp. 101 16,07 
b 16 Fagu sylv 243 38,67  e 9 Lari sp. 110 17,51 
b 16 Fagu sylv 218 34,70  e 9 Lari sp. 109 17,35 
b 16 Fagu sylv 259 41,22  e 9 Lari sp. 123 19,58 
b 16 Fagu sylv 230 36,61  e 9 Betu sp 51 8,12 
b 16 Fagu sylv 310 49,34  e 9 Betu sp 77 12,25 
b 16 Acer pseu 26 4,14  e 9 Betu sp 99 15,76 
b 16 Quer petr 150 23,87  f 9 Fagu sylv 26 4,14 
b 16 Quer petr 135 21,49  f 9 Fagu sylv 50 7,96 
b 16 Frax exce 31 4,93  f 9 Fagu sylv 96 15,28 
c 9 Lari sp. 53 8,44  f 9 Fagu sylv 102 16,23 
c 9 Lari sp. 83 13,21  f 9 Fagu sylv 110 17,51 
c 9 Betu sp 32 5,09  f 9 Fagu sylv 121 19,26 
c 9 Betu sp 34 5,41  f 9 Fagu sylv 136 21,65 
c 9 Betu sp 43 6,84  f 9 Quer petr 138 21,96 
c 9 Betu sp 46 7,32  f 9 Lari sp. 119 18,94 
c 9 Betu sp 50 7,96  g 9 Prun aviu 107 17,03 
c 9 Betu sp 51 8,12  g 9 Prun aviu 96 15,28 
c 9 Betu sp 50 7,96  g 9 Prun aviu 129 20,53 
c 9 Sorb aucu 57 9,07  g 9 Prun aviu 120 19,10 
c 9 Sorb aucu 56 8,91  g 9 Prun aviu 74 11,78 
c 9 Sorb aucu 81 12,89  g 9 Prun aviu 101 16,07 
c 9 Prun aviu 40 6,37  g 9 Prun aviu 67 10,66 
c 9 Quer robu 97 15,44  g 9 Sorb aucu 25 3,98 
c 9 Quer petr 55 8,75  g 9 Sorb aucu 26 4,14 
c 9 Quer petr 87 13,85  g 9 Sorb aucu 28 4,46 
            g 9 Betu sp 28 4,46 

 

De fytosociologische data zijn per bestand opgenomen. 
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Bestandsbeschrijving 
 bosreservaat: Konenbos bestand: 2a datum: 6/10/04 
 Standplaatsbeschrijving 
 Reliëf Bodemtype Toegankelijkheid Humustype 

 vlak Gba5x  goed   mull 
 zwak hellend (<10%)        slecht   moder 
 sterk hellend           mor 
 geaccidenteerd        

Algemene beschrijving 
 Bestandstypering :       
 Ontwikkelingsstadium Bedrijfsvorm Bedrijfssoort vóór aanwijzing bestandsvorm 

 jongwas  loofb.hooghout  kaalslag  gelijkvormig 
 dichtwas  naaldb.hooghout  femelslag  ongelijkvormig 
 staakhout  gemengd hoogh.  zoomslag  
 jong boomhout  middelhout  plenterslag  
 oud boomhout  hakhout  schermslag  
 ongelijkjarig    geen  

Hoofdbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voornaamste  gebreken 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit 
         takkigheid 
        waterlot 
Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Nevenbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voorn. gebreken Opvolg. hoofdb. 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm  ja 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren  mogelijk 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit  neen 
     hakhout    takkigheid   
        waterlot 
 Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Dood hout 
 Oppervlakkig dood hout  : 10 %    
 Oppervlakte open plekken : 5 %    

Bijzondere kenmerken + opmerkingen 
diepe geul in bestand (karstverschijnsel) 
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Bestand 2a 

Datum opname: 09/11/04, oppervlakte bestand: 0,62 ha 

Grote bomen (diameter > 8 cm, steekproefoppervlakte cirkel: met straal 9 m) 

• Stamtal grote bomen 

Stamtal per ha: 432 

Stamtalverdeling 

boomsoort stamtal/ha 
Alnu glut 39 
Betu sp 39 
Lari sp. 157 
Pice abie 118 
Prun aviu 79 
Eindtotaal 432 

 

• Diameter grote bomen 

Gemiddelde diameter: 21,12 cm 

Gemiddelde diameter per boomsoort: 

boomsoort gemiddelde diameter (cm) 
Alnu glut 8,28 
Betu sp 12,10 
Lari sp. 38,91 
Pice abie 10,40 
Prun aviu 12,57 
Eindtotaal 21,12 

 

• Grondvlak grote bomen 

Grondvlak per ha: 22,16 m² 

Grondvlakverdeling: 

boomsoort grondvlak m²/ha 
Alnu glut 0,21 
Betu sp 0,45 
Lari sp. 19,33 
Pice abie 1,10 
Prun aviu 1,07 
Eindtotaal 22,16 

Gemiddeld grondvlak per boom: 512,64 cm² cm² 

Diameter van boom met gemiddeld grondvlak: 25,55 cm 
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• Boomhoogtes 

boomsoort hoogte 
Lari sp. 24 
Lari sp. 23 
Pice abie 15 
Pice abie 9 
Prun aviu 16,5 

 

Kleine bomen (diameter <=8 cm, hoogte > 0,5 m) en Verjonging (zaailingen < 0,5 m) 

In de vrij ijle struiklaag staan Hazelaar, Gewone es, Gewone vlier en Lijsterbes. Enkele Boskersen en Fijsparren behoren 
ook nog tot de struiklaag in de strikte zin.  

Als zaailingen komen Lijsterbes, Hazelaar, Beuk, Berk, Gewone esdoorn, Hulst, Gewone vlier en Eenstijlige meidoorn 
voor. In de tabel Fytoscociologie staat de graad van bedekking vermeld.  
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Fytosociologie 

Bestand 2 a, datum opname 13/04/04 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bedekkingsgraad Vegetatielaag 
Pteridium aquilinum Adelaarsvaren a k 
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren f k 
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes f s 
Rubus 'fruticosus' Gewone braam f k 
Corylus avellana Hazelaar f s 
Larix Lork f b 
Picea abies Fijnspar lf b 
Ranunculus ficaria Speenkruid la k 
Adoxa moschatellina Muskuskruid lf k 
Ribes rubrum Aalbes lf k 
Galium aparine Kleefkruid lf k 
Hedera helix Klimop lf k 
Lamium galeobdolon Montanum Gele dovenetel lf k 
Galium odoratum Lievevrouwbedstro lf k 
Arum maculatum Gevlekte aronskelk lf k 
Prunus avium Zoete kers (kriek) o b 
Fagus sylvatica Beuk o k 
Quercus petraea Wintereik o b 
Betula pendula Ruwe berk o k 
Fraxinus excelsior Gewone es o b 
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn o k 
Rubus idaeus Framboos o k 
Urtica dioica Grote brandnetel o k 
Ilex aquifolium Hulst o s 
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie o k 
Senecio ovatus Schaduwkruiskruid o k 
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn o s 
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn o k 
Sambucus nigra Gewone vlier o s 
Ilex aquifolium Hulst o k 
Carpinus betulus Haagbeuk r s 
Sambucus nigra Gewone vlier r k 
Geranium robertianum Robertskruid r k 
Teucrium scorodonia Valse salie r k 
Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel r k 
Primula elatior Slanke sleutelbloem r k 
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Bestandsbeschrijving 
 bosreservaat: Konenbos bestand: 2b datum: 06/10/04 
 Standplaatsbeschrijving 
 Reliëf Bodemtype Toegankelijkheid Humustype 

 vlak OE  goed   mull 
 zwak hellend (<10%) Gba5x  slecht   moder 
 sterk hellend           mor 
 geaccidenteerd        

Algemene beschrijving 
 Bestandstypering :       
 Ontwikkelingsstadium Bedrijfsvorm Bedrijfssoort vóór aanwijzing bestandsvorm 

 jongwas  loofb.hooghout  kaalslag  gelijkvormig 
 dichtwas  naaldb.hooghout  femelslag  ongelijkvormig 
 staakhout  gemengd hoogh.  zoomslag  
 jong boomhout  middelhout  plenterslag  
 oud boomhout  hakhout  schermslag  
 ongelijkjarig    geen  

Hoofdbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voornaamste  gebreken 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit 
         takkigheid 
        waterlot 
Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Nevenbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voorn. gebreken Opvolg. hoofdb. 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm  ja 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren  mogelijk 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit  neen 
     hakhout    takkigheid   
        waterlot 
 Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Dood hout 
 Oppervlakkig dood hout  : 0 %    
 Oppervlakte open plekken : 10 %    

Bijzondere kenmerken + opmerkingen 
Berk hier bij hoofdbestand gerekend. diepe geulen en doline aanwezig 
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Bestand 2b 

Datum opname: 09/11/04 

Grote bomen (diameter > 8 cm, steekproefoppervlakte cirkel: met straal 9 m) 

• Stamtal grote bomen 

Stamtal per ha: 137 

Stamtalverdeling: 

boomsoort stamtal/ha 
Acer pseu 12 
Fagu sylv 87 
Frax exce 12 
Quer petr 25 
Eindtotaal 137 

 

• Diameter grote bomen 

Gemiddelde diameter: 58,86 cm 

Gemiddelde diameter per boomsoort: 

boomsoort gemiddelde diameter (cm) 
Acer pseu 8,28 
Fagu sylv 76,94 
Frax exce 9,87 
Quer petr 45,36 
Eindtotaal 58,86 

 

• Grondvlak grote bomen 

Grondvlak per ha:  45,38 m² 

Grondvlakverdeling: 

boomsoort grondvlak m²/ha 
Acer pseu 0,07 
Fagu sylv 41,19 
Frax exce 0,10 
Quer petr 4,03 
Eindtotaal 45,38 

 

Gemiddeld grondvlak per boom: 3317 cm² 

Diameter van boom met gemiddeld grondvlak: 64,99 cm 
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• Boomhoogtes 

boomsoort hoogte 
Fagu sylv 26 
Fagu sylv 28 
Quer petr 25 

Kleine bomen (diameter <=8 cm, hoogte > 0,5 m) en Verjonging (zaailingen < 0,5 m) 

De struiklaag wordt gedomineerd door Hulst. Ook bijmenging van Hazelaar, Wilde lijsterbes en Gewone esdoorn. In de 
kruidlaag staan Gewone vlier, Hulst en Gewone esdoorn. In de tabel Fytosociologie staat de graad van bedekking 
vermeld. 

 

Fytosociologie 

Bestand 2 b, datum opname 13/04/04 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bedekkingsgraad Vegetatielaag 
Fagus sylvatica Beuk d b 
Hedera helix Klimop f k 
Rubus 'fruticosus' Gewone braam f k 
Sambucus nigra Gewone vlier f k 
Luzula luzuloides Witte veldbies f k 
Ilex aquifolium Hulst o k 
Galium odoratum Lievevrouwbedstro lf k 
Ranunculus ficaria Speenkruid lf k 
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie o k 
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren o k 
Ilex aquifolium Hulst o s 
Corylus avellana Hazelaar o s 
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes o s 
Quercus petraea Wintereik r b 
Cardamine pratensis Pinksterbloem r k 
Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel r k 
Arum maculatum Gevlekte aronskelk r k 
Primula elatior Slanke sleutelbloem r k 
Cornus sanguinea Rode kornoelje r k 
Ribes uva-crispa Kruisbes r k 
Urtica dioica Grote brandnetel r k 
Deschampsia cespitosa Ruwe smele r k 
Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren r k 
Poa nemoralis Schaduwgras r k 
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn r k 
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn r s 
Prunus avium Zoete kers (kriek) s b 
Fraxinus excelsior Gewone es s b 
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Bestandsbeschrijving 
 bosreservaat: Konenbos bestand: 2c datum: 06/10/04 
 Standplaatsbeschrijving 
 Reliëf Bodemtype Toegankelijkheid Humustype 

 vlak Gba5x  goed   mull 
 zwak hellend (<10%)        slecht   moder 
 sterk hellend           mor 
 geaccidenteerd        

Algemene beschrijving 
 Bestandstypering :       
 Ontwikkelingsstadium Bedrijfsvorm Bedrijfssoort vóór aanwijzing bestandsvorm 

 jongwas  loofb.hooghout  kaalslag  gelijkvormig 
 dichtwas  naaldb.hooghout  femelslag  ongelijkvormig 
 staakhout  gemengd hoogh.  zoomslag  
 jong boomhout  middelhout  plenterslag  
 oud boomhout  hakhout  schermslag  
 ongelijkjarig    geen  

Hoofdbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voornaamste  gebreken 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit 
         takkigheid 
        waterlot 
Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Nevenbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voorn. gebreken Opvolg. hoofdb. 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm  ja 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren  mogelijk 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit  neen 
     hakhout    takkigheid   
        waterlot 
 Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Dood hout 
 Oppervlakkig dood hout  : 3 %    
 Oppervlakte open plekken : 3 %    

Bijzondere kenmerken + opmerkingen 
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Bestand 2c 

Datum opname: 09/11/04 

Grote bomen (diameter > 8 cm, steekproefoppervlakte cirkel: met straal 9 m) 

• Stamtal grote bomen 

Stamtal per ha: 629 

Stamtalverdeling: 

boomsoort stamtal/ha 
Betu sp 275 
Lari sp. 79 
Prun aviu 39 
Quer petr 79 
Quer robu 39 
Sorb aucu 118 
Eindtotaal 629 

 

• Diameter grote bomen 

Gemiddelde diameter: 18,20 cm 

Gemiddelde diameter per boomsoort: 

boomsoort gemiddelde diameter (cm) 
Betu sp 13,91 
Lari sp. 21,65 
Prun aviu 12,73 
Quer petr 22,60 
Quer robu 30,88 
Sorb aucu 20,58 
Eindtotaal 18,20 

 

• Grondvlak grote bomen 

Grondvlak per ha: 18,14 m² 

Grondvlakverdeling: 

boomsoort grondvlak m²/ha 
Betu sp 4,30 
Lari sp. 3,03 
Prun aviu 0,50 
Quer petr 3,31 
Quer robu 2,94 
Sorb aucu 4,05 
Eindtotaal 18,14 
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Gemiddeld grondvlak per boom: 288,43 cm² 

Diameter van boom met gemiddeld grondvlak: 19,16 cm 

 

• Boomhoogtes 

boomsoort hoogte 
Lari sp. 19 
Betu sp 14 
Betu sp 17 
Betu sp 16 
Sorb aucu 18 
Prun aviu 20 

 

Kleine bomen (diameter <=8 cm, hoogte > 0,5 m) en Verjonging (zaailingen < 0,5 m) 

In de struiklaag staan Wilde lijsterbes, Zoete kers, Hazelaar, Beuk (bron: advies IBW) en Hulst, Eenstijlige meidoorn en 
Gewone vlier, alles in lage aantallen. In de kruidlaag werden slechts enkele Wilde lijsterbessen gevonden. In de tabel 
Fytosociologie staat de graad van bedekking vermeld. 

 

Fytosociologie 

Bestand 2 c, datum opname 13/04/04 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bedekkingsgraad Vegetatielaag 
Rubus 'fruticosus' Gewone braam a k 
Betula pendula Ruwe berk d b 
Teucrium scorodonia Valse salie f k 
Pteridium aquilinum Adelaarsvaren ld k 
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes o s 
Corylus avellana Hazelaar o s 
Ilex aquifolium Hulst o s 
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie o k 
Hedera helix Klimop o k 
Larix spec. Lork o b 
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes o k 
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren o k 
Prunus avium Zoete kers (kriek) r b 
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn r s 
Sambucus nigra Gewone vlier r s 
Ribes uva-crispa Kruisbes r k 
Quercus petraea Wintereik s b 
Picea abies Fijnspar s b 
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Bestandsbeschrijving 
 bosreservaat: Konenbos bestand: 2d datum: 06/10/04 
 Standplaatsbeschrijving 
 Reliëf Bodemtype Toegankelijkheid Humustype 

 vlak Gba5x  goed   mull 
 zwak hellend (<10%)        slecht   moder 
 sterk hellend           mor 
 geaccidenteerd        

Algemene beschrijving 
 Bestandstypering :       
 Ontwikkelingsstadium Bedrijfsvorm Bedrijfssoort vóór aanwijzing bestandsvorm 

 jongwas  loofb.hooghout  kaalslag  gelijkvormig 
 dichtwas  naaldb.hooghout  femelslag  ongelijkvormig 
 staakhout  gemengd hoogh.  zoomslag  
 jong boomhout  middelhout  plenterslag  
 oud boomhout  hakhout  schermslag  
 ongelijkjarig    geen  

Hoofdbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voornaamste  gebreken 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit 
         takkigheid 
        waterlot 
Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Nevenbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voorn. gebreken Opvolg. hoofdb. 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm  ja 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren  mogelijk 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit  neen 
     hakhout    takkigheid   
        waterlot 
 Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Dood hout 
 Oppervlakkig dood hout  : 0 %    
 Oppervlakte open plekken : 2 %    

Bijzondere kenmerken + opmerkingen 
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Bestand 2d 

Datum opname: 09/11/04 

Grote bomen (diameter > 8 cm, steekproefoppervlakte cirkel: met straal 9 m) 

• Stamtal grote bomen 

Stamtal per ha: 170 

Stamtalverdeling: 

boomsoort stamtal/ha 
Acer pseu 14 
Fagu sylv 127 
Quer petr 14 
Quer robu 14 
Eindtotaal 170 

 

• Diameter grote bomen 

Gemiddelde diameter: 56,93 m 

Gemiddelde diameter per boomsoort: 

boomsoort gemiddelde diameter (cm) 
Acer pseu 36,92 
Fagu sylv 59,24 
Quer petr 42,97 
Quer robu 63,66 
Eindtotaal 56,39 

 

• Grondvlak grote bomen 

Grondvlak per ha: 44,41 m² 

Grondvlakverdeling: 

boomsoort grondvlak m²/ha 
Acer pseu 1,51 
Fagu sylv 36,34 
Quer petr 2,05 
Quer robu 4,50 
Eindtotaal 44,41 

 

Gemiddeld grondvlak per boom: 2616,07 cm² 

Diameter van boom met gemiddeld grondvlak: 57,71 cm 
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• Boomhoogtes 

boomsoort hoogte 
Fagu sylv 24,5 
Fagu sylv 25 
Quer robu 22 

 

Kleine bomen (diameter <=8 cm, hoogte > 0,5 m) en Verjonging (zaailingen < 0,5 m) 

Zeer karige struik- en kruidlaag met sporadisch Hulst, Gewone esdoorn, Hazelaar en Wilde lijsterbes. In de tabel 
Fytosociologie staat de graad van bedekking vermeld. 

 

Fytosociologie 

Bestand 2 d, datum opname 13/04/04 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bedekkingsgraad Vegetatielaag 
Luzula sylvatica Grote veldbies a k 
Fagus sylvatica Beuk d b 
Luzula luzoides Witte veldbies lf k 
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie o k 
Rubus 'fruticosus' Gewone braam o k 
Ilex aquifolium Hulst1 o s 
Betula pendula Ruwe berk o b 
Ilex aquifolium Hulst o k 
Hedera helix Klimop o k 
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren o k 
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes r k 
Juncus effusus Pitrus r k 
Teucrium scorodonia Valse salie r k 
Deschampsia cespitosa Ruwe smele r k 
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn r s 
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn r k 
Prunus avium Zoete kers (kriek) r b 
Corylus avellana Hazelaar s s 
Quercus petraea Wintereik s b 
Athyrium filix-femina Wijfjesvaren s k 
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Bestandsbeschrijving 
 bosreservaat: Konenbos bestand: 2e datum: 06/10/04 
 Standplaatsbeschrijving 
 Reliëf Bodemtype Toegankelijkheid Humustype 

 vlak Gba5x  goed   mull 
 zwak hellend (<10%)        slecht   moder 
 sterk hellend           mor 
 geaccidenteerd        

Algemene beschrijving 
 Bestandstypering :       
 Ontwikkelingsstadium Bedrijfsvorm Bedrijfssoort vóór aanwijzing bestandsvorm 

 jongwas  loofb.hooghout  kaalslag  gelijkvormig 
 dichtwas  naaldb.hooghout  femelslag  ongelijkvormig 
 staakhout  gemengd hoogh.  zoomslag  
 jong boomhout  middelhout  plenterslag  
 oud boomhout  hakhout  schermslag  
 ongelijkjarig    geen  

Hoofdbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voornaamste  gebreken 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit 
         takkigheid 
        waterlot 
Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Nevenbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voorn. gebreken Opvolg. hoofdb. 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm  ja 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren  mogelijk 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit  neen 
     hakhout    takkigheid   
        waterlot 
 Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Dood hout 
 Oppervlakkig dood hout  : 5 %    
 Oppervlakte open plekken : 5 %    

Bijzondere kenmerken + opmerkingen 
Berk kan beschouwd worden als zijnde hoofd- of nevenbestand. 
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Bestand 2e 

Datum opname: 09/11/04 

Grote bomen (diameter > 8 cm, steekproefoppervlakte cirkel: met straal 9 m) 

• Stamtal grote bomen 

Stamtal per ha: 275 

Stamtalverdeling: 

boomsoort stamtal/ha 
Betu sp 118 
Lari sp. 157 
Eindtotaal 275 

 

• Diameter grote bomen 

Gemiddelde diameter: 30,47 cm 

Gemiddelde diameter per boomsoort: 

boomsoort gemiddelde diameter (cm) 
Betu sp 24,09 
Lari sp. 35,25 
Eindtotaal 30,47 

 

• Grondvlak grote bomen 

Grondvlak per ha: 21,15 m² 

Grondvlakverdeling: 

boomsoort grondvlak m²/ha 
Betu sp 5,73 
Lari sp. 15,42 
Eindtotaal 21,15 

Gemiddeld grondvlak per boom: 768,97 cm² 

Diameter van boom met gemiddeld grondvlak: 31,29 cm 

 

• Boomhoogtes 

boomsoort hoogte 
Lari sp. 25 
Lari sp. 23 
Betu sp 16 
Betu sp 22 
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Kleine bomen (diameter <=8 cm, hoogte > 0,5 m) en Verjonging (zaailingen < 0,5 m) 

Beperkte struik- en kruidlaag met enkele Wilde lijsterbessen, Hazelaars en Hulsten. Enkele Berken behoren ook nog tot 
de struiklaag; Als zaailing komt er enkel Eenstijlige meidoorn voor. In de tabel Fytosociologie stta de graad van 
bedekking vermeld. 

 

Fytosociologie 

Bestand 2 e, datum opname 13/04/04 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bedekkingsgraad Vegetatielaag 
Rubus 'fruticosus' Gewone braam d k 
Larix spec. Lork d b 
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes f s 
Galium aparine Kleefkruid lf k 
Juncus effusus Pitrus lf k 
Prunus avium Zoete kers (kriek) o b 
Deschampsia cespitosa Ruwe smele o k 
Teucrium scorodonia Valse salie o k 
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren o k 
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn o k 
Luzula sylvatica Grote veldbies o k 
Betula pendula Ruwe berk o b 
Pteridium aquilinum Adelaarsvaren o k 
Urtica dioica Grote brandnetel o k 
Fraxinus excelsior Gewone es o b 
Picea abies Fijnspar r b 
Rubus idaeus Framboos r k 
Corylus avellana Hazelaar r s 
Poa nemoralis Schaduwgras r k 
Stachys sylvatica Bosandoorn r k 
Digitalis purpurea Gewoon vingerhoedskruid r k 
Ilex aquifolium Hulst r s 
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Bestandsbeschrijving 
 bosreservaat: konenbos bestand: 2f datum: 06/10/04 
 Standplaatsbeschrijving 
 Reliëf Bodemtype Toegankelijkheid Humustype 

 vlak Gba5x  goed   mull 
 zwak hellend (<10%)        slecht   moder 
 sterk hellend           mor 
 geaccidenteerd        

Algemene beschrijving 
 Bestandstypering :       
 Ontwikkelingsstadium Bedrijfsvorm Bedrijfssoort vóór aanwijzing bestandsvorm 

 jongwas  loofb.hooghout  kaalslag  gelijkvormig 
 dichtwas  naaldb.hooghout  femelslag  ongelijkvormig 
 staakhout  gemengd hoogh.  zoomslag  
 jong boomhout  middelhout  plenterslag  
 oud boomhout  hakhout  schermslag  
 ongelijkjarig    geen  

Hoofdbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voornaamste  gebreken 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit 
         takkigheid 
        waterlot 
Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Nevenbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voorn. gebreken Opvolg. hoofdb. 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm  ja 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren  mogelijk 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit  neen 
     hakhout    takkigheid   
        waterlot 
 Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Dood hout 
 Oppervlakkig dood hout  : 0 %    
 Oppervlakte open plekken : 0 %    

Bijzondere kenmerken + opmerkingen 
Lork, Zoete kers en Lijsterbes ten westen van Beuken. 
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Bestand 2f 

Datum opname: 09/11/04 

Grote bomen (diameter > 8 cm, steekproefoppervlakte cirkel: met straal 9 m) 

• Stamtal grote bomen 

Stamtal per ha: 354 

Stamtalverdeling: 

boomsoort stamtal/ha 
Fagu sylv 275 
Lari sp. 39 
Quer petr 39 
Eindtotaal 354 

 

• Diameter grote bomen 

Gemiddelde diameter: 31,76 cm 

Gemiddelde diameter per boomsoort: 

boomsoort gemiddelde diameter (cm) 
Fagu sylv 29,15 
Lari sp. 37,88 
Quer petr 43,93 
Eindtotaal 31,76 

 

• Grondvlak grote bomen 

Grondvlak per ha: 31,66 m² 

Grondvlakverdeling: 

boomsoort grondvlak m²/ha 
Fagu sylv 21,28 
Lari sp. 4,43 
Quer petr 5,96 
Eindtotaal 31,66 

Gemiddeld grondvlak per boom: 895,14 cm² 

Diameter van boom met gemiddeld grondvlak: 33.76 cm 

• Boomhoogtes 

boomsoort hoogte 
Fagu sylv 20 
Fagu sylv 21 
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Kleine bomen (diameter <=8 cm, hoogte > 0,5 m) en Verjonging (zaailingen < 0,5 m) 

Zeer ijle struik- en kruidlaag van Hulst, Wilde lIjsterbes, Hazelaar, Vlier en Eenstijlige meidoorn. 

 

Fytosociologie 

Bestand 2 f, datum opname 13/04/04 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bedekkingsgraad Vegetatielaag 
Quercus robur Zomereik cd b 
Fagus sylvatica Beuk d b 
Ilex aquifolium Hulst f k 
Ilex aquifolium Hulst f s 
Luzula campestris Gewone veldbies o k 
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren o k 
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes o s 
Corylus avellana Hazelaar o k 
Betula pendula Ruwe berk o b 
Sambucus nigra Gewone vlier r k 
Teucrium scorodonia Valse salie r k 
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes r k 
Rubus 'fruticosus' Gewone braam r k 
Juncus effusus Pitrus s k 
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn s s 
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Bestandsbeschrijving 
 bosreservaat: Konenbos bestand: 2g datum: 06/10/04 
 

1.1.1.1.1.1 Standplaatsbeschrijving 
 Reliëf Bodemtype Toegankelijkheid Humustype 

 vlak Gba5x  goed   mull 
 zwak hellend (<10%)        slecht   moder 
 sterk hellend           mor 
 geaccidenteerd        

Algemene beschrijving 
 Bestandstypering :       
 Ontwikkelingsstadium Bedrijfsvorm Bedrijfssoort vóór aanwijzing bestandsvorm 

 jongwas  loofb.hooghout  kaalslag  gelijkvormig 
 dichtwas  naaldb.hooghout  femelslag  ongelijkvormig 
 staakhout  gemengd hoogh.  zoomslag  
 jong boomhout  middelhout  plenterslag  
 oud boomhout  hakhout  schermslag  
 ongelijkjarig    geen  

Hoofdbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voornaamste  gebreken 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit 
         takkigheid 
        waterlot 
Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Nevenbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voorn. gebreken Opvolg. hoofdb. 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm  ja 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren  mogelijk 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit  neen 
     hakhout    takkigheid   
        waterlot 
 Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Dood hout 
 Oppervlakkig dood hout  : 4 %    
 Oppervlakte open plekken : 2 %    

Bijzondere kenmerken + opmerkingen 
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Bestand 2g 

Datum opname: 09/11/04 

Grote bomen (diameter > 8 cm, steekproefoppervlakte cirkel: met straal 9 m) 

• Stamtal grote bomen 

Stamtal per ha: 432 

Stamtalverdeling: 

boomsoort stamtal/ha 
Betu sp 39 
Prun aviu 275 
Sorb aucu 118 
Eindtotaal 432 

 

• Diameter grote bomen 

Gemiddelde diameter: 23,18 cm 

Gemiddelde diameter per boomsoort: 

boomsoort gemiddelde diameter (cm) 
Betu sp 8,91 
Prun aviu 31,56 
Sorb aucu 8,38 
Eindtotaal 23,18 

 

• Grondvlak grote bomen 

Grondvlak per ha: 23,37 m² 

Grondvlakverdeling: 

boomsoort grondvlak m²/ha 
Betu sp 0,25 
Prun aviu 22,48 
Sorb aucu 0,65 
Eindtotaal 23,37 

Gemiddeld grondvlak per boom: 540;70 cm² 

Diameter van boom met gemiddeld grondvlak: 26,24 cm 

• Boomhoogtes 

boomsoort hoogte 
Prun aviu 18,5 
Prun aviu 19 
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Kleine bomen (diameter <=8 cm, hoogte > 0,5 m) en Verjonging (zaailingen < 0,5 m) 

Tot de struiklaag behoren Hazelaar, Hulst, Wilde lijsterbes, Eenstijlige meidoorn, Gewone vlier en Boskers. Ook heel wat 
Beuken behoren nog tot de struiklaag in strikte zin. In de kruidlaag is Hulst het best vertegenwoordigd, naast Hazelaar, 
gewone vlier en Wilde lijsterbes. In de tabel Fytosociologie staat de graad van bedekking vermeld. 

 

Fytosociologie 

Bestand 2 g, datum opname 13/04/04 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bedekkingsgraad Vegetatielaag 
Quercus robur Zomereik cd b 
Fagus sylvatica Beuk d b 
Ilex aquifolium Hulst f k 
Ilex aquifolium Hulst f s 
Luzula campestris Gewone veldbies o k 
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren o k 
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes o s 
Corylus avellana Hazelaar o k 
Betula pendula Ruwe berk o b 
Sambucus nigra Gewone vlier r k 
Teucrium scorodonia Valse salie r k 
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes r k 
Cytisus scoparius Gewone brem r k 
Rubus 'fruticosus' Gewone braam r k 
Juncus effusus Pitrus s k 
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn s s 
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Bestandsbeschrijving 
 bosreservaat: Konenbos bestand: 3 datum: 30/10/04 
 

1.1.1.1.1.2 Standplaatsbeschrijving 
 Reliëf Bodemtype Toegankelijkheid Humustype 

 vlak Gba5x  goed   mull 
 zwak hellend (<10%) nEbbk  slecht   moder 
 sterk hellend           mor 
 geaccidenteerd        

Algemene beschrijving 
 Bestandstypering :       
 Ontwikkelingsstadium Bedrijfsvorm Bedrijfssoort vóór aanwijzing bestandsvorm 

 jongwas  loofb.hooghout  kaalslag  gelijkvormig 
 dichtwas  naaldb.hooghout  femelslag  ongelijkvormig 
 staakhout  gemengd hoogh.  zoomslag  
 jong boomhout  middelhout  plenterslag  
 oud boomhout  hakhout  schermslag  
 ongelijkjarig    geen  

Hoofdbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voornaamste  gebreken 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit 
         takkigheid 
        waterlot 
Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Nevenbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voorn. gebreken Opvolg. hoofdb. 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm  ja 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren  mogelijk 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit  neen 
     hakhout    takkigheid   
        waterlot 
 Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Dood hout 
 Oppervlakkig dood hout  : 7 %    
 Oppervlakte open plekken : 7 %    

Bijzondere kenmerken + opmerkingen 
vossenburchten, etc, zie bestandskaart 
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3.3.1.2.3 BESTAND 3 

Datum opname: 06/10/04 

Grote bomen (diameter > 8 cm, steekproefoppervlakte transect: 2 x 10 x 100 m) 

• Stamtal grote bomen 

Stamtal per ha: 365 

Stamtalverdeling: 

Boomsoort stamtal/2000 m² stamtal/ha 
Acer camp 1 5 
Betu sp 4 20 
Cory avel 25 125 
Fagu sylv 1 5 
Frax exce 19 95 
Prun aviu 10 50 
Quer petr 2 10 
Quer robu 9 45 
Sorb aucu 2 10 
Eindtotaal 73 365 

 

• Diameter grote bomen 

Gemiddelde diameter: 20,90 cm cm 

Gemiddelde diameter per boomsoort: 

boomsoort gemiddelde diameter (cm) 
Acer camp 12,73 
Betu sp 28,49 
Cory avel 9,29 
Fagu sylv 59,52 
Frax exce 26,50 
Prun aviu 19,64 
Quer petr 34,54 
Quer robu 35,76 
Sorb aucu 7,96 
Eindtotaal 20,90 
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Diameterverdeling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Grondvlak grote bomen 

Grondvlak per ha: 18,81 m² 

Grondvlakverdeling: 

boomsoort grondvlak (cm²/2000 m²) grondvlak (m²/ha) 
Acer camp 127,32 0,06 
Betu sp 2645,63 1,32 
Cory avel 1726,67 0,86 
Fagu sylv 2782,74 1,39 
Frax exce 14735,52 7,37 
Prun aviu 3847,33 1,92 
Quer petr 2031,53 1,02 
Quer robu 9626,73 4,81 
Sorb aucu 99,47 0,05 
Eindtotaal 37622,96 18,81 

Gemiddeld grondvlak per boom: 515,38 cm²  

Diameter van boom met gemiddeld grondvlak: 25,62 cm 

 

• Soortensamenstelling grote bomen: 

 

 

 

 

 

 

 

Diameterverdeling
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• Boomhoogtes 

transect boomsoort diameter (cm) hoogte (m) 
a Fagu sylv 59,52 28 
a Frax exce 39,15 26 
a Quer robu 37,88 23 
a Quer robu 40,74 26 
b Prun aviu 43,93 21 
b Quer petr 44,56 23 
b Betu sp 33,74 22 
b Quer robu 49,97 24 
b Quer petr 24,51 22 

 

• Dood hout: 

  stamtal/2000 m² stamtal/ha grondvlak (cm²/2000m²) grondvlak/ha (m²/ha) 
staand 2 10 770,71 0,39 
hangend 0 0 0,00 0,00 
liggend 3 15 596,67 0,30 
Totaal 5 25 1367,38 0,68 

 

Kleine bomen (diameter <=8 cm, hoogte 0,5 m) ( steekproefoppervlakte: 2 x 4 x 100 m) 

• Stamtal kleine bomen 

Stamtal per ha: 7475 

Stamtalverdeling: 

boomsoort totaal/ha # individuen/ha # stoven/ha 
Corn sang 38 0 13 
Cory avel 3400 300 463 
Crat mono 63 25 13 
Fagu sylv 13 13 0 
Frax exce 2838 2800 13 
Ilex aqui 13 13 0 
Rosa sp 50 50 0 
Samb nigr 225 38 63 
Sorb aucu 625 113 150 
Vibu opu 213 38 50 
Eindtotaal 7475 3388 763 
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• Soortensamenstelling kleine bomen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verjonging (zaailingen < 0,5 m) (steekproefoppervlakte: 2 x 2 x 4 x 4 m) 

boomsoort # zaailingen aantal/ha 
Corn sang 6 938 
Cory avel 2 313 
Frax exce 34 5313 
Vibu opul 5 781 
Eindtotaal 47 7344 

 

Bosgemeenschap 

bestand bosgemeenschap   
3a Parelgras-Beukenbos  Melico-Fagetum 
3b Eiken-Haagbeukenbos  Stellario-Carpinetum 
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Grote bomen (diameter > 8 cm), bestand 3a 

Transect a      Transect b 

Blok Soort Omtrek (cm) Diameter (cm) Boomnr  Blok Soort Omtrek (cm) Diameter (cm) Boomnr 
A Quer robu 148 47,11 1  A Prun aviu 48 15,28 1 
A Cory avel 27 8,59 2  A Prun aviu 54 17,19 2 
A Cory avel 28 8,91 2  A Prun aviu 31 9,87 3 
A Frax exce 130 41,38 3  A Prun aviu 26 8,28 4 
B Quer robu 105 33,42 4  A Frax exce 148 47,11 5 
B Frax exce 117 37,24 5  B Prun aviu 41 13,05 6 
B Frax exce 102 32,47 6  B Prun aviu 89 28,33 7 
B Cory avel 26 8,28 7  B Prun aviu 138 43,93 8 
C Cory avel 38 12,10 8  C Frax exce 123 39,15 9 
C Quer robu 69 21,96 9  C Betu sp 85 27,06 10 
C Fagu sylv 187 59,52 10  C Quer petr 140 44,56 11 
D Cory avel 28 8,91 11  C Sorb aucu 25 7,96 12 
D Cory avel 26 8,28 12  D Betu sp 106 33,74 13 
D Frax exce 162 51,57 13  D Sorb aucu 25 7,96 14 
D Frax exce 123 39,15 14  D Cory avel 27 8,59 15 
D Quer robu 82 26,10 15  D Frax exce 29 9,23 16 
E Cory avel 26 8,28 16  E Betu sp 63 20,05 17 
E Cory avel 29 9,23 17  E Frax exce 25 7,96 18 
E Frax exce 40 12,73 18  E Frax exce 33 10,50 19 
E Frax exce 30 9,55 19  E Quer robu 157 49,97 20 
E Frax exce 34 10,82 20  F Quer petr 77 24,51 22 
E Frax exce 173 55,07 21  F Prun aviu 82 26,10 23 
F Cory avel 41 13,05 22  F Betu sp 104 33,10 24 
F Cory avel 26 8,28 22  F Cory avel 32 10,19 25 
F Cory avel 32 10,19 23  F Cory avel 25 7,96 25 
F Quer robu 82 26,10 24  F Cory avel 28 8,91 25 
F Quer robu 119 37,88 25  G Frax exce 144 45,84 26 
G Acer camp 40 12,73 26  G Cory avel 27 8,59 27 
G Frax exce 36 11,46 27  G Cory avel 29 9,23 27 
G Frax exce 29 9,23 27  G Cory avel 30 9,55 27 
G Frax exce 26 8,28 28  G Cory avel 34 10,82 28 
G Cory avel 29 9,23 29  G Cory avel 34 10,82 28 
G Cory avel 27 8,59 29  H Prun aviu 42 13,37 29 
G Cory avel 28 8,91 30       
H Quer robu 121 38,52 31       
H Quer robu 128 40,74 32       
H Cory avel 25 7,96 33       
H Cory avel 28 8,91 34       
H Prun aviu 66 21,01 35       
H Frax exce 78 24,83 36       
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Kleine bomen (diameter <= 8 cm, hoogte > 0,5 m) 

Transect a    

hok boomsoort totaal # # stoven # individuen  hok boomsoort totaal # # stoven # individuen 
1 Cory avel 15 2   18 Frax exce 3  3 
1 Samb nigr 4 1 1  18 Cory avel 5 2  
2 Cory avel 4 1 1  19 Cory avel 22 2  
2 Samb nigr 4 1 1  19 Frax exce 2  2 
2 Frax exce 13  13  20 Cory avel 2 1  
2 Vibu opu 3 1   20 Fagu sylv 1 0 1 
3 Frax exce 33  33  20 Frax exce 3  3 
3 Cory avel 8 1   21 Frax exce 3  3 
3 Samb nigr 2 1   21 Cory avel 9 2  
4 Cory avel 21  21  22 Cory avel 5 1  
5 Frax exce 13  13  22 Samb nigr 5 1  
5 Vibu opu 1    22 Frax exce 4  4 
6 Samb nigr 1  1  23 Cory avel 18 1  
6 Vibu opu 10 3   23 Frax exce 3  3 
6 Frax exce 2  2  24 Cory avel 18 1  
6 Sorb aucu 2  2  24 Frax exce 9  9 
6 Rosa sp 4 0 4  25 Cory avel 3 1  
7 Cory avel 26 3 0  25 Frax exce 1  1 
7 Frax exce 4  4       
8 Frax exce 21 1 18       
8 Samb nigr 2 1        
9 Cory avel 8 1 1       
9 Frax exce 21  21       
10 Cory avel 21 4        
10 Frax exce 13  13       
11 Cory avel 3 1        
11 Crat mono 3 1        
12           
13 Cory avel 15 1        
14 Frax exce 3  3       
14 Cory avel 5 2        
15 Cory avel 6 2        
15 Frax exce 5  5       
16 Crat mono 1 0 1       
17 Crat mono 1 0 1       
17 Sorb aucu 1  1       
17 Frax exce 3  3       
17 Cory avel 1  1       
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Transect b 

hok boomsoort totaal # # stoven # individuen 
1 Vibu opu 3 0 3 
1 Frax exce 19  19 
2 Frax exce 20  20 
3 Corn sang 3 1 0 
4 Cory avel 3 1  
4 Frax exce 2 0 2 
4 Sorb aucu 2 0 2 
5 Frax exce 6 0 6 
6 Frax exce 18 0 18 
6 Sorb aucu 1 0 1 
7     
8 Cory avel 18 1  
9     
10 Sorb aucu 2 1  
10 Frax exce 3  3 
11 Cory avel 10 1  
11 Sorb aucu 5 1  
12 Sorb aucu 1  1 
13     
14 Sorb aucu 1 0 1 
14 Ilex aqui 1 0 1 
15 Sorb aucu 2 1 0 
16 Sorb aucu 12 3  
17 Sorb aucu 2 1 0 
18 Sorb aucu 4 1 0 
18 Cory avel 4 1 0 
19 Sorb aucu 3 1 0 
20 Sorb aucu 6 2 0 
21 Sorb aucu 3  1 
21 Cory avel 8 2  
22     
23 Sorb aucu 3 1 0 
24 Cory avel 11 1 0 
25 Cory avel 3 1 0 

 

Verjonging en dood hout 

Bestand 3 

• Verjonging 

Transect a     Transect b 

hok boomsoort aantal  hok boomsoort aantal 
5 Frax exce 8  5 Frax exce 23 
5 Vibu opul 5  5 Corn sang 6 

21 Frax exce 3  21 Cory avel 2 
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• Dood hout 

Transect a 

Blok Soort Diameter (cm) Lengte (m) Hoedanigheid 
A Prun aviu 23,24 7,3 staand 
F Frax exce 22,92 7,2 liggend 
H Quer robu 21,01 6,6 staand 

     
Transect b     
     

Blok Soort Diameter (cm) Lengte (m) Hoedanigheid 
F Betu sp 10,50 3,3 liggend 
F Frax exce 11,14 3,5 liggend 
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Fytosociologie 

Bestand 3, transect a, datum opname 06/07/04 

Blok Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bedekkingsgraad 
A/H TOTAAL   
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam 1 
 Poa nemoralis Schaduwgras a1 
 Alliaria petiolata Look-zonder-look a2 
 Brachypodium sylvaticum Boskortsteel a2 
 Hedera helix Klimop a4 
 Clematis vitalba Bosrank a4 
 Carex sylvatica Boszegge p1 
 Viburnum opulus Gelderse roos p1 
 Fraxinus excelsior Gewone es p2 

 
Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel r1 

 Rosa arvensis Bosroos r1 
 Campanula trachelium Ruig klokje r1 
 Galium aparine Kleefkruid r1 
 Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie r1 
    
C/H TOTAAL   
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam 1 
 Alliaria petiolata Look-zonder-look 1 
 Hedera helix Klimop 8 
 Adoxa moschatellina Muskuskruid a4 
 Circaea lutetiana Groot heksenkruid p1 

 
Polygonatum multiflorum 

Gewone salomonszegel p1 
 Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie p2 
 Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes r1 
 Brachypodium sylvaticum Boskortsteel r1 
 Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren r1 
 Rosa arvensis Bosroos r1 
 Arum maculatum Gevlekte aronskelk r1 
 Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel r1 
 Poa nemoralis Schaduwgras r1 
 Corylus avellana Hazelaar r1 
 Urtica dioica Grote brandnetel r1 
 Rosa arvensis Bosroos r1 
 Milium effusum Bosgierstgras r1 
 Campanula trachelium Ruig klokje r1 
  Fraxinus excelsior Gewone es r2 
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Bestand 3, transect b, datum opname 06/07/04 

Blok Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bedekkingsgraad 
A/H TOTAAL   
 Urtica dioica Grote brandnetel 1 
 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 2 
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam 3 
 Circaea lutetiana Groot heksenkruid a4 
 Milium effusum Bosgierstgras p1 
 Alliaria petiolata Look-zonder-look p1 
 Brachypodium sylvaticum Boskortsteel p1 
 Poa nemoralis Schaduwgras p2 
 Solanum dulcamara Bitterzoet r1 
 Stachys sylvatica Bosandoorn r1 
 Galium aparine Kleefkruid r1 
 Carex sylvatica Boszegge r1 
 Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes r1 
 Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn r1 
 Geum urbanum Geel nagelkruid r1 
 Viburnum opulus Gelderse roos r1 
    
C/H TOTAAL   
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam 4 
 Fraxinus excelsior Gewone es a1 
 Hedera helix Klimop p1 
 Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie p1 
 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren p2 
 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren r1 
 Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn r1 
 Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes r1 
 Ilex aquifolium Hulst r1 
  Milium effusum Bosgierstgras r1 
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Tansley-opname langs het zuidelijke bospad in bestand 3.  Bedekking = Tansley code 

BOSRESERVAAT: Konenbos    
Bestandsnr: t1  datum: 06/07/04  
   
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bedekkingsgraad 
Brachypodium sylvaticum Boskortsteel a 
Rubus 'fruticosus' Gewone braam a 
Fraxinus excelsior Gewone es a 
Hedera helix Klimop a 
Melica uniflora Eenbloemig parelgras a 
Geum urbanum Geel nagelkruid a 
Poa nemoralis Schaduwgras a 
Alliaria petiolata Look-zonder-look f 
Galium aparine Kleefkruid f 
Carex sylvatica Boszegge f 
Rubus caesius Dauwbraam f 
Circaea lutetiana Groot heksenkruid f 
Milium effusum Bosgierstgras f 

Deschampsia cespitosa Ruwe smele f 

Adoxa moschatellina Muskuskruid lf 

Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje lf 

Viola reichenbachiana Donkersporig bosviooltje lf 

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs lf 

Geranium robertianum Robertskruid o 

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel o 

Stachys sylvatica Bosandoorn o 

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren o 

Urtica dioica Grote brandnetel o 

Valeriana repens Echte valeriaan o 

Clematis vitalba Bosrank o 

Poa trivialis Ruw beemdgras r 
Potentilla sterilis Aardbeiganzerik r 
Viburnum opulus Gelderse roos r 
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie r 
Vicia sepium Heggenwikke r 
Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn r 
Athyrium filix-femina Wijfjesvaren r 
Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren r 
Scrophularia nodosa Knopig helmkruid r 
Corylus avellana Hazelaar s 
Quercus robur Zomereik s 
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes s 
Heracleum sphondylium Gewone berenklauw s 
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Tansley-opname langs het noordelijke bospad in bestand 3.  Bedekking = Tansley code 

BOSRESERVAAT: Konenbos  
Bestandsnr: t2  datum: 06/07/04  
   
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bedekkingsgraad 
Poa nemoralis Schaduwgras a 
Brachypodium sylvaticum Boskortsteel a 
Geum urbanum Geel nagelkruid a 
Geranium robertianum Robertskruid a 
Viola reichenbachiana Donkersporig bosviooltje a 
Alliaria petiolata Look-zonder-look a 
Circaea lutetiana Groot heksenkruid a 
Vicia sepium Heggenwikke a 
Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren a 
Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje a 
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn f 
Rubus 'fruticosus' Gewone braam f 
Senecio ovatus Schaduwkruiskruid f 
Campanula trachelium Ruig klokje f 
Urtica dioica Grote brandnetel f 
Milium effusum Bosgierstgras f 
Carex sylvatica Boszegge f 
Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel f 
Galium aparine Kleefkruid f 
Deschampsia cespitosa Ruwe smele f 
Stachys sylvatica Bosandoorn f 
Hedera helix Klimop la 
Lamium galeobdolon Montanum Gele dovenetel lf 

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs lf 
Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren o 
Valeriana repens Echte valeriaan o 
Athyrium filix-femina Wijfjesvaren o 
Teucrium scorodonia Valse salie o 
Lapsana communis Akkerkool o 
Ranunculus auricomus Gulden boterbloem r 
Arum maculatum Gevlekte aronskelk r 
Rumex obtusifoliussubsp. Transiens Ridderzuring r 

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw r 
Sanicula europaea Heelkruid r 
Scrophularia nodosa Knopig helmkruid r 
Oxalis acetosella Witte klaverzuring r 
Silene dioica Dagkoekoeksbloem r 
Ribes uva-crispa Kruisbes r 
Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn r 
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Moehringia trinervia Drienerfmuur r 
Primula elatior Slanke sleutelbloem r 
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren r 
Hypericum dubium Kantig hertshooi r 
Torilis japonica Heggendoornzaad s 
Plantago major Major Grote weegbree  s 
Sambucus racemosa Trosvlier s 
Luzula luzuloides Witte veldbies s 

 

Tansley-opname op de open plek in het zuiden bestand 3  Bedekking = Tansley-code 

BOSRESERVAAT: Konenbos    
Bestandsnr: t3  datum: 13/04/04 en 06/07/04  
   
   
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bedekkingsgraad 
Valeriana repens Echte valeriaan a 
Clematis vitalba Bosrank a 
Galium aparine Kleefkruid a 
Geum urbanum Geel nagelkruid f 
Geranium robertianum Robertskruid f 
Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel f 
Campanula trachelium Ruig klokje f 
Brachypodium sylvaticum Boskortsteel f 
Urtica dioica Grote brandnetel f 
Stachys sylvatica Bosandoorn f 
Sambucus nigra Gewone vlier f 
Bryonia dioica Heggenrank f 
Circaea lutetiana Groot heksenkruid f 
Viola riviniana/reichenbachiana bleek/donkersporig bosviooltje f 
Milium effusum Bosgierstgras f 
Hedera helix Klimop lf 
Bromus ramosus Ramosus Ruwe dravik lf 
Moehringia trinervia Drienerfmuur lf 
Veronica montana Bosereprijs lf 
Galium odoratum Lievevrouwbedstro lf 
Deschampsia cespitosa Ruwe smele o 
Poa trivialis Ruw beemdgras o 
Rubus 'fruticosus' Gewone braam o 
Agrostis stolonifera Fioringras o 
Rubus caesius Dauwbraam o 
Torilis japonica Heggendoornzaad o 
Lathyrus pratensis Veldlathyrus o 
Alliaria petiolata Look-zonder-look o 
Humulus lupulus Hop o 
Orchis purpurea Purperorchis o 
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Paris quadrifolia Eenbes r 
Ranunculus repens Kruipende boterbloem r 
Cirsium vulgare Speerdistel r 
Rubus idaeus Framboos r 
Pimpinella major Grote bevernel r 
Heracleum sphondylium Gewone berenklauw r 
Viburnum opulus Gelderse roos r 
Senecio ovatus Schaduwkruiskruid r 
Medicago lupulina Hopklaver r 
Prunus avium Zoete kers (kriek) r 
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid r 
Carex sylvatica Boszegge r 
Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje r 
Ribes uva-crispa Kruisbes r 
Hypericum perforatum Sint-Janskruid r 
Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel r 
Rosa arvensis Bosroos r 
Listera ovata Grote keverorchis r 
Mycelis muralis Muursla r 
Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis s 
Festuca gigantea Reuzenzwenkgras s 
Arctium spec. Klit s 
Sonchus asper Gekroesde melkdistel s 
Senecio sylvaticus Boskruiskruid s 
Dactylis glomerata Gewone kropaar s 
Corylus avellana Hazelaar s 
Cirsium palustre Kale jonker s 
Sonchus oleraceus Gewone melkdistel s 
Cornus sanguinea Rode kornoelje s 
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33..33..22  FFAAUUNNIISSTTIISSCCHHEE  IINNVVEENNTTAARRIISS  

Inventarisatie van de fauna werd uitvoerig besproken in hoofdstuk 3.2.2.  

 

33..33..33  OOPPBBRREENNGGSSTTEENN  EENN  DDIIEENNSSTTEENN  

Begin jaren ’70 is er een houtverkoop gehouden o.a. een kaalkap van Fijnspar en wat hakhout (med. Alex 
Zeevaert).  Verder zijn er gegevens beschikbaar van houtverkopen tussen 1980 en 2000.  Een overzicht van 
de houtverkopen wordt gegeven in bijlage 17.  Vanaf 2001 werden er geen kappingen uitgevoerd door het 
Bosbeheer, dus zijn er ook geen opbrengsten. 

Het bos is niet toegankelijk. Op verschillende plaatsen is er tussen het bos een de aangrenzende percelen 
prikkeldraad aanwezig. 

De jacht is sedert 2001 niet meer verpacht. 
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44  BBEEHHEEEERRDDOOEELLSSTTEELLLLIINNGGEENN  
4.1 BOSFUNCTIES 

Het beheer in een bosreservaat is volledig afgestemd op een optimalisatie van de ecologische functie en de 
wetenschappelijke functie van het bos.  Alle concrete beheerdaden zijn afgestemd op de realisatie van deze 
doelstelling.  Hierbij wordt een objectieve afweging gemaakt tussen een absolute maximalisatie van de 
natuurwaarde en de biodiversiteit (ecologische functie) en de mogelijkheden voor studie van processen van 
spontane bosontwikkeling (wetenschappelijke functie). 

 

44..11..11  DDEE  EECCOOLLOOGGIISSCCHHEE  FFUUNNCCTTIIEE  

Het Konenbos heeft een zeer hoge natuurwaarde: Zowel het Parelgras-Beukenbos, als het Veldbies-
Beukenbos, als het Kalk-Beukenbos, en de overgangen ertussen komen voor.  Goed ontwikkelde vormen 
van deze bostypes komen in Vlaanderen enkel in de Voerstreek voor.  Vooral het Parelgras-Beukenbos is 
bijzonder goed ontwikkeld, zowel qua kruidvegetatie als bosstructuur en boomsoortensamenstelling.  Ook in 
Nederland is het een van de zeldzaamste bostypen met het grootste aantal soorten en het grootste aantal 
zeldzame soorten, dat absoluut aan kalk gebonden is.  Bovendien komen in het bos een aantal zeldzame 
soorten voor Vlaanderen voor: Purperorchis, Welriekende nachtorchis, Ruwe dravik, Witte veldbies…).   

Ook wat de fauna betreft komen er een aantal zeldzaamheden voor: 

• Vogels: Wespendief, Kleine bonte Specht, Bonte Vliegenvanger, Houtsnip, Vuurgoudhaan (in hoge 
aantallen), Appelvink en Taigaboomkruiper; 

• Zoogdieren: Das (3 bezette burchten), Everzwijn en Bechsteins vleermuis (habitatrichtlijnsoort 
Bijlage II), Hazelmuis.  

• Amfibieën: Vuursalamander  
• Loopkevers 7 Carabus-soorten waaronder 2 in Vlaanderen zeer zeldzame soorten, de 

Lederloopkever (Carabus coriaceus) en Carabus arvensis, en 1 vrij zeldzame, de Gouden loopkever 
(Carabus auratus); nog diverse andere Rode-lijstsoorten 

• Andere bijzondere ongewervelden: Wijngaardslak, Klein vliegend hert (Dorcus parallelepipedus) en 
het Rolrond vliegend hert (Sinondendron cylindricum).  

• Enkele bijzondere spinnensoorten en zeldzame houtbewonende kevers (xylobionten). 

Er dient gestreefd te worden naar een zo natuurlijk mogelijk bostype dat de Potentieel Natuurlijke Vegetatie 
zo goed mogelijk benaderd waar via spontane processen inheemse soorten bevoordeeld worden.  In dit 
kader dienen de agressief verjongende uitheemse soorten via actieve ingrepen uit het bos geweerd te 
worden te worden. 

 

44..11..22  DDEE  WWEETTEENNSSCCHHAAPPPPEELLIIJJKKEE  FFUUNNCCTTIIEE  

Bosreservaten hebben een belangrijke wetenschappelijke functie te vervullen in het kader van het verwerven 
van een breder inzicht en diepere kennis nodig voor een meer natuurgetrouw beheer van onze Vlaamse 
bossen. 

Om de natuurlijkheidsgraad van  het bos in de toekomst veilig te stellen en deze bij voorkeur nog te 
verhogen, worden de lorken en fijnsparren tijdens een inleidend beheer verwijderd.   

De esdoornaanplant wordt verder als zaadbestand beheerd. Deze zone met gericht beheer biedt 
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interessante vergelijkingsmogelijkheden met de aansluitende zone van niets doen.  In het bos zijn er verder 
3 boskersen aanwezig welke als zaadboom door het IBW geselecteerd werden. 

Uit ervaringen met experimenten in andere nabijgelegen bossen (o.a. Veursbos) wordt nagegaan welke de 
beste beheermaatregel is voor de orchideeënrijke plaats in het Konenbos (Vanoppen L., in voorbereiding).  
Het aantal bloeiende en vegetatieve orchideeën wordt regelmatig bijgehouden.  

Er wordt verwacht dat een nulbeheer in het merendeel van het bos de populaties van diverse 
indicatorsoorten van oud en structuurrijk bos met grote hoeveelheden dood hout ten goede zal komen.    

 

44..11..33  DDEE  SSCCHHEERRMMFFUUNNCCTTIIEE  

Bossen in het algemeen hebben een milieubeschermende functie (klimaat, water, bodem, lucht, visuele 
afscherming, geluid, patrimoniale schermfunctie). Alle bossen realiseren de meeste van deze 
schermfuncties tegelijk.  De meeste schermfuncties treden gewoonweg in werking door de aanwezigheid 
van het bos. Het Konenbos is een hellingsbos en vervult een schermfunctie naar erosie toe.  Verder bevat 
het bos sporen van vroegere mijnbouwactiviteiten (krijtwinning)  Het bos is dus ook van belang voor de 
bescherming van het cultuurhistorisch en archeologisch erfgoed (patrimoniale schermfunctie). 

 

4.2 BEHEERDOELSTELLINGEN 

In de bosreservaten zijn de doelstellingen opgesomd in het Bosdecreet van kracht.  Artikel 25 van het 
decreet bepaalt dat de bijzondere doelstellingen voor de bosreservaten, waar rekening mee moet gehouden 
worden de volgende zijn: 

• behoud of herstel van de natuurlijke fauna en flora; 
• bevordering van de inheemse boomsoorten; 
• stimulering van de inheemse verjonging; 
• bevordering van de ongelijkjarigheid en de ongelijkvormigheid; 
• bevorderen van het ecologisch evenwicht. 

 

44..22..11  VVOOOORR  DDEE  ZZOONNEESS  MMEETT  IINNTTEEGGRRAAAALL  BBEEHHEEEERR  

4.2.1.1 ALGEMENE BEHEERDOELSTELLING 

Zones met integraal beheer kennen in principe een beheer bestaande uit “niets doen”.  De evolutie wordt er 
vrij gelaten, ook mocht deze na een zekere tijd niet in de verwachte richting evolueren.  De gewenste richting 
waarin het bos op langere termijn zou dienen te evolueren is dit van een ongelijkjarig, ongelijkvormig bos 
met een standplaatseigen natuurlijke flora (inclusief boomsoorten) en fauna, waarin liefst de huidige 
interessante elementen behouden blijven. Er wordt gestreefd naar een zo natuurlijk mogelijk bostype dat de 
Potentieel Natuurlijke Vegetatie zo goed mogelijk benaderd waar via spontane processen inheemse soorten 
bevoordeeld worden.  In dit kader worden agressief verjongende uitheemse soorten via actieve ingrepen 
verwijderd. 

In het merendeel van het reservaat wordt een integraal beheer vooropgesteld en worden agressief 
verjongende uitheemse soorten geweerd via een inleidend beheer. Enkel in de zones met specifiek 
soortgericht beheer, in functie van orchideeën en Kalk-Beukenbos, en in het zaadbestand van esdoorn, zal 
een gericht beheer worden ingesteld. 



  109 

BEHEERPLAN BOSRESERVAAT KONENBOS   

 

4.2.1.2 PRAKTISCHE UITWERKING VAN DE BEHEERDOELSTELLING 

In het merendeel van het bos wordt onmiddellijk een niets-doen beheer ingesteld met uitzondering van het 
terugdringen van het aandeel Japanse Lork en Fijnspar (inleidend beheer), het verwijderen van een 
appelboom en aanplant van inheemse doornstruiken in de uiterste noordwest hoek van het reservaat, het 
uitrasteren van een zeer klein stukje bosreservaat en het verwijderen van vuilnis. 

Er zal een inleidend beheer met een welomlijnd tijdsverloop plaatsvinden waarbij het aandeel naaldhout 
terug gedreven wordt.  Binnen het jaar na goedkeuring van het beheerplan bij Ministerieel Besluit, zal het 
inleidend beheer gestart zijn.  Daarna wordt overgegaan op nulbeheer. 

In de centrale zone van het bosreservaat in de bestanden 2c, 2e en 2f zal al het naaldhout volledig 
verwijderd worden zodat het Veldbies-Beukenbos zich ongestoord kan ontwikkelen. Door houtvesterij 
Hasselt wordt nagegaan welke bomen geëxploiteerd kunnen worden en welke gedood worden door te 
ontschorsen.  Kappen van de naaldbomen gebeurt tussen 15 november en 15 maart.  Het gekapte hout 
wordt afgevoerd.   

Aan de rand van het reservaat worden de naaldbomen ongemoeid gelaten (bestand 2a en deels 2e).  Dit is 
de enige plaats in het reservaat waar het naaldhout behouden wordt.  Het is immers niet noodzakelijk om 
dezelfde hoeveelheid naaldhout te behouden als momenteel aanwezig is ten behoeve van de avifauna 
aangezien er ruim voldoende naaldhout in de omgeving aanwezig is. 

Aan de westzijde van het bosreservaat, aan de andere kant van een onverharde veldweg bevindt zich nog 
een klein stukje bosreservaat.  Het betreft slechts enkele m² met enkele essen en Spaanse aak in de 
boomlaag.  In de ondergroei staat Gevlekte aronskelk en Eénbloemig parelgras.  Dit kleine stukje dient 
uitgerasterd te worden. 

Het aanwezige vuilnis zal opgeruimd worden. 

 

Beheermaatregelen in de veiligheidszone – exoneraties 

In een strook van 1 boomhoogte grenzend aan de vrij toegankelijke en openbare wegen wordt in het 
integraal reservaatsgedeelte een veiligheidszone voorzien.  In deze zone is het toegestaan om bomen die 
een gevaar voor de veiligheid kunnen opleveren te vellen (preferentieel in de natuurlijke valrichting).  Na de 
velling blijft de boom integraal in het reservaat liggen als belangrijke dood-hout-component.  Wanneer 
windval of windbreuk optreedt waarbij de gevallen boom de doorgang verspert, dan kan het boomgedeelte 
dat over de weg of het wandelpad is gelegen weggezaagd en verplaatst worden zodanig dat het normale 
gebruik weer mogelijk is. 

Geexonereerde wandelpaden – voor publiek afgesloten paden die echter wel nog operationeel worden 
gehouden voor technisch beheer en toezicht. 

Voor vrij toegankelijke wandelwegen (dus niet voor de openbare wegen) die door integrale 
reservaatsgedeelten lopen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheden van een 
‘exoneratiebeding’.  Dit houdt in dat de bezoeker via duidelijke waarschuwingsborden ervan op de hoogte 
wordt gebracht dat hij zich in een integraal reservaatsgedeelte begeeft, met de daaraan verbonden risico’s 
van vallende takken etc.  In dat geval zijn zelfs de veiligheidskappingen niet langer strict noodzakelijk.  Een 
veiligheidszone wordt langs deze paden niet voorzien.  Wel kunnen boomgedeeltes en takken die op de weg 
of het wandelpad vallen weggezaagd en verplaatst worden zodanig het normale gebruik weer mogelijk is. 
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Een gelijkaardige regeling wordt toegepast op paden die voor het technisch beheer onmisbaar zijn, en 
derhalve operationeel moeten blijven.  Ook hier beperkt het beheer zich tot het vrijhouden van de wegzate. 

Kaart 4.2.1 geeft een overzicht van de beheermaatregelen voor de zones met integraal beheer. Ook de 
veiligheidszone wordt weergeven. 

 

44..22..22  VVOOOORR  DDEE  ZZOONNEESS  MMEETT  GGEERRIICCHHTT  BBEEHHEEEERR  

4.2.2.1 ALGEMENE BEHEERDOELSTELLING 

• verder beheer van het esdoorn-zaadbestand waardoor jaarlijks zaad kan geoogst worden; 
• instandhouden en verder ontwikkelen van het Kalk-Beukenbos ten behoeve van de lichtminnende 

flora; 
• creëren van een mantel-zoomvegetatie langsheen de bosrand ten behoeve van de lichtminnende 

flora van het Parelgras-Beukenbos en vele ongewervelden (o.a. dagvlinders, zweefvliegen…). 
 

4.2.2.2 PRAKTISCHE INVULLING 

Beheer esdoorn-zaadbestand 

De esdoorns in bestand 1 worden gedund dmv een positieve dunning waarbij de goede zaadbomen of 
toekomstbomen vrijgesteld worden.  De ontwikkeling van dit bestand wordt nauwkeurig opgevolgd op terrein 
zodat ook de omlooptijden goed ingeschat kunnen worden.   

De exploitatie dient in eigen beheer te gebeuren. 

 

Instandhouden en verder ontwikkelen van het Kalk-Beukenbos  

Op de open plek in het westen van bestand 3 wordt reeds sinds 1999 een actief beheer gevoerd voor de 
instandhouding en uitbreiding van verschillende soorten orchideeën.  Volgende werken dienen jaarlijks 
uitgevoerd te worden: 

• Maaien van de kruidlaag en struiklaag met de bosmaaier 
• Het maaisel wordt bijeen geharkt en op hopen gelegd onderaan de helling 
• Periode van uitvoering: eind augustus (de orchideeën dienen wel rijp zaad gevormd te hebben!) 
 
Meer noordelijk werd in 2004 op een plaats waar het krijt dagzoomt ook enkele struiken verwijderd en de 
kruidlaag gemaaid met afvoer.  De totale oppervlakte bedraagt ongeveer 40 m².  In het voorjaar van 2005 
werd op deze plaats reeds een vegetatief exemplaar van Welriekende nachtorchis aangetroffen.  
Bovenvernoemde werken dienen ook op deze plek uitgevoerd te worden 
 
Aan de zuidrand van deze plek is er mogelijkheid tot uitbreiding daar het krijt er dagzoomt.  Volgende 
werken dienen op deze plaatsen uitgevoerd te worden: 
• Verwijderen van de opslag over een strook van 10 meter 
• Maaien van de kruidlaag met afvoer van het maaisel 
 
Het afgevoerd materiaal wordt aan de rand het bos gestapeld.  De grootste orchideeënrijke plek is aan de 
westrand vanhet bosreservaat gelegen.  Het afgevoerde materiaal wordt hier in de randzone bos-weiland 
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gestapeld.  De kleinere plek is iets meer bosinwaarts gelegen.  Van hieruit wordt een pad van 2 m breed 
vrijgemaakt naar de westelijke rand van het bos waar het afgevoerde materiaal kan gestapeld worden.  
 
Ontwikkelen van een mantel-zoomvegetatie langsheen de westelijke bosrand 
 
Aansluitend op de orchideeënrijke plek wordt in de westelijke bosrand een mantel-zoomvegetatie gecreëerd 
door hakhoutbeheer te voeren in een zone van 25m x 65m.  Door het kappen van de bomen in de buitenste 
strook bos kan er meer licht doordringen op de bodem waardoor lichtminnende mantelsoorten zich kunnen 
vestigen of reeds aanwezige soorten zich kunnen uitbreiden.  Het als hakhout beheren van deze strook 
houdt een geschikt milieu voor randsoorten in stand.  Het takhout wordt onderaan de helling in het bos 
gestapeld zodat de nutriënten die vrijkomen niet uitspoelen in het bos zelf.  In deze strook staan enkele 
zware Beuken.  Deze blijven behouden. 
 
Periode van uitvoering: tussen 15 november en 15 maart 
Omlooptijd: 10 jaar 
Breedte waarover gekapt wordt: 15 meter breed over een lengte van 65 m 

De zone waar dit hakhoutbeheer wordt gevoerd sluit aan op de eveneens gerichte zone voor het 
instandhouden en verder ontwikkelen van het Kalk-Beukenbos. 

Kaart 4.2.2 geeft de beheermaatregelen in de zones voor gericht beheer.



  112 

BEHEERPLAN BOSRESERVAAT KONENBOS   

 

55  BBEEHHEEEERRRRIICCHHTTLLIIJJNNEENN  ((AALLLLEEEENN  GGEELLDDIIGG  VVOOOORR  ZZOONNEESS  MMEETT  GGEERRIICCHHTT  BBEEHHEEEERR))  
5.1 MAATREGELEN OM DE NATUURLIJKE FLORA EN FAUNA TE HERSTELLEN OF TE 

BEHOUDEN 
• terugdringen van het aandeel naaldhout; 
• het voeren vaneen niets-doen-beheer na een periode van inleidend beheer; 
• maaien met afvoer ten voordele van het Kalk-Beukenbos; 
• uitbreiding van de orchideeënrijke plek; 
• ontwikkelen van een mantel-zoomvegetatie langsheen de bosrand. 

5.2 MAATREGELEN OM DE INHEEMSE BOOMSOORTEN  TE BEVORDEREN 
• terugdringen aandeel naaldhout; 
• ontwikkelen van een mantel-zoomvegetatie; 
• het voeren van een niets-doen-beheer na een periode van inleidend beheer. 

5.3 MAATREGELEN OM DE NATUURLIJKE VERJONGING TE STIMULEREN 
• het terugdringen van h et aandeel naaldhout; 
• ontwikkelen van een mantel-zoomvegetatie; 
• het voeren van een niets-doen-beheer na een periode van inleidend beheer. 

5.4 MAATREGELEN OM DE ONGELIJKJARIGHEID EN DE ONGELIJKVORMIGHEID TE 
BEVORDEREN 

De in de toekomst te verwachten natuurlijke evolutie zal de ongelijkvormigheid nog verder verhogen.  De 
natuurlijke successie wordt daartoe vrij gelaten, zonder bijzondere ingrepen te voorzien.   

5.5 MAATREGELEN OM HET ECOLOGISCH EVENWICHT TE BEVORDEREN 

De in de voorgaande rubrieken aangehaalde elementen zijn van die aard dat ze, naar alle verwachting, een 
bevordering van het ecologisch evenwicht gaan inhouden. 

5.6 BOSBOUWTECHNISCHE ASPECTEN VAN HET BEHEERPLAN: BEDRIJFSVORM, 
KAPBAARHEID, VERJONGINGSWIJZE, OMLOOPTIJD, BEHEERINDELING 

Bedrijfsvorm: blijft (van nature) hooghout.  

Kapbaarheid: na een periode van inleidend beheer waarbij Lork en Fijnspar gekapt worden, wordt er niet 
meer gekapt.  Bomen sterven door ouderdom of calamiteit. Uitzondering is het esdoornzaadbestand dat 
verder gedund zal worden in functie van de toekomstbomen en een strook in de westelijke randzone waar 
hakkhoutbeheer toegepast zal worden. 

Verjongingswijze: natuurlijk. 

Omlooptijd: Voor de zone met hakhoutbeheer: 10 jaar. 
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5.7 KAPREGELING 

Voorziene maatregelen: 

2007-2027: verwijderen opslag, maaien en afvoer open plekken in bestand 3 

2007: uitbreiding orchideeënrijke plek met 10 naar het zuiden door opslag verwijderen en maaien van de 
kruidlaag met afvoer (bestand 3) 

2007: kappen grote bomen van Lork en Fijnspar en maaien van de kleinere exemplaren.  Uittrekken van de 
zaailingen; ontschorsen van de moeilijk exploiteerbare bomen (bestand 2c, 2e en 2f) 

2008, 2009: nazorg verwijderen Lork en Fijnspar: maaien kleinere exemplaren en uittrekken zaailingen 
(bestand 2c, 2e en 2f) 

2007, 2017, 2027: hakhoutbeheer in een strook van 25m x 65 m met behoud van de zware beuken (bestand 
3) 

2007: uitrasteren klein deel bosreservaat aan de westrand van het grotere deel (kadastraal perceel 651) 

2007-2027: dunning esdoornbestand in functie van de toekomstbomen (bestand 1) 

2007-2027: verwijderen vuilnis. 

 

Tabel 5.7.1 : Overzicht werkzaamheden en maatregelen  

 

 

 

 

VOS: Verwijderen opslag, maaien met afvoer 

KLF: Kappen Lork en Fijnspar, ontschorsen moeilijk exploiteerbare bomen 

MLF: Maaien Lork en Fijnspar en uittrekken zaailingen 

DES: Dunning esdoornbestand in functie van de toekomstbomen 

HAK: Hakhoutbeheer over een strook van 25m x 65 m met behoud van de zware Beuken 

UIT: Uitrasteren klein perceel 

Xxx: Niets-doen-beheer 

bestand
O7 O8 O9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1
2c KLF, MLF MLF
2e KLF, MLF MLF
2f KLF, MLF MLF
3 VOS VOS VOS VOS VOS VOS VOS VOS VOS VOS VOS VOS VOS VOS VOS VOS VOS VOS VOS VOS VOS
3 HAK HAK HAK

651 UIT

dienstjaar

DES
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66  BBIIJJZZOONNDDEERREE  BBEEHHEEEERRRRIICCHHTTLLIIJJNNEENN  ((AALLLLEEEENN  GGEELLDDIIGG  VVOOOORR  ZZOONNEESS  MMEETT  GGEERRIICCHHTT  
BBEEHHEEEERR))  

6.1 BOSBOUWKUNDIGE WERKEN 

66..11..11  BBOOSSVVEERRJJOONNGGIINNGGSSPPRROOGGRRAAMMMMAA  

Enkel natuurlijke bosverjonging kan plaatsgrijpen. 

66..11..22  BBEE--  EENN  HHEERRBBEEBBOOSSSSIINNGGSSWWEERRKKEENN  

Er wordt geen bebossing of herbebossing uitgevoerd. 

66..11..33  OOMMVVOORRMMIINNGGEENN  

Niet van toepassing 

66..11..44  BBOOSSBBEEHHAANNDDEELLIINNGGSS--  EENN  VVEERRPPLLEEGGIINNGGSSWWEERRKKEENN  

Volgende werken zijn in de kapregeling en beheerrichtlijnen reeds aangegeven: 

VOS: Verwijderen opslag en maaien open plek in bestand 3 

RLF: Kappen Lork en Fijnspar in bestand 2c, 2e en 2f 

MLF: Maaien Lork en Fijnspar en uittrekken zaailingen in bestand 2c, 2e en 2f 

HAK: Hakhoutbeheer over een strook van 25m x 65 m in bestand 3 

UIT: Uitrasteren klein perceel (kadastraal perceel 651) 

DES: Dunning esdoornbestand in functie van de toekomstbomen in bestand 1  

66..11..55  WWEERRKKEENN  TTEERR  PPRREEVVEENNTTIIEE  VVAANN  BBOOSSBBRRAANNDDEENN  

Het risico op bosbrand is niet groot.  Er worden geen bijzondere maatregelen voorzien. 

66..11..66  AANNDDEERREE  

Niet van toepassing 

 

6.2 WERKEN MET BETREKKING TOT DE FYTOSOCIOLOGISCHE, FAUNISTISCHE, 
BODEMKUNDIGE OF LANDSCHAPPELIJKE WAARDE 

Tal van geplande beheeringrepen leiden indirect tot een versterking van de fytosociologische, faunistische, 
bodemkundige of landschappelijke waarde. 

 

66..22..11  FFLLOORRAA  

Geen specifieke werkzaamheden die niet eerder vermeld werden. 
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66..22..22  FFAAUUNNAA  

Geen specifieke werkzaamheden die niet eerder vermeld werden. 

66..22..33  BBOODDEEMM  

Geen specifieke werkzaamheden die niet eerder vermeld werden. 

66..22..44  LLAANNDDSSCCHHAAPP  

Geen specifieke werkzaamheden die niet eerder vermeld werden. 

66..22..55  AANNDDEERREE  

Geen specifieke werkzaamheden die niet eerder vermeld werden. 

 

6.3 UITZONDERLIJKE WERKEN, DIE EEN WIJZIGING VAN DE ECOLOGISCHE 
KENMERKEN TOT GEVOLG HEBBEN ZOALS VERNOEMD IN ARTIKEL 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 beschermen zijn een aantal 
handelingen opgenomen in artikel 30 van het bosdecreet, verboden in bosreservaten. 

Onverminderd de verbodsbepalingen opgenomen in wetten, decreten, reglementen en de ontheffingen 
opgenomen in het beheerplan, is het in bosreservaten verboden: 

1. planten of onderdelen van planten te verwijderen; 

2. opgravingen of extracties van materiaal uit de bodem of uit de ondergrond te verrichten; 

3. werkzaamheden uit te voeren die niet in het beheerplan zijn opgenomen en die van aard zijn wijzigingen 
aan te brengen in de mineralogische en paleontologische sites, de archeologische grondvesten, het 
landschap, het reliëf, de natuurlijke waterhuishouding, de bodemvruchtbaarheid, de zuiverheid en het regime 
van de waterlopen, de vegetatie en de inheemse flora en fauna; 

4. dieren en planten te introduceren; 

5. vuur te maken behalve wanneer zulks nodig is als beheersmaatregel, als fytosanitaire maatregel bij wet 
verplicht of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment; 

6. bronnen, veen- of turflagen te wijzigen; 

8. sport te beoefenen; 

10. bestrijdingsmiddelen te gebruiken; 

11. meststoffen te gebruiken; 

12. keten, loodsen, tenten of andere constructies te plaatsen, zelfs als die slechts tijdelijk zijn. 

In functie van wetenschappelijk onderzoek staat dit beheerplan expliciet een ontheffing toe van deze 
verbodsbepalingen (met uitzondering van sport beoefenen) onder volgende voorwaarden :  

Elke vorm van wetenschappelijk onderzoek in de bosreservaten moet steeds aangevraagd worden bij het 
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bosbeheer, dat samen met het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer de opportuniteit van het onderzoek 
beoordeelt en de verdere randvoorwaarden voor de uitvoering van het onderzoek vastlegt. 
Onderzoeksactiviteiten die onherstelbare schade toebrengen aan de intrinsieke waarde van het reservaat 
worden hierbij als niet opportuun beschouwd. In geval van twijfel kan de administratie het oordeel vragen 
van de adviescommissie, 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 en Robinia pseudoacacia.  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 reservaatsgedeelten 
kunnen deze afwijkingen enkel uitgevoerd worden na grondige motivering en uitdrukkelijke toestemming van 
de adviescommissie.  In de integrale reservaatsgedeelten 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 Amerikaanse 
vogelkers en Amerikaanse eik). 

 

6.4 UITZONDERLIJKE WERKEN, DIE EEN WIJZIGING VAN DE ECOLOGISCHE 
KENMERKING VOOR GEVOLG HEBBEN, ZOALS BEDOELD IN DE ARTIKELEN 30 EN 
97, EN WAARVOOR DE ADVIESCOMMISSIE VOOR BOSRESERVATEN MOET 
WORDEN GEHOORD 

Artikel 30 van het bosdecreet, vermeldt :  

Onverminderd de verbodsbepalingen opgenomen in wetten, decreten, reglementen en de ontheffingen 
opgenomen in het beheerplan, is het in de bosreservaten verboden: 

7. dieren te verdelgen, te verplaatsen of te vangen, hun jongen, eieren, nesten of schuilplaatsen te 
verstoren, tenzij een machtiging door het bosbeheer uitgereikt, de commissie gehoord 

9.  te jagen, tenzij daarvoor machtiging werd verleend door het Bosbeheer, na de adviescommissie gehoord 
te hebben.  Indien effectief overwogen wordt te jagen, dient het beheerplan aangepast te worden.  In integraal 
bosreservaat mag niet gejaagd worden. 

In functie van wetenschappelijk onderzoek kan het noodzakelijk zijn dieren te vangen (in functie van 
inventarisaties en monitoringactiviteiten). Hiertoe zal steeds de procedure worden gevolgd waarbij het 
Bosbeheer een machtiging uitreikt na de commissie gehoord te hebben. 

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

• een voldoende gedocumenteerde aanvraag wordt overgemaakt aan de plaatselijke 
woudmeester 
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• in overleg met het IBW gebeurt een eerste screening van het voorstel op zijn 
volledigheid en degelijkheid 

• indien voldoende onderbouwd wordt de aanvraag rondgestuurd aan de leden van de 
commissie die 14 dagen de tijd krijgen om schriftelijk te reageren 

• indien de meerderheid van de leden geen bezwaar uit tegen het onderzoek kan een 
machtiging worden afgeleverd. Indien het commissielid niet binnen de termijn reageert 
wordt dit beschouwd als een goedkeuring. 

 

6.5 RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT DE SOCIALE FUNCTIE (ARTIKEL 10) 

66..55..11  TTOOEEGGAANNKKEELLIIJJKKHHEEIIDD  

Het bosreservaat wordt niet publiek toegankelijk gesteld hetgeen op volgende overwegingen is gebaseerd:  

• de paden in het reservaat hebben een interessante maar verstoringsgevoelige flora; 
• de paden lopen enkel doorheen het bosreservaat en sluiten niet aan op andere wandel- of 

fietswegen; 
• de rust is belangrijk in dit kleine reservaat. 

Het bosreservaat kan enkel betreden worden door bevoegde personen, in kader van uitvoering van het 
beheerplan en toezicht op dit beheerplan, en voor het specifiek aan bosreservaten verbonden 
wetenschappelijk onderzoek.   

Plan wegennet met aanduiding van de opengestelde boswegen 

Kaart 6.5.1 geeft de ontoegankelijkheid.   

Aard en duur van de toegankelijkheid 

Het bosreservaat is het hele jaar uitsluitend toegankelijk onder begeleiding van een bos- of natuurwachter of 
een erkende natuurgids én na aanvraag bij de houtvesterij Hasselt. 

 

66..55..22  SSPPEECCIIFFIIEEKKEE  MMAAAATTRREEGGEELLEENN  TTEERR  BBEESSCCHHEERRMMIINNGG  VVAANN  FFLLOORRAA,,  FFAAUUNNAA,,  BBOOSSVVEERRJJOONNGGIINNGG  MM..BB..TT..  DDEE  
BBOOSSRREECCRREEAATTIIEE  

Er is geen bosrecreatie toegestaan. 

 

66..55..33  RRIICCHHTTLLIIJJNNEENN  MM..BB..TT..  DDEE  JJAACCHHTT  

Er is geen jacht toegestaan in het bosreservaat.   

De jacht wordt sedert 2001 niet meer verpacht. 

 

66..55..44  AANNDDEERREE  ((OO..AA..  HHEETT  GGEEBBRRUUIIKK  VVAANN  PPRRIIKKKKEELLDDRRAAAADD  AARRTTIIKKEELL  9977))  

Prikkeldraad zal in het bos niet worden aangebracht.  Het bos is op een aantal plaatsen omgeven door 
prikkeldraad ter omheining van o.a. de door vee begraasde weilanden.  In de meest westelijke punt van het 
bosreservaat is er betreding van het bos door koeien en paarden vanuit de aangrenzende weilanden omdat 
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de prikkeldraad kapot is.  Op deze plaats dient de prikkeldraad hersteld te worden. 

Deze prikkeldraden bevinden zich buiten het bos en hoeven verder niet in aanmerking te worden genomen 
bij dit beheerplan. 

 

77  OOPPEENNBBAAAARRHHEEIIDD  VVAANN  HHEETT  BBEEHHEEEERRPPLLAANN  
Het beheerplan is openbaar en ligt ter inzage bij de houtvesterij Hasselt. 

 

88  MMAAAATTRREEGGEELLEENN  IINN  DDEE  OONNMMIIDDDDEELLLLIIJJKKEE  OOMMGGEEVVIINNGG  VVAANN  HHEETT  BBOOSSRREESSEERRVVAAAATT  OOMM  
NNAADDEELLIIGGEE  BBEEÏÏNNVVLLOOEEDDIINNGG  VVAANN  BBUUIITTEENNAAFF  TTEE  SSTTOOPPPPEENN  ((AARRTTIIKKEELL  2299))  

8.1 AARD EN DOELSTELLING VAN DEZE MAATREGELEN 

De inspoeling van meststoffen van op de bovenliggende plateaus via afstromend regenwater heeft een 
negatieve invloed (verruiging) op de vegetatie.  De aanleg van een greppel langs de akkerrand met 
geconcentreerde afvoer langsheen het bos is een mogelijke oplossing. 

De aankoop van de aanliggende hellingsgraslanden (weilanden) is prioritair.  Deze weilanden zijn cruciaal 
als foerageergebied voor de Das.  Ze hebben eveneens zeer hoge potenties voor de flora (o.a. Ruige 
weegbree werd er aangetroffen).   Na aankoop is de ontwikkeling van een mantel-zoomvegetatie langsheen 
de bosrand mogelijk.  Opslag kan enerzijds gestimuleerd worden door de afrastering 10 meter terug in open 
veld te zetten (bij overhangende kronen van bomen zelfs meer).  Waar sprake is van productief grasland 
verdient de voorkeur om eerst de zode af te plaggen.  De voedselrijke bovenlaag wordt dan afgevoerd, 
waardoor pioniersoorten van onbemeste grond zich kunnen vestigen.  Een andere mogelijkheid is enige 
jaren maaibeheer met nabegrazing toe te passen op de graslanden en nadien over te schakelen op 
extensief begrazingsbeheer.  Op die manier kan struweelontwikkeling plaatsvinden. 

Kaart 8.1.1 geeft de plaatsen aan die botanisch interessant zijn én waar dergelijke mantel-zoomvegetaties 
prioritair te ontwikkelen zijn. De weilanden en akkers boven op het plateau zijn eveneens van belang als 
foerageergebied voor Das, Ree en andere zoogdieren.  

Belangrijk is ook om het oostelijk driehoekig plateaubosje (kaart 8.1.1) aan te kopen (BWK-code ql: eikenbos 
met Witte veldbies).  De vegetatie in het bos wordt momenteel sterk vernield door koeien.  Het beheer ervan 
dient afgestemd te worden op het beheer van de omliggende reservaten.  Dan zou het Konenbos van daar 
uit een verbinding kunnen vormen met het zeer waardevolle Veursbos.  Dan vormen alle hellingsbossen 
vanaf ’s Gravenvoeren tot en met het Rodebos (Veurs-Remersdaal) inclusief het Vrouwenbos (Sint-Pieters-
Voeren) één geheel. 

8.2 BEHEEROVEREENKOMSTEN 

Er zal nagegaan worden in hoeverre met aanpalende eigenaars kan afgesproken worden om bosmantel- en 
boszoomvegetaties te kunnen laten ontwikkelen op gronden van deze eigenaars.  Ook het extensiveren van 
het graslandbeheer zou in deze beheerovereenkomst moeten geregeld worden.   

De aanpalende eigenaars kunnen eveneens geïnformeerd worden over de mogelijke 
beheerovereenkomsten met de VLM in verband met perceelsrandenbeheer.  Dit is vooral van belang op de 
percelen op de bovenliggende plateaus zodat inspoeling van meststoffen beperkt wordt.
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