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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 verlopen 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 streven
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

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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zijn met minstens één goed ontwikkeld voorbeeld per fytogeografische streek waar dit bostype voorkomt.
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
beheersactiviteiten.
Bij de selectie van dit type bosreservaat spelen dan ook vooral de zeldzaamheid en de onvervangbaarheid
een belangrijke rol. Het is het enige goed ontwikkelde oud bos langs de Maasvallei (hardhoutooibos).
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1 STATUUT
1.1

DATUM VAN ERKENNING
Het domeinbos, gelegen te Maasmechelen, met een oppervlakte van 1 ha 19 a en 54 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
1 ha 19 a en 54 ca.
e
Art. 2 noemt de kadastrale percelen : Maasmechelen 5 Afdeling (Leut) – Sectie B – nr 407A, 407B,
408A.

Perimeter erkenning volgens art. 1 van het Ministerieel Besluit
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1.2

MOTIVATIE VAN ERKENNING
De motivatie van erkenning als bosreservaat senso latu is te achterhalen uit het advies van de Commissie
Bosreservaten (dd 14.07.00) en de Vlaamse Hoge Bosraad (dd 26.02.01), dat als volgt dient te worden
geïnterpreteerd :
• Het bosje is zeer bijzonder omdat het een zeer goed ontwikkeld voorbeeld is van het Alluviaal
bos van de Grote rivieren (Essen-Iepenbos en Abelen-Iepenbos), een bostype dat uiterst
zeldzaam is in Vlaanderen;
• Het bosreservaat heeft een zeer kleine oppervlakte; te klein om te worden opgenomen binnen en
Europees netwerk. De minimum oppervakte (MSA) voor dit bostype bedraagt immers 10 ha
(Koop in Al, 1995). Ondanks de beperkte oppervlakte heeft dit bosje een zeer hoge waarde. Dit
bostype is ook in Nederland zeer zeldzaam (maximum enkele honderden ha, meestal geen
hooghout);
• Het voldoet volledig aan de criteria voor Bosreservaat senso latu. Bovendien komen een groot
aantal zeldzame plantensoorten voor, typisch voor dit zeldzame bostype zoals Vingerhelmbloem;
• Het bos heeft een enorm belangrijke landschapsecologische positie: cultuurhistorisch (levende
Maas, Maaslijnpad met Maaskruis, kasteelpark van Leut, oude winterdijk…);
• Het bos sluit aan bij de natuurterreinen van Stichting Limburgs Landschap, en verder zuidwaarts
gelegen Maaswinkel van Natuurpunt waardoor het gebied past binnen het grensmaasproject.

1.3

VOORWERP VAN DIT BEHEERPLAN
Dit beheerplan behandelt uitvoerig de bestaande toestand en het geplande beheer voor het bosreservaat
zelf (senso latu) over een totale oppervlakte van 1,1954 ha.
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2 IDENTIFICATIE VAN HET BOS
2.1

EIGENDOM EN IDENTITIET VAN HET BOS
Het bosreservaat Kraaienbos is een domeinbos aangekocht op 02.03.99.
boswachterij Maasmechelen van Houtvesterij Hasselt (provincie Limburg).

Het bos is gelegen in

Het bos situeert zich in de Maasvallei en grenst aan de rivier. De totale oppervlakte van het reservaat
beslaat 1,1954 ha.

2.2

KADASTRAAL OVERZICHT
Een kadastraal overzicht van het bosreservaat is hieronder weergegeven.
e

Maasmechelen, 5 Afdeling (Leut), Sectie B
Kadastrale plaatsbenaming: “Ouden Drees”
perceelsnummer
407A
407B
408A

Kadastrale oppervlakte (ha)
0,8043
0,1964
0,1947

Bijlage 2 geeft de een kopie van de kadastrale legger met afbakening van het bosreservaat.

2.3

ADMINISTRATIEVE EN GEOGRAFISCHE SITUERING

A D MI N I S T R A T I E V E S I T U E R I N G
Het bosreservaat is gelegen te Maasmechelen, deelgemeente Leut. Arrondissement Tongeren. Provincie
Limburg.
Het bos valt onder het ambtsgebied van de boswachterij Maasmechelen, 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 Steve Cox (0479/67.95.30).

G E OG R A F I S C H E S I T U E R I N G
Het bosreservaat is gelegen in het oosten van de provincie Limburg, grenzend aan de Maas. Het bosje
bevindt zich in het overstromingsgebied van de Maas.
Het bevindt zich in de geografische streek “de grote valleien Maasbekken”.
Landschappelijk is het bosreservaat gelegen in de Limburgse Maasvlakte (Indeling in traditionele
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landschappen, volgens Antrop (1989).
Volgens de Landschapsatlas van Vlaanderen is het zuidelijk deel van het Kraaienbos gesitueerd in: de
Relictzone R70050 ‘Maaswinkel:
Wetenschappelijke waarde: De Grensmaas is van nature uit een sterk meanderende stroom, die zich
binnen de alluviale vlakte geregeld verplaatst heeft. Getuige hiervan in het landschap van
Maaswinkel zijn de talrijke stroomgeulen die in alle stadia van verlanding terug te vinden zijn. Enkele
beken volgen de oude Maasbeddingen. Het kleine Kraaienbos is een uniek voorbeeld van een
stroombegeleidend hardhoutooibos langsheen de Maas.
Historische waarde: De perceelsstructuur van nagenoeg de volledige relictzone is vrij constant gebleven.
Het betreft een relatief intact uiterwaardengebied.
Esthetische waarde: Zichten over de Maas. Relatief open uiterwaardenlandschap.
Beleidswenselijkheden: Versterking van de natuurwaarden van het gebied en tegengaan intensivering
landbouw (maïs). Vrijwaren van grindwinning (zoals ooit voorzien in een ontwerp-gewestplan).
De Ankerplaats A70044 ‘Maasvallei van Maasmechelen tot Stokkem met kasteeldomein Vilain XIIII’:
Wetenschappelijke waarde: In geomorfologisch, bodemkundig en hydrografisch opzicht is de alluviale
vlakte van de Maas een zeldzaam gegeven in Vlaanderen omdat een aantal natuurlijke processen
(overstroming, erosie, geulvorming, sedimentatie…) er steeds vrij ongestoord konden verlopen.
Verplaatsingen van de Maas zijn in het landschap herkenbaar onder de vorm van geulen en verlaten
maasmeanders. De Maasbedding zelf is omwille van de uiterst lage zomerdebieten in deze sectie
één van de weinig toegankelijke en zichtbare nog natuurlijke beddingen van grote rivieren. De
stroomdalgraslanden en ruigten herbergen o.i.v. het kalkhoudende Maaswater een specifieke
vegetatie. Het kasteelpark Vilain XIIII bevat een bijzondere verzameling boomsoorten.
Esthetische waarde: Het grillige stroompatroon van de Maas met zijn grindbanken, sterk wisselend
debiet, uiterwaarden, historische dijken- en nederzettingspatroon, verlaten meanders en
stroomgeulen, klei- en grindkuilen enerzijds en het park Vilain XIIII met zijn eeuwenoude bomen en
dreven anderzijds bieden een hoge belevingswaarde. De pracht van het vroegere landschap bleef
behouden in uitzonderlijk bloemrijke graslanden en met een variatie aan houtige
landschapselementen omzoomde boomgaarden, weiden en velden. De oude dijken worden vaak
gekenmerkt door een kleurrijk tapijt van kruidachtige begroeiing, gevarieerde struwelen of
knotbomen.
Sociaal-culturele waarde: wandel- en fietstoerisme. Bij hoge waterstand: kayak. Veerdienst te Meeswijk.
Knelpunten: Schaalvergroting in de landbouw, lozingen van afvalwater en zwerfvuil na overstromingen.
Verstorend is ook het doorpompstation en een hoogspanningsleiding over de Maaswinkel. De
grindwinningen beïnvloeden het waterpeil, veroorzaken visuele en geluidshinder en hebben het
verdwijnen van de verlaten geulen en het microreliëf voor gevolg. Mijnverzakkingen zouden zonder
nieuwe dijken en zonder voortdurend wegpompen van het grondwater overstromingen veroorzaken.
Bebouwing in de alluviale vlakte dient geweerd te worden wegens overstromingsgevaar en
aantasting van de landschapswaarden.

Ten oosten van het bosreservaat bevindt zich het lijnrelict L70026 ‘Grensmaas, zomerdijk, lijnpad’:
Wetenschappelijke waarde: De Grensmaas is een regenrivier die de grens vormt tussen Nederland en
België en die zich in de loop der tijden tientallen keren verlegd heeft. Sinds de Romeinse tijd steeds
meer in oostelijke richting. Talrijke verlaten meanders getuigen hiervan.
Historische waarde: Over grote delen is de Maas voorzien vaneen zomerdijk, dat tevens het zogenaamde
lijnpad vormt. Langsheen dit lijnpad werden de paarden gedreven die schepen over de eertijds
bevaarbare Maas trokken.
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Het bosreservaat Kraaienbos is terug te vinden op kaartblad 26/7 en is gelegen binnen het UTM-hok
FS9352 en binnen het IFBL-kwartierhok d7-36-32.
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 1/5.000

B OD E MGE B R U I K I N D E OM GE V I N G
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 kleinere bosjes aanwezig zijn in de omgeving (Eiken-haagbeukenbos in het noorden), evenals
populierenaanplanten die eveneens als weiland gebruikt worden;
• ten westen van het Kraaienbosje grote akkers aanwezig zijn en in mindere mate soortenarme
graslanden. Het kraaienbos is van deze intensieve landbouwpercelen afgeschermd door middel
van een dijk;
• er een aantal paden in en rond het bos aanwezig zijn nl. een pad aan de noordrand en één aan
de oostrand van het bos. Verder loopt er een pad midden door het bosje en is er een pad
aanwezig op een dijk aan de westkant van het bos;
• aan de noordzijde van het bos een graasweide aanwezig is met microreliëf (BWK-code hpr);
• de oostzijde het bos begrensd wordt door een smalle strook graasweide. Hiernaast stroomt de
Maas;
• er aan de zuidzijde van het bos een zwak ontwikkeld mesofiel hooiland aanwezig is.

2.4

BESTEMMING VOLGENS HET GEWESTPLAN
Het bosreservaat Kraaienbos is op het gewestplan gelegen in natuurgebied.
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.”
Het natuurgebied beslaat een smalle zone langsheen de Maas. De meer westwaarts gelegen akkers zijn
gelegen in agrarisch gebied. De akkers en graasweiden in het noordwesten zijn gelegen in landschappelijk
waardevol gebied. Kaart 2.4.1 geeft de gewestplanbestemming van het bosreservaat en zijn omgeving.

2.5

LIGGING IN OF NABIJ SPECIALE BESCHERMINGSZONES

B E S C H E R MD L A N D S C H A P
Het bosreservaat zelf is niet gelegen in een beschermd landschap. Het bos grenst in het noorden aan een
beschermd landschap Park Vilain XIIII (M.B. 24/04/91).
Het beschermd landschap omvat het
landschapspark, de dreven en het kasteel. Het Engelse park strekt zich uit tussen het kasteel en de Maas.
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Het park bevat een bijzondere collectie van monumentale bomen. In 2003 nam het Regionaal Landschap
Kempen en Maasland het initiatief om samen met de eigenaars (Stichting Vilain XIIII) werk te maken van de
verjonging en ‘restauratie’ van het park. Het Landschapsteam van Regionaal Landschap Kempen en
Maasland zorgt voor de uitvoering van tal van werken. Enkele bijzonderheden in de omgeving van het
kasteel en het park zijn:









De berceau en dochterbomen: Er werd destijds een berceau of loofgang aangelegd die via de grote moestuien
en fruitgaarden van het kasteel (nu voetbalvelden), de 7 dochters van de graaf naar hun geboortebomen leidde.
4 van de oorspronkelijke geboortebomen (Rode beuk) hebben het tot vandaag overleefd. In 2004 werden in
deze omgeving 5 jonge rode beuken aangeplant die moeten zorgen voor de opvolging van de verdwenen en
tanende dochterbomen.
Typische Maasuiterwaarden: De gronden langs de rivier werden in hoofdzaak gebruikt als grasland. Bij iedere
overstroming liet de rivier voedselrijk slib achter en werden zaden aangevoerd van veel soorten wilde bloemen
en kruiden. Zo ontstonden de zogenaamde ‘bloemrijke stroomdalgraslanden’. Het gebied was ook rijk aan
wilgenbosjes en hoog uitgroeiende maasheggen.
Deze dienden als veekering.
De moderne
landbouwmethoden hebben ook hier tot schaalvergroting van het landschap geleid. Niettemin zijn de sporen
van het oude cultuurlandschap nog talrijk.
Dreven: Twee dreven ontsluiten het kasteel. De kleine dreef die de hoofdtoegangsweg tot het kasteeldomein
vormt bestaat uit eiken en grootbladige linden die in kandelaar worden gesnoeid. De grote dreef verbindt de
dorpskernen van Leut en Meeswijk met het kasteel en met elkaar. Deze dreef bestaat uit eeuwenoude eiken en
paardekastanjes.
Het Engelse landschapspark: Het park dateert uit de eerste helft van de 19 de eeuw en is vandaag de dag nog
relatief intact. Het park werd aangelegd in Engelse landschapsstijl. Met zijn indrukwekkende vergezichten tot
800 m behoort dit park tot de indrukwekkendste parklandschappen van Limburg. Het park herbergt een
ongewoon zeldzame bomencollectie. Dit is één van de weinige parken in Vlaanderen waar bijvoorbeeld de
zomerlinde met het druivenblad of de moseik voorkomen. Vilain XIIII had een speciale voorliefde voor de eik.
Het gevolg was dat tot diep in de 20 ste eeuw, de meest omvangrijke eikenverzameling van België groeide.

Kaart 2.5.1 geeft de situering van het beschermd landschap. De beschermingsbesluiten worden gegeven in
bijlage 3.

E U R OP E S E B E S C H E R MI N G S Z ON E S
Het bos is niet gelegen in een Vogelrichtlijngebied.
Het bosreservaat lig wel in Habitatrichtlijngebied BE2200037-8: Uiterwaarden langs de Limburgse Maas
met Vijverbroek (kaart 2.5.1).
Dit habitatrichtlijngebied heeft een oppervlakte van 645 ha. Het gebied werd aangeduid omwille van de
aanwezigheid van volgende habitats:
- 6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecuris pratensis, Sanguisorba officinalis)
- 7140 Overgangs- en trilveen
- 91EO Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae). Dit is een prioritair habitat.
- 91FO Gemengde eiken- iepenbossen langs de oevers van grote rivieren.
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Voor het habtatrichtlijngebied werden volgende soorten aangeduid:
Zoogdieren
1355

Lutra lutra

Otter

1099

Lampera fluviatilis

Rivierprik

1134

Rhodeus sericeus amaris

Bittervoorn

1149

Cobitis taenia

Kleine modderkruiper

Vissen

Amfibieën en reptielen
1166

Triturus cristatus

Kamsalamander

Het habitattype 91FO komt voor in het Kraaienbos.

V L A A M S E C O L O G I S C H N E T WE R K ( V E N )
Het kraaienbos is gelegen binnen VEN-gebied. Het is gelegen binnen een GEN-gebied (Grote Eenheden
Natuur): De Grensmaas Zuid (kaart 2.5.1).

N I ET -ERKEND NAT UURR ES ERVAAT
Ten zuiden van het Kraaienbos bevindt zich het natuurgebied Mazenhoven dat deel uitmaakt van het erkend
natuurreservaat Dal van de Grensmaas. De percelen te Mazenhoven zijn eigendom van en in beheer door
Stichting Limburgs Landschap. Ten zuiden van het natuurgebied Mazenhoven bevindt zich het erkend
natuurreservaat Maaswinkel van Natuurpunt.
De beheerdoelstellingen voor Mazenhoven volgen deze uit het Vlaams voorkeursalternatief voor het project
“Levende Grensmaas”:
1. Natuurgerichte herinrichting van de oeverzone.
2. Toelaten van dynamische rivierprocessen.
3. Maximale ontwikkeling van stroomdalgraslanden.
4. Ontwikkeling van ooibossen langs de winterdijk.
Mazenhoven vormt de kleinste Vlaamse projectlocatie (21 ha) van het grensmaasproject. Voor Mazenhoven
zal vooral gestreefd worden naar een maximale ontwikkeling van de oppervlakte van en de soortenrijkdom in
de graslanden. Er wordt op de terreinen een extensief begrazingsbeheer uitgevoerd met Galloways. Een
aantal percelen zijn nog verpacht.
Na beëindiging van de pacht wordt ook hier een extensief
begrazingsbeheer voorzien.
In het grensmaasproject wordt ter hoogte van Mazenhoven een natuurvriendelijke herstucturering van de

BASISINVENTARIS EN BEHEERPLAN BOSRESERVAAT KRAAIENBOS

10

maasoever voorzien. De voorgenomen ingrepen betreffen een oever- en weerdverlaging met een
gedeeltelijke opbraak van de oeverversteviging over een lengte van 1000 m. De oeververlaging beoogt de
overgangszone tussen rivier en overstromingszone meer natuurlijk te maken. Kaart 2.5.1 geeft de situering
van het natuurgebied Mazenhoven.
Afdeling Natuur heeft geen gronden in eigendom/beheer in de omgeving van het Kraaienbos.
Er zijn in de nabije omgeving van het bosreservaat geen percelen in eigendom van openbare besturen.
De gemeente Maasmechelen is wel eigenaar van de gronden in het kasteelpark Vilain XIIII.

2.6

ERFDIENSTBAARHEDEN
Een erfdienstbaarheid is een last op een erf gelegd tot gebruik en tot nut van een erf dat aan een andere
eigenaar toebehoort (BWB art 637).
Doorheen het bosreservaat loopt een openbare buurtweg (chemin 13) die vroeger uitliep op een
gebruiksperceel. Vandaag sluit deze openbare buurtweg aan op de openbare voetweg (sentier 32) die aan
de oostzijde van het bosreservaat grenst. Aan de westrand van het bos loopt de openbare buurtweg 15
(chemin 15). Dit is een recent vernieuwde dijk. De noordrand van het bosreservaat grenst eveneens aan
een weg die op de stafkaart aangegeven staat, maar niet ingetekend staat in de Atlas der Buurtwegen. Aan
de westzijde van het bosreservaat bevindt zich een wandelpad, gelegen op een dijk binnen de perimeter van
het bosreservaat. Dit is een wandelweg behorende tot het wandelgebied “Leut en Meeswijk” uitgestippeld
door Regionaal Landschap Kempen en Maasland.
Het decreet van 16/04/1996 betreffende de waterkeringen machtigt het Vlaams gewest alle werken uit te
voeren tot verhoging en versterking van de dijken, ongeacht tot wiens eigendom de gronden behoren. De
beschouwde percelen liggen binnen de nieuwe winterdijk van de Maas (winterdijk “Mazenhoven-LeutMeeswijk-Molenveld").
Het beheer van de Maas die ten oosten van het bosreservaat ligt, gebeurt door de Administratie Water en
Zeewezen.
Ten oosten van het bosreservaat, tussen de winterdijk en de maasbedding, maar buiten het bosreservaat,
zijn aardgasleidingen aangelegd door N.V. FLUXYS (kadastrale percelen 5/B/167/03 en 5/B/1061b).
Hieraan zijn erfdienstbaarheden gebonden en zijn de hiernavermelde bepalingen van toepassing:
Deze installaties vallen onder de bepalingen van de wet van 12 april 1965 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. Artikel 11 van deze
wet verbiedt specifiek elke daad die de gasvervoerinstallaties of de exploitatie ervan zou kunnen schaden. Daarenboven voorziet dit
artikel dat de gedeeltelijke bezetting van het openbaar of privaat domein door de installaties van N.V. FLUXYS generlei bezitsberoving
met zich meebrengt, maar dat zij een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut vormt. Er dient bijgevolg met de aanwezigheid van
deze installaties alsmede de wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut die eraan verbonden is, rekening gehouden te worden.
Rekening houdend met de technische eigenschappen van de installaties en onverminderd het koninklijk besluit van 21.09.1988
betreffende de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van
gasachtige producten door middel van leidingen, vloeit uit deze erfdienstbaarheid voort, dat binnen een strook grond, die zich over de
ganse lengte van de installatie uitstrekt, de volgende bijzondere bepalingen dienen in acht genomen te worden:
A.

Binnen een strook van 30 m d.i. 15 m langs weerszijden van elke installatie ( =beschermde zone), mag behoudens
voorafgaande instemming van FLUXYS en onverminderd hetgaan voorzien in B niet overgegaan worden tot:
•

Het oprichten van gebouwen of gesloten lokalen. Elk ontwerp dient aan de N.V. FLUXYS, Kunstlaan 31 te 1040 Brussel
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voorgelegd te worden teneinde de te eerbiedigen veiligheidsafstanden, overeenkomstig de vereisten van elk specifiek
geval te bepalen.
B.

Binnen een strook van 10 m d.i. 5 m langs weerszijden van elke installatie (= voorbehouden zone) mag in geen geval
overgegaan worden tot:
•

Het oprichten van gebouwen, gesloten lokalen, tuinhuisjes, enz.;

•

Het aanleggen van terrassen, vijvers, zwembaden, sportterreinen, enz.;

•

Het opstapelen van goederen of materiaal;

•

Het heien van palen, piketten en/of damplanken;

•

Het verkeer van zwaar rollend materieel;

•

Het gebruik van mechanische graaftuigen of nivellingstuigen;

•

Het wijzigen van het bodemniveau (bvb. het graven van grachten);

De aanwezigheid van bomen en struiken andere dan deze vermeld op bijgevoegde lijst (bijlage 5) is tevens verboden binnen
deze zone.
C.

Zowel binnen als buiten hogerbepaalde zoneszijn alle graafwerken of ontgrondingen eveneens verboden die de stabiliteit van
de grond of de ondergrond waarin de aardgasvervoerinstallaties zich bevinden, in het gedrang zouden kunnen brengen. In
dat geval zal de eigenaar zijn plannen van goedkeuring aan de N.V. FLUXYS moeten voorleggen.

D.

In geval van het plaatsen van een afsluiting dient de maatschappij N.V. FLUXYS op elk moment de toegang te behouden tot
haar installaties. In dat geval zullen de eigenaars en/of de gebruikers de N.V. FLUXYS vooraf moeten verwittigen, teneinde
dienaangaande een specifieke toegangsconventie af te sluiten.

E.

Teneinde de bovenvermelde afstanden ter plaatse aan te duiden, dient de regionale verantwoordelijke van de N.V. FLUXYS,
de heer Möbius (089/35.39.64) gecontacteerd te worden om gratis over te gaan tot het afbakenen van de installaties op
datum en uur met hem overeen te komen. Deze afbakening dient door de aanvrager gecontroleerd te worden door middel
van een voldoende aantal met de hand uitgevoerde opzoekingsputten.

Het reservaat bevindt zich op meer dan 5 meter van deze installatie. Hierdoor zijn er geen beperkingen wat
betreft boom- of struikontwikkeling binnen het reservaat en heeft deze erfdienstbaarheid dan ook geen
invloed op het beheer.
Bijlage 4 geeft een kopie uit de Atlas der Buurtwegen. Bijlage 5 geeft de juiste ligging en inplantingsplan van
de nabijgelegen aardgasvervoerinstallatie. Kaart 2.6.1 geeft een overzicht van alle wegen.

2.7

AFBAKENING VAN DE ZONES MET INTEGRAAL EN GERICHT BEHEER

Het bos zal als gericht bosreservaat ingericht worden met over de overgrote oppervlakte een startexotenbeheer, gevolgd door een minimum-interventiebeheer (kaart 2.7.1).
Ondanks de beperkte oppervlakte heeft dit bosje een zeer hoge waarde: het is één van de enige echte
voorbeelden van het Alluviaal bos van de grote rivieren in Vlaanderen (Essen-Iepenbos met overgangen
naar Abelen-Iepenbos). Dit bostype wordt best behouden door ‘niets doen’. Een startbeheer is echter wel
noodzakelijk. In het bos komt Amerikaanse eik voor die bestreden dient te worden. Nabehandeling dient de
eerste 5 jaar uitgevoerd te worden. Nadien zal de bosontwikkeling spontaan gebeuren waarbij niet wordt
ingegrepen in de inheemse soorten, maar periodiek de nieuwe exotenaanvoer (en eventueel afvalaanvoer)
wordt geëvalueerd waarna, na overleg met de adviescommissie, beslist kan worden om in te grijpen.
Aan de zuidzijde van het bos is er struweelvorming. De struweelzone kan uitgebreid worden door
aangrenzende terreinen extensief te begrazen, zodanig dat tegen het bestaande, niet te begrazen bos
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spontane struweelontwikkeling kan volgen.
Voor verdere bespreking en argumentatie wordt verwezen naar de hoofdstukken 4 “beheerdoelstellingen” en
5 “beheerrichtlijnen”.

2.8

GESCHIEDENIS
Het bos werd in 1999 aangekocht door het Vlaamse Gewest. Het bos was voordien in privé-bezit van de
n.v. Mosane, met administratieve zetel te 1000 Brussel. Deze n.v. Mosane was de opvolger van de
maatschappij die voordien n.v. COFILIM genaamd was en die op haar beurt de opvolgster was van de
"Société Anomyme des Charbonnages de Courcelles-Nord" met zetel te Luik. De percelen werden in
voornoemde maatschappijen ingebracht door een nog voorgaande maatschappij namelijk door de "n.v.
Limbourg-Meuse" met zetel te Brussel. De n.v. Limbourg-Meuse kocht de percelen voor notaris Delwaide te
Rekem (Lanaken) bij akte van 20/03/1920. De maatschappij s.a. Limbourg-Meuse" of "n.v. Limburg-Maas"
was toendertijd ook bedrijvig in de sector van de steenkoolmijnen en aanverwante steenkoolnijverheid.
Op de Ferrariskaart (1770-80) is het bosje nog ingekleurd als hooiland. Op de Tranchotkaart (1803-1820)
en de kaart van Vandermalen (1850) daarentegen is het bosje wel al ingetekend. De vorm en oppervlakte is
sindsdien niet meer gewijzigd. Andere beschikbare kaarten zijn: Kadastrale reductiekaart (1850), Militaire
stafkaart (1877, 1890 en 1936) een recente stafkaart (1991-2001) en orthofoto (1997-2001).
De kaarten 2.8.1 – 2.8.10 geven de historische situatie weer.

2.9

KENMERKEN VAN HET VROEGERE BEHEER
Er zijn geen gegevens bekend over het vroegere beheer, toen het bos voor de aankoop door het Vlaamse
Gewest privaat bezit was. Sinds de aankoop in 1999 zijn er geen beheerwerken uitgevoerd.
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3 ALGEMENE BESCHRIJVING
3.1

BESCHRIJVING VAN DE STANDPLAATS

R E L I Ë F E N H Y D R O GR A F I E
Het bosreservaat Kraaienbos is gelegen in de Vlakte van de Limburgse Maas. Er wordt in de Maasvallei
een uniek microreliëf aangetroffen van sikkelvormige geulen (dikwijls oude maasbeddingen) en een complex
van winter- en zomerdijken.
Stroomafwaarts Maastricht ontwikkelt zich een brede dalbodem waarin het laagterras en enkele meters lager
de alluviale vlakte van de Maas voorkomen. Het laagterras bestaat uit grint afkomstig van de Ardennen dat
bedekt wordt door een dekzandenlaag. Plaatselijk komen er ook duinen voor op het laagterras. In de
alluviale vlakte van de beneden-Maas beschrijft de rivier grote meanderbochten en snijdt er verschillende
terrassen aan. Ook doorgestoken meanders komen hier voor, evenals talrijke dijken die het Maasland van
overstroming moeten beschermen bij vloedstanden van de rivier.
Het bosreservaat is gelegen in het Maasbekken en meer specifiek in het overstromingsgebied van de Maas.
De Grensmaas is een regenrivier die de grens vormt tussen Nederland en België en die zich in de loop der
tijden tientallen malen verlegd heeft. Sinds de Romeinse tijd steeds meer in oostelijke richting. Talrijke
verlandende meanders getuigen daarvan. Enkele beken volgen de oude Maasbeddingen (de Genootsbeek
ten westen van het bosreservaat en de nu verdroogde Langbroekbeek ten zuiden van het Kraaienbos). Een
steilrand van ca. 3 meter lokaliseert de westelijke limiet van de Holocene overstromingsvlakte. Bij voldoende
de
de
hoge waterstand is de Maas bevaarbaar met kajaks. Van de 15 tot 19 eeuw was zij een belangrijke
waterweg voor het transport van goederen.
Het grondwater in de Maasvlakte varieert met de stand van het Maaspeil zelf. In de winter stijgt dit tot 1 à 2
m onder het maaiveld, in de zomer daalt het tot 4 à 5 m en meer.
Volgens meest recente metingen van de VMM (1999) is de waterkwaliteit van de Grensmaas ter hoogte van
Leut ‘goed ‘(BBI = 8). De Prati-index van de Maas ter hoogte van Leut werd laatst gemeten in 1997 en
bedraagt 1,43 (aanvaardbaar verontreinigd).

Kaart 3.1.1 geeft de hoogtelijnen weer en alle waterlopen en stilstaande waters in de omgeving.

B OD E M , GE OL OGI E
BODEM
Een uitsnit uit de bodemkaart is weergegeven op kaart 3.1.2. De bodem van het bosreservaat bestaat
praktisch volledig uit droge zandleem (Lbp): Droge zandlemige alluviale bodem zonder profielontwikkeling.
Enkel in het uiterste noorden van het reservaat komen antropogene bodems voor. Deze laatste bodems
worden eveneens aangetroffen tegen de oostrand van het Kraaienbos.
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GEOLOGIE
Tertiaire afzettingen
Het Kraaienbos is gesitueerd in het ontsluitingsgebied van de Formatie van Eigenbilzen (Onder-Oligoceen)
die deel uitmaakt van de Rupelformatie. Deze formatie bestaat hoofdzakelijk uit een grijs tot grijsgroen kleiig
fijn zand met een beetje glimmers en weinig of geen fossielen. De basis wordt iets kleiiger, meestal met
geleidelijke overgang naar de onderliggende klei. De gemiddelde dikte schommelt tussen 30 en 50 m.
Net ten noorden van het bosreservaat dagzoomt het mariene Lid van Houthalen die deel uitmaakt van de
Formatie van Bolderberg (Midden-Mioceen – Onder Mioceen). Het Lid van Houthalen is een glauconietrijk
en micahoudend bruingroen tot zwartgroen kleiig fijn zand met (grote) schelpen en vissentanden. De basis
wordt gevormd door het grind van Elsloo, een grind dat bestaat uit zwarte vuursteenkeien, grove
kwartskorrels, gerolde groenzwarte zandsteenfragmenten en fosfaatconcreties. De dikte bedraagt gemiddeld
80 à 90 m.
Quartaire afzettingen
De huidige trapvormige Maasvallei in de brede zin van het woord, is het resultaat van een erosieproces
waarbij de Maas tijdens het Pleistoceen stapsgewijs haar eigen puinkegel insneed en een brede, diepe vallei
vormde. In de alluviale vlakte van de Maas kwamen gedurende het Holoceen voornamelijk zandlemige
deeltjes tot bezinking tengevolge van tijdelijke overstromingen.
In de Maasvlakte vormen dalbodemgrinden, verschillende dekzanden en recent Maasalluvium het Quartaire
pakket met een dikte van meer dan 10 m.
Kaart 3.1.3 geeft de geologische kaart weer.

3.2

BESCHRIJVING VAN HET BIOLOGISCH MILIEU

F L OR A
VEGETATIEKUNDIGE BESPREKING
KARTERING VOLGENS DE BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART
De Biologische Waarderingskaart welke momenteel beschikbaar is over het bosreservaat is de BWK versie
2.1. Volgens de BWK versie 2.1 wordt het bos getypeerd als qa, acer.
qa: Eiken-haagbeukenbos zonder Wilde hyacint (Stellario-Carpinetum) (hakhout en middelhout) behorend
tot de neutrocliene bossen gekenmerkt door een uitgesproken lente-aspect met vooral Bosanemoon en
Speenkruid. Qa, acer: Eiken-Haagbeukenbos zonder Wilde hyacint met inplant van esdoorn.
Het betreft echter een complex van een alluviaal Essen-Iepenbos (Ulmo-Fraxinetum) en een AbelenIepenbos (Violo odoratae-Ulmetum) waarbij deze laatste volgens de BWK getypeerd wordt als Ruderaal
olmenbos. De BWK-karteringseenheid voor het bos is bijgevolg va+ru.
Kaart 3.2.1 geeft de BWK versie 2.1 en de door Aeolus geactualiseerde Biologische Waarderingskaart.
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GECOMPILEERDE SOORTENLIJST BOSRESERVAAT
Hogere planten
Soortenlijst Cox
In het kader van een biotoopstudie werd een plantenlijst opgemaakt door Cox. In het voorjaar van 1999
werd in het kader in het kader van de aankoop en aanwijzing als bosreservaat een plantopname gemaakt
door Maddelein en Vandekerkhove. Deze soortenlijst is terug te vinden in bijlage 6. De lijst bevat 45 hogere
planten inclusief bomen en struiken.
Eigen waarnemingen
In april 2004 werd een totale soortenlijst opgemaakt met het oog op het inventariseren van de aanwezige
voorjaarsflora. Verder werd deze soortenlijst verder aangevuld tijdens het uitzetten (mei 2004) en
inventariseren (juni 2004) van het transect (zie basisinventaris). Bijlage 7 geeft de totale soortenlijst anno
2004.
In totaal werden in het bosreservaat 48 soorten waargenomen (incl. bomen en struiken).
Volgende soorten vermeld op de lijst van juni 1999 werd niet opnieuw aangetroffen: Hondsroos, Gewone
vogelmelk, Mannetjesvaren, Smalle stekelvaren en Wijfjesvaren.
Bijlage 8 geeft een compilatietabel van de gegevens verzameld in 1999 en 2004 met vermelding van de rode
lijst soorten en oude bosplanten.

Rode lijst soorten
Volgens de Rode lijst van de hogere planten in Vlaanderen (Cosyns et al., 1994) komt in het bosreservaat 1
rode lijst soort voor nl Gevlekte dovenetel: potentieel bedreigd.
Volgens de Rode lijst van Register Flora Vlaanderen (Biesbrouck et al., 2001) komen er in het bosreservaat
volgende rode lijst soorten voor:
Gevlekte dovenetel: zeer zeldzaam
Gulden boterbloem: vrij zeldzaam
Hondstarwegras: zeer zeldzaam
Vingerhelmbloem: zeer zeldzaam

Oude bosplanten
Volgens Register Flora Vlaanderen komen volgende oude bosplanten in het bosreservaat voor:
Bosandoorn
Bosanemoon
Boskortsteel
Gulden boterbloem
Hazelaar
Hondstarwegras
Mannetjesvaren
Rode kornoelje
Groot heksenkruid
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Schaduwgras
Smalle stekelvaren
Tweestijlige meidoorn
Vingerhelmbloem
Wijfjesvaren
Wilde kardinaalsmuts

Zwammen
Bijlage 9 geeft een overzicht van de waargenomen soorten in het IFBL hok D73632. In totaal werden 65
soorten waargenomen waaronder 5 Vlaamse rode lijst soorten en 17 Nederlandse rode lijst soorten. Er
dienst opgemerkt te worden dat het hier gaat om een IFBL – kwartierhok dat een oppervlakte beslaat van 1 x
1 km. De meeste soorten komen dan ook voor buiten het bosreservaat. Er zijn geen gegevens bekend van
zwammen in het bosreservaat zelf. Tijdens een terreinbezoek werd wel Judasoor aangetroffen op dood
hout. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de rode lijst soorten.
Tabel 3.2.1: Rode lijst van de zwammen in het IFBL-hok D73632
Wetenschappelijke naam
Hygrocybe aurantioviscida
Clavulinopsis helveola
Clavulinopsis laeticolor
Coriolopsis trogii
Hygrocybe flavescens
Hygrocybe unguinosa
Hygrocybe virginea
Pholiota highlandensis
Clavaria incarnata
Clavulinopsis corniculata
Entoloma prunuloides
Hygrocybe coccinea
Hygrocybe pratensis
Hygrocybe psittaccina
Pseudoclitocybe cyathiformis
Entoloma poliopus
Hygrocybe perplexa

Nederlandse naam
Hooilandwasplaat
Gele knotszwam
Fraaie knotszwam
Bleke borstelkurkzwam
Oranje wasplaat
Grauwe wasplaat
Gewoon sneeuwzwammetje; Gevlekt sneeuwzwammetje
Brandplekbundelzwam
Zonnegloedknotszwam
Sikkelkoraalzwam
Molenaarssatijnzwam
Scharlaken wasplaat
Gewone weidewasplaat
Papegaaizwammetje
Bruine schijntrechterzwam
Somberstaalsteeltje
Bruinrode wasplaat

Ned. rode lijst Vlaamse rode lijst
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
3
B
3
2
3
4
4
2

1 = met uitsterven bedreigd, 2 = bedreigd, 3 = kwetsbaar, 4 = gevoelig, B = waarschijnlijk bedreigd.
In het bosreservaat werd op liggend door hout enkele exemplaren van Judasoor aangetroffen.

FYTOSOCIOLOGISCHE TYPERING
Het kleine bos is rijk gestructureerd en bezit zowel kenmerken van het Essen-Iepenbos (Fraxino-Ulmetum)
als van het Abelen-Iepenbos (Violo Odoratae-Ulmetum). Beide associaties worden ondergebracht in het
Verbond van Els en Vogelkers (Alno-Padion) en verder in de Klasse der eiken en beukenbossen op
voedselrijke grond (Querco-Fagetea) (Stortelder et al., 1999).
Beide bostypes behoren tot de alluviale en rivierbegeleidende bossen (Alno-Padion). In de Nederlandse
literatuur worden de alluviale bossen langs de grote rivieren ingedeeld in twee types: het Essen-Iepenbos
(Fraxini-Ulmetum) als zijnde het bostype van de alluviale komgronden, en het Abelen-Iepenbos (Violo
odoratae-Ulmetum) als type van de oeverwallen, bestaande uit voedselrijk, vrij kalkrijk zand (Van der Werf,

BASISINVENTARIS EN BEHEERPLAN BOSRESERVAAT KRAAIENBOS

17

1991). In Vlaanderen zijn goed ontwikkelde voorbeelden van alluviaal bos langs de grote rivieren praktisch
onbestaande (Sterckx en Paelinckx, 2003). In het verleden werden deze bossen praktisch volledig omgezet
in hooiland. De huidige bosbestanden in het potentieel verspreidingsgebied zijn vaak van recente datum en
de restanten oud bos zijn zeer sterk verstoord (door drainage en inplanting met populier). Hermy (1984)
heeft aangetoond dat beide types statistisch gezien weinig van elkaar verschillend zijn en het onderscheid
moeilijk te maken is, mede door het feit dat beide types getypeerd worden door weinig karakteristieke
nitrofiele soorten.
Beide bosgemeenschappen vertonen heel wat gemeenschappelijke typische soorten (voorkomend in het
Kraaienbos): o.a. Speenkruid, Geel nagelkruid, Grote brandnetel, Hondsdraf, Robertskruid en
Bosklimopereprijs. Typisch voor het Essen-Iepenbos in het rivierengebied is het voorkomen van de
Gevlekte dovenetel. Maarts viooltje, Gewone vogelmelk, Kraailook en Vingerhelmbloem zijn kensoorten van
het Abelen-Iepenbos. In het westelijk deel van het Kraaienbos komen in het voorjaar facies voor met
Gewoon sneeuwklokje. Deze soort kan in beide associaties voorkomen maar wordt meer frequent
aangetroffen in het Essen-Iepenbos. In de zomer wordt de kruidlaag van het Kraaienbos gedomineerd door
Klimop.
Kaart 3.2.2 geeft de vegetatiekaart weer. Op kaart 3.2.3 is de voorjaarsflora weergegeven welke grote
tapijten vormt.
Onderstaande beschrijving werd overgenomen uit het Advies van het Instituut voor Bos- en Wildbeheer
aangaande de opportuniteit tot aanwijzing van het voorstel tot bosreservaat “Kraaienbos” te Maasmechelen
(Leut) (Vandekerkhove, 2000). Een beschrijving van de bedreigingen van de bostypes werd Van der Werf
(1997) geraadpleegd.
Essen-Iepenbos
Korte beschrijving: Dit is zowat het rijkste bostype dat zich kan ontwikkelen en alle boomsoorten zijn
mogelijk. De belangrijkste boomsoort is Es, aangevuld met Gladde iep en Zwarte els. Ook Abelen kunnen
voorkomen. Er komt een rijke struiklaag voor met Gladde iep, Hazelaar, Rode kornoelje, Gewone vlier,
Eenstijlige meidoorn, Gelderse roos en Kardinaalsmuts. Het meest representatieve element van de flora
wordt gevormd door Dauwbraam, Rode bes, Zevenblad en Hop. Daarnaast is ook een zeer weelderige
kruidvegetatie aanwezig met nitrofielen als Grote brandnetel, Hondsdraf en Kleefkruid en vele hygrofiele en
mesofiele soorten (Koninginnekruid, Fluitekruid, Speenkruid…).
Als zeldzame kensoort wordt
Hondtarwegras opgegeven door Weeda et al. (1987) welke ook in het Kraaienbos aangetroffen werd.
Voorkomen: Het natuurlijke bostype van poldergronden en alluviale komgronden van de grote rivieren, de
gedeelten die niet getijdegevoelig zijn, maar periodieke winteroverstromingen kennen. In Vlaanderen zijn
waarschijnlijk geen goed ontwikkelde restanten van het oorspronkelijke bostype bewaard gebleven. Het
potentiële verspreidingsgebied strekt zich uit in de alluviale vlaktes van de grote rivieren met traagstromend
water en regelmatig debiet: De Schelde en de grotere zijrivieren in de zandleem en leemstreek (Demer,
Dijle, Gete, Dender en Zenne) en de Maas. Daarnaast zou dit bostype tevens de climaxvegetatie vormen in
de Polders.
Andere benamingen:
Noirfalise & Sougnez (1961); Vandersteen & Couys (1980): Aegopodio-Fraxinetum
Rogister (1985): Ulmo-Fraxinetum; Rogister (1988c): Alno-Fraxinetum aegopodietosum
Van der Werf (1991) bostype 21: Droog Essen-Iepenbos (Fraxino-Ulmetum) staat niet o.i.v. grondwater
Bostype 22: Elzenrijk Essen-Iepenbos (Fraxino-Ulmetum alnetosum) staat o.i.v.
grondwater
Trautmann (1972): Querco-Ulmetum
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Hermy (1985): Ribo-Ulmetum minoris ass. Nov.
Oberdorfer (1992): Querco-Ulmetum minoris
Corine –code (European Communities, 1991): 44.33 Ash-alderwoods of slow rivers
Hofmann (1997): Fraxino-Ulmetum minoris: hartholz-auenwald
BWK-code: gedeeltes van vn: nitrofiel alluviaal elzenbos.
Minimum Structuur Areaal: 10 ha
Ontwikkelingsduur: 100-300 jaar (Bal et al., 2001)
Bedreigingen: Ontgrondingen, zoals voor kleiwinning voor steenfabrieken, grind- en zandwinning,
rivieraanpassingen en havenaanleg leiden tot een definitief verlies van actuele en vooral potentiële
standplaatsen.
Wegens de aanwezigheid van water ontstaat het gevaar van vestiging van
recreatievoorzieningen. Inwaaien van mest uit akkers is altijd een dreiging, maar door de eigen rijkdom
minder ontregelend. Wel sterk ontregelend zijn populierenplantages in deze bossen. Beweiding vanuit
aangrenzende weilanden is bij de gegeven oppervlakten schadelijk. Bij sterke ontwatering kan overgang
naar een ander bostype plaatsvinden (Van der Werf, 1991).
Abelen-Iepenbos
Korte beschrijving: De hoofdboomsoorten zijn Abeel en Iep, aangevuld met wat eik en Es. In de struiklaag
komt Spaanse aak voor met Kardinaalsmuts en Gewone vlier. De Kensoorten zijn Maarts viooltje, Gewone
vogelmelk, Voorjaarshelmkruid, Vingerhelmbloem, Witte winterpostelein en verschillende looksoorten.
Algemene Alno-Padionsoorten bepalen veelal het aspect: In het voorjaar Speenkruid, later Fluitkruid, Grote
brandnetel, Hondsdraf, Zevenblad, Look-zonder-look, in mindere mate Geel nagelkruid, Robertskruid,
Dagkoekoeksbloem, Kleefkruid. Het bos bevat weinig strooisel: bij winterse overstromingen word het
strooisel afgevoerd; zandig slib en zaden van allerlei plantensoorten worden aangevoerd.
Voorkomen: Het potentiële verspreidingsgebied strekt zich uit op de oeverwallen in de alluviale vlaktes van
de grotere rivieren. Aan de binnenduinrand komt een bostype voor dat sterke gelijkenissen vertoont met het
ruderaal olmenbostype. In Vlaanderen zijn wellicht slechts enkele moeizaam herkenbare relicten van dit van
nature zeldzame bostype bewaard gebleven.
Andere benamingen:
Corine-code (European Communities, 1991): 41.F11: Sweet violet elm woods
BWK-code: Ru (in de Maasvallei)
Minimum Structuur Areaal: 10 ha
Ontwikkelingsduur: 100-300 jaar (Bal et al., 2001)
Bedreigingen: Aanleg van kampeerterreinen, zandafgravingen, aanleg van recreatieprojecten, huizenbouw,
vervuiling met overstromingswater of vanuit cultuurland (soms ook recreatie), bemesting en beweiding (Van
der Werf, 1991).

Potentieel Natuurlijke Vegetatie (PNV)
Volgens de kaart met de Potentieel natuurlijke Bosvegetaties van Vlaanderen bevindt het Kraaienbos zich in
de zone met ontwikkelingskansen voor een Elzen-Vogelkersbos (Alno-Padion). Bossen van oeverwallen en
van beter gedraineerde, zandige en meestal kalkrijke alluvia (Ulmion carpinifoliae, Oberdorfer 1953) worden
eveneens tot het Alno-Padion gerekend. In Vlaanderen is slechts één behoorlijk ontwikkeld voorbeeld
gekend, nl. langs de Maas in Leut (hiermee wordt het Kraaienbos bedoeld). In de dataset zijn bossen die tot
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dit type gerekend kunnen worden, niet aanwezig (De Keersmaker et al., 2001).
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 mei 2002).
Naam

Opp.

Eco-regio

Provincie

Eigenaar

Toestand beheersplan

(ha)

Aandeel (ha)

Bostype (ruwe indeling)

Integraal/Gericht

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 +

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 >

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 >

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,

Op te starten

0/15

Endymio-Carpinetum

Alno-Padion

Alno-Padion

gemeente
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
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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 +

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-

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-

quercion

Padion

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

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
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53.

Roodbos-Veursbos-Vossenaerde (7)

155,86

Leemstreek - Voeren

Limburg

Vl. gewest

Op te starten

130/15

Melico & Luzulo-Fagetum +

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

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-

TOTAAL

ca. 2273 ha

Fagetum

(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

(7)

: zevende reeks : erkend bij MB op 1/12/03

(8)

: achtste reeks: erkend bij MB op 26/4/2005

CONCLUSIES NAAR HET BEHEER
Uitwendig beheer: Voor het Abelen-Iepenbos vermeldt Van der Werf (1991) dat recreatie en ontsluitingen
vermeden dienen te worden. Beweiding moet tegengegaan worden. Voor het Essen-Iepenbos kan men
een struweelzone tot ontwikkeling laten komen zodat deze een barrière vormt tegen inwaaien, indrijven bij
overstromingen, ongewenste betreding en ten dele ook indringen door koeien.
Inwendig beheer:
Opgaand bos van dit type is uiterst zeldzaam en wordt best behouden door ‘niets doen’. Een andere
mogelijkheid voor dergelijk bostype is middelhoutbeheer (een vorm van hakhoutbeheer waarbij enkele
overstaanders ongemoeid worden gelaten). Langdurig hakhoutbeheer kan leiden tot het ontstaan van mooie
essenstoven die vooral voor de mosflora van belang zijn. Deze laatste beheermaatregel komt niet
aanmerking voor het kleine gerichte bosreservaat. Deze beheermaatregel is enkel van toepassing indien er
voldoende oppervlakte en perspectief aanwezig is voor continuïteit in het beheer.
De aanwezige Amerikaanse eiken in het bos dienen bestreden te worden. De grote bomen worden best
geringd zodat ze nadien als dood hout blijven staan. Voor holebroeders onder de vogels en vleermuizen zijn
dikke afstervende bomen en dode bomen die rechtop staan veel belangrijker dan die liggen. De voordelen
van het ringen zijn :
•
•
•

het hout blijft in het bos;
er vindt een langzame mineralisatie plaats van het hout, langzamer dan bij gekapt hout dat in het
bos blijft liggen;
staand dood hout is, naast liggend dood hout, belangrijk voor veel organismen en bevordert o.a.
de vogelrijkdom;
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•

het bosmilieu wordt minder verstoord dan bij kappen

De struweelzone kan het best tot stand gebracht worden, indien het aangrenzend terrein zeer extensief
begraasd kan worden, zodanig dat vooral tegen het bestaande, niet te begrazen bos spontane
struweelontwikkeling kan volgen. Hierdoor kunnen er meer natuurlijke overgangen tot ontwikkeling komen.
Dit is enkel mogelijk aan de zuidzijde van het reservaat waar reeds een struweel aanwezig is. Het
aangrenzende perceel is echter in privé-eigendom. Het perceel sluit aan op de begrazingsblok van Stichting
Limburgs Landschap welke terreinen in eigendom hebben ten zuiden en ten oosten van het bosreseervaat.
Via beheerovereenkomsten kan getracht worden om extensieve begrazing op dit perceel toe te passen. Het
perceel welk grenst aan het bosreservaat ligt binnen de aankoopperimeter van het natuurgebied
Mazenhoven en sluit aan op de begrazingsblok. Momenteel is er een mooie zoomvegetatie aanwezig van
voornamelijk Look-zonder-look.
Doorheen het bos loopt een pad, wat toegang tot het bos makkelijk maakt. In het bos wordt regelmatig
zwerfvuil gevonden en zelfs dumping van grotere hoeveelheden compost. Ook werd vastgesteld dat er
regelmatig gestookt wordt in het bos. Om deze praktijken te vermijden worden de twee toegangen beter
volledig afgesloten. Vuilnis zal in de toekomst regelmatig verwijderd worden.

F AUNA
De Broedvogels zijn gekarteerd door Jan Gabriëls. Overige faunawaarnemingen zijn verricht door Jorg
Lambrechts.
AVIFAUNA
Omwille van de goede structuur van het bos (boom-, struik- en kruidetage) zijn in dit kleine bosrelict 47
broedparen/territoria opgetekend verdeeld over 27 verschillende soorten (zie bijlage 10).
Te vermelden indicatorsoorten zijn: Steenuil, Ransuil, Groene Specht, Tuinfluiter, Grauwe Vliegenvanger,
Kleine Bonte Specht, Glanskop en Boomklever. Laatst genoemde soorten zijn typisch voor rijkere bossen.
Een koppel Nijlgans heeft jongen groot gebracht op een oud Buizerdnest. De Buizerd is in het parkgebied
van Leut jaarlijks met twee paren aanwezig. Enkel dit jaar werd dit bos niet bewoond.
In het verleden was hier ook Vuurgoudhaantje regelmatig als broedvogel aanwezig.
In de omgeving van het bos zijn Braamsluiper en Wielewaal aanwezig.
Op basis van de aanwezige avifauna is dit een ecologisch waardevol bos.

AMFIBIEËN
Zelf namen we geen amfibieën waar in het Kraaienbos. In de databank van het Instituut voor Natuurbehoud
zitten waarnemingen van 3 soorten voor het kilometerhok waar het Kraaienbos in ligt (FS9352): Groene
kikker, Alpenwatersalamander en Kleine watersalamander (med. Dirk Bauwens).

Kleine bosjes hebben een belangrijke waarde als overwinteringsgebied en zomerverblijfplaats voor
amfibieën die zich voortplanten in waterpartijen in graslanden in de omgeving.
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ZOOGDIEREN
We beschikken enkel over gegevens van het 5x5 kilometerhok waarin het Kraaienbos ligt (FS95C). Daar zijn
Konijn, Mol, Wezel en Ree waargenomen (Databank zoogdieren, samenwerkingsverband JNM en
Natuurpunt).
Gericht onderzoek, vooral naar bosbewonende soorten muizen en vleermuizen, is noodzakelijk.

DAGVLINDERS
In het bos zelf zijn geen vlinders waargenomen, maar de randen zijn wel interessant. Er zijn 8 soorten
waargenomen, allen zeer algemeen in Vlaanderen. Hiervan zijn Bont zandoogje, Boomblauwtje en
Gehakkelde aurelia als bossoorten te beschouwen. Oranjetipje zou oorspronkelijk ook een bossoort zijn,
maar in het huidige Vlaamse landschap is ze vooral in graslanden met Pinksterbloem (waardplant) aan te
treffen. In het Kraaienbos echter was de bosrand met Look-zonder-Look (waardplant) – zuidrand van het
bos) - zeer in trek.
Op 28 juli 2004 is er gericht gespeurd naar de Iepenpage (Satyrium w-album). Dit is een zeer lastig
waarneembare soort wegens zijn verborgen levenswijze. De vlinders verblijven hoog in de top van een iep,
waar ze zich voeden met honingdauw. De soort zet haar eitjes af op iepen. De soort is historisch bekend van
vele waarnemingen in de omgeving van Brussel, van het Meerdaalwoud, de Vlaamse Ardennen en de
omgeving van Kalmthout. De enige Limburgse waarneming is van ’s Gravenvoeren (1953). Recent gericht
onderzoek toonde het voorkomen op diverse plaatsen in het Brusselse aan, in de Dijlevallei (Doode Bemde)
en in tussenliggend gebied (Silsombos). Het lijkt ons aannemelijk dat de soort in Zuid-Limburg en de
Maasvallei voorkomt. Helaas konden we de soort niet vinden in het studiegebied.
In de databank van het Instituut voor Natuurbehoud zitten merkwaardig genoeg geen waarnemingen voor
het kilometerhok waar het Kraaienbos in ligt (FS9352) (med. Dirk Maes).

LIEVEHEERSBEESTJES
Gerichte sleepvangsten toonden het voorkomen van 5 soorten aan. 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: Oenopia conglobata;
SPINNEN
Gerichte sleepvangsten in de bosrand leverden 3 soorten op: 2 kogelspinnen (Theridion varians en
Anelosimus vittatus) en 1 strekspin (Tetragnatha nigrita). Deze soorten zijn algemeen tot zeer algemeen in
Vlaanderen.

WESPEN
De Hoornaar (Vespa crabro), onze grootste inheemse wespensoort, is een interessante soort. Ze heeft een
voorkeur voor oude bossen en hoogstamboomgaarden. We namen de soort ook in het Kasteelpark van Leut
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waar.

LIBELLEN
In de databank van de Belgische libellenwerkgroep Gomphus zitten geen gegevens voor het kilometerhok
waar het Kraaienbos in ligt (FS9352). Nochtans is de Maasvallei voor sommige soorten zeer belangrijk. Een
bos zonder waterloop of waterpartij heeft geen betekenis als voortplantingsplaats voor libellen, maar kan wel
beschutting bieden voor recent uitgeslopen dieren en bosranden zijn een geliefd jachtterrein voor sommige
soorten.
Zelf namen we 2 interessante soorten waar. De Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens) langs de Maas (2
ex.) en een Bruine glazenmaker (Aeshna grandis) jagend nabij de zuidelijke bosrand.
Bijlage 11 geeft een overzicht van alle veldwaarnemingen van fauna in het Kraaienbos.

B ESTAND SBES CHRI J VI NG
Aangezien de totale bosoppervlakte amper 1,1954 ha bedraagt en de boomsoortensamenstelling vrij
homogeen is in zijn heterogeniteit, werd het als één bestand aanzien. De boomlaag wordt gedomineerd door
Gewone es. Verder komen enkele Zomereiken en een enkele Gewone esdoorn, Zoete kers en Amerikaanse
eik in de hoofdetage voor. In de nevenetage staan vooral Amerikaanse eiken, enkele Noorse en Gewone
esdoorns en Veldiep. Deze laatste soort domineert de struiklaag; ook Gewone vlier en Esdoorn sp. komen
hier voor. Uit de soortensamenstelling op basis van stamtal (figuur 2, p.6) blijkt dat de Amerikaanse eiken
het sterkst vertegenwoordigd zijn met 45 %, naast Gewone es (26 %), Iepen sp. (13 %) en Esdoorn sp. (16
%). Op basis van grondvlak (figuur 3, p.6) is het echter duidelijk dat de Gewone es het uitzicht van de
boomlaag bepaalt met 71 %, gevolgd door Amerikaanse eik met 18 % en de overige soorten (minder dan 5
%). Uit de grafiek van de diameterverdeling (figuur 1, p.5) leiden we af dat de diameterlassen onder de 25
cm goed vertegenwoordigd zijn, maar dat dit enkel te danken is aan de Amerikaanse eik. In de overige
diameterklassen is er onderling niet zo veel verschil meer.
De soortensamenstelling in de struiklaag bestaat voor meer dan de helft uit Iepensoorten (meeste Veldiep)
en voor 19 % uit Noorse esdoorn. De overige soorten bepalen elk minder dan 10 %: Gewone es (9 %),
gewone esdoorn (9 %), Gewone vlier (5 %), Tweestijlige meidoorn (4 %), Amerikaanse eik (1 %), Boskers (1
%) en Kardinaalsmuts (1 %). Binnen de proefoppervlakte werden geen zaailingen aangetroffen. Buiten het
transect werden sporadisch wel zaailingen aangetroffen van Amerikaanse eik, Esdoorn sp. en Gewone es.
Er is een vrij grote hoeveelheid staand dood hout (1,72 m²/ha)
De bestandsbeschrijvingsfiche is terug te vinden als bijlage 12.
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B OOM S O OR T E N S A ME N S T E L L I N G E N L E E F T I J D S V E R D E L I N G
Boomsoortensamenstelling
De boomsoortensamenstelling wordt in detail besproken in hoofdstuk 3.3. Hieronder worden kort
samengevat de grafieken van de soortensamenstelling naar stamtal en naar grondvlak van de grote bomen
(omtrek > 25cm) getoond:

Soortensamenstelling naar stamtal
Ulmu sp
13%

Soortensamenstelling naar grondvlak

Acer plat
5%
Acer pseu
11%

Quer rubr
18%

Ulmu sp Acer plat
3%
3%

Acer pseu
5%

Frax exce
26%
Quer rubr
45%
Frax exce
71%

Leeftijdsverdeling
Aangezien er geen exacte data voorhanden zijn over het ontstaan of de aanplanting van het Kraaienbos, is
een leeftijdsbepaling niet eenvoudig. Het ganse bestand wordt beschreven als ongelijkjarig met een soort
hoofd- en nevenetage, waarbij de oudste bomen in de hoofdetage niet ouder kunnen zijn dan 150 jaar (cfr.
2.8 geschiedenis, Historische kaart Vandermaelen, 1850). De meeste essen zullen eerder tussen de 100 en
de 120 jaar oud zijn (afgeleid uit opbrengsttabellen adhv gemiddeld grondvlak en dominante hoogte). De
leeftijd van de nevenetage ligt tussen de 20 en de 40 jaar oud. Aan de rand van het bosreservaat bevinden
zich twee zeer zware bomen: één Gewone es en één Zomereik, beide met een omtrek van meer dan 3 m .
De bijzondere elementen worden weergegeven op kaart 3.2.4.

B ESTAND SKAA RT
De bestandsindeling met de soortensamenstelling is weergegeven op kaart 3.2.5. Door de zeer kleine
oppervlakte van het bosreservaat is er slechts één bestand.

3.3

STATISTISCHE GEGEVENS

B OS I N V E N T A R I S A T I E
Volgende parameters worden besproken: soortensamenstelling naar stamtalverdeling, diameterverdeling en
grondvlakverdeling van grote bomen, boomhoogtes, hoeveelheid dood hout, stamtal en
soortensamenstelling van kleine bomen en de verjonging. Bijlage 13 geeft een lijst met de gebruikte
afkortingen
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Bestand 1
Datum opname: 28/09/2004
Grote bomen (diameter > 8 cm, steekproefoppervlakte transect: 10 x 100 m)
•

Stamtal grote bomen
Stamtal per ha: 380
Stamtalverdeling:
boomsoort
Acer plat
Acer pseu
Frax exce
Quer rubr
Ulmu sp
Eindtotaal

•

stamtal bosreservaat
24
48
120
203
60
454

stamtal/1000m²
2
4
10
17
5
38

stamtal/ha
20
40
100
170
50
380

Diameter grote bomen
Gemiddelde diameter: 26,32 cm
Gemiddelde diameter per boomsoort:
boomsoort
Acer plat
Acer pseu
Frax exce
Quer rubr
Ulmu sp
Eindtotaal

gemiddelde diameter (cm)
15,60
20,45
48,83
19,44
13,69
26,32

Diameterverdeling:
Diameterverdeling
140

Aantal/ha

120

Acer pseu

100

Ulmu sp

80

Quer rubr

60

Frax exce

40

Acer plat

20
0
10 15 20 25 30 35 45 50 55 60
Diam eterklasse (cm )

•

Grondvlak
grote bomen van grote bomen
Figuur
1 Diameterverdeling
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Grondvlak per ha: 28,40 m²
Grondvlakverdeling:
boomsoort
Acer plat
Acer pseu
Frax exce
Quer rubr
Ulmu sp
Eindtotaal

grondvlak bosreservaat (m²)
0,86
1,80
24,27
6,33
1,05
34,31

grondvlak (cm²/1000 m²)
717,63
1508,39
20301,17
5296,99
881,00
28705,19

grondvlak m²/ha
0,72
1,51
20,30
5,30
0,88
28,71

Gemiddeld grondvlak per boom: 747,39 cm²
Diameter van boom met gemiddeld grondvlak: 30,85 cm

•

Soortensamenstelling grote bomen:

Soortensamenstelling naar stamtal
Ulmu sp
13%

Soortensamenstelling naar grondvlak

Acer plat
5%

Ulmu sp Acer plat
3%
3%
Quer rubr
Acer pseu
18%
5%

Acer pseu
11%

Frax exce
26%
Quer rubr
45%
Frax exce
71%

Figuur 3 Soortensamenstelling naar stamtal

•

Boomhoogtes
boomsoort
Frax exce
Frax exce
Frax exce
Quer robu

•

Figuur 2 Soortensamenstelling naar grondvlak

Omtrek (cm)
168
180
185
182

hoogte (m)
32
32,5
37
30

Dood hout:

staand
hangend
liggend
Totaal

stamtal/1000 m²
5
0
2
7

stamtal/ha
50
0
20
70

grondvlak (cm²/1000m²)
509,06
0,00
1208,62
1717,68

grondvlak/ha (m²/ha)
0,51
0,00
1,21
1,72

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

Stamtal kleine bomen
Stamtal per ha: 3100
Stamtalverdeling:
boomsoort
Acer plat
Acer pseu
Crat laev
Euon euro
Frax exce
Prun aviu
Quer rubr
Samb nigr
Ulmu sp
Eindtotaal

•

totaal/ha
425
225
75
25
275
25
25
225
1800
3100

# individuen/ha
325
125
75
25
100
25
25
25
425
1150

# stoven/ha
25
50
0
0
75
0
0
75
525
750

Soortensamenstelling kleine bomen:

Soortensamenstelling naar stamtal

Soortensamenstelling naar stamtal

(alle loten)

(individuen en stoven)

Acer plat
14%

Acer plat
Acer pseu
19%
9%

Acer pseu
7%
Crat laev
2%

Ulmu sp
58%

Samb nigr
7%

Euon euro
1%
Frax exce
9%
Quer rubr
Rham fran
<1%
<1%

Figuur 4 Soortensamenstelling naar stamtal (alle loten)

Crat laev
4%

Ulmu sp
51%

Frax exce
9%
Samb nigr
5%

Quer rubr
1%

Er werden geen zaailingen binnen het transect opgemeten

Bosgemeenschap
bosgemeenschap

I

Essen-Iepenbos en Abelen-Iepenbos

Grote bomen (diameter > 8 cm), bestand 1a
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Prun aviu
1%

Figuur 5 Soortensamenstelling naar stamtal (individu en stoven)

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

Bestand

Euon euro
1%

Fraxino-Ulmetum en Violo odoratae-Ulmetum
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Blok
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
C
C
C
C
D
D
D
E
E
E
E
F
F
F
F
G
G
G
G
G
G
G
H
H
H
H
H

Soort
Quer rubr
Quer rubr
Quer rubr
Quer rubr
Ulmu sp
Acer plat
Quer rubr
Quer rubr
Quer rubr
Frax exce
Frax exce
Quer rubr
Quer rubr
Ulmu sp
Frax exce
Quer rubr
Frax exce
Acer pseu
Acer pseu
Acer pseu
Acer pseu
Frax exce
Frax exce
Frax exce
Ulmu sp
Quer rubr
Quer rubr
Quer rubr
Quer rubr
Acer plat
Frax exce
Frax exce
Ulmu sp
Frax exce
Ulmu sp
Quer rubr
Quer rubr
Quer rubr

Omtrek (cm)
92
65
87
69
53
35
53
41
62
184
168
65
59
31
162
64
185
44
105
63
45
185
35
172
76
64
58
49
46
63
115
180
30
148
25
68
38
58
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Diameter (cm)
29,28
20,69
27,69
21,96
16,87
11,14
16,87
13,05
19,74
58,57
53,48
20,69
18,78
9,87
51,57
20,37
58,89
14,01
33,42
20,05
14,32
58,89
11,14
54,75
24,19
20,37
18,46
15,60
14,64
20,05
36,61
57,30
9,55
47,11
7,96
21,65
12,10
18,46

Boomnr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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Kleine bomen (diameter <= 8 cm, hoogte > 0,5 m)
hok
1
2
3
3
4
5
6
7
7
8
8
9
9
10
10
10
11
12
12
13
14
14
15
16
17
17
17
18
18
19
20
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
24
24
25

boomsoort
Ulmu sp
Ulmu sp
Ulmu sp
Euon euro
Ulmu sp
Ulmu sp
Ulmu sp
Acer plat
Frax exce
Crat laev
Ulmu sp
Acer plat
Frax exce
Frax exce
Acer plat
Quer rubr
Acer pseu
Acer plat
Ulmu sp
Ulmu sp
Acer plat
Ulmu sp
Ulmu sp
Acer pseu
Ulmu sp
Frax exce
Ulmu sp
Prun aviu
Crat laev
Acer pseu
Acer plat
Acer pseu
Acer plat
Samb nigr
Samb nigr
Acer plat
Frax exce
Acer pseu
Samb nigr
Acer pseu
Acer plat
Acer pseu

totaal #
8
4
5
1
7
8
9
1
1
2
2
4
2
4
1
1
0
1
1
3
4
1
11
8
1
1
3
2
1
0
1
1
1
1
2
1
3
4
1
2
5
2
2
1
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# individuen
4
2
2
1
0
1

# stoven
2
1
1
3
3
3

1
1
2

1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

3
2

1
1

1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
1
2
1
2
1
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Verjonging en dood hout
Bestand 1a
•

Verjonging
Er werd geen verjonging aangetroffen binnen de proefoppervlakte.

•

Dood hout
Transect a
Blok
A
A
D
F
F
F
G

Soort
Ulmu sp
Frax exce
Ulmu sp
Ulmu sp
Ulmu sp
Ulmu sp
Frax exce
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Diameter (cm)
14,64
29,28
15,28
8,28
7,96
8,28
26,10

Lengte (m)
2,5
6
4
3,5
4
4,5
7

Hoedanigheid
staand
liggend
staand
staand
staand
staand
liggend
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F Y T OS O C I OL O GI S C H E I N V E N T A R I S
Het kleine bos is rijk gestructureerd en bezit zowel kenmerken van het Essen-Iepenbos als van het AbelenIepenbos. In het voorjaar is er een bijzonder mooi tapijt van voorjaarsbloeiers aanwezig waaronder
Vingerhelmbloem, Sneeuwklokje, Speenkruid, Bosanemoon, Gevlekte aronskelk, Gevlekte dovenetel,
Maarts viooltje…. In de zomer wordt de kruidlaag gedomineerd door Klimop.
De methodiek die gebruikt werd bij de inventarisatie is uitvoerig beschreven in de ‘Handleiding bij de
basisinventarisaties van bosreservaten – Tweede reeks”. Bijlage 14 geeft de verklaring van de Londoschaal die gebruikt werd bij de vegetatieopnames. Onderstaande tabel geeft de resultaten van de
vegetatieopnames.

BOSRESERVAAT: Kraaienbos
Bestandsnr: I datum: 11/04/05

Blok
A/H

C/H

Wetenschappelijke naam
TOTAAL
Hedera helix
Ranunculus ficaria
Veronica hederifolia
Arum maculatum
Geum urbanum
Fraxinus excelsior
Geranium robertianum
Corydalis solida
Galium aparine
Rubus 'fruticosus'
Brachypodium sylvaticum
Allium vineale
Rubus caesius
Alliaria petiolata
Euonymus europaeus
Acer platanoides
TOTAAL
Hedera helix
Rubus caesius
Rubus 'fruticosus'
Galanthus nivalis
Veronica hederifolia
Anemone nemorosa
Arum maculatum
Ranunculus ficaria
Galium aparine
Acer pseudoplatanus
Ulmus spec.
Urtica dioica
Ribes rubrum
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Nederlandse naam

Bedekkingsgraad

Klimop
Speenkruid
Bosklimopereprijs
Gevlekte aronskelk
Geel nagelkruid
Gewone es
Robertskruid
Vingerhelmbloem
Kleefkruid
Gewone braam
Boskortsteel
Kraailook
Dauwbraam
Look-zonder-look
Wilde kardinaalsmuts
Noorse esdoorn

4
3
2
a2
p1
p1
p1
p1
p1
r1
r1
r1
r1
r1
r1
r1

Klimop
Dauwbraam
Gewone braam
Sneeuwklokje
Bosklimopereprijs
Bosanemoon
Gevlekte aronskelk
Speenkruid
Kleefkruid
Gewone esdoorn
Iep
Grote brandnetel
Aalbes

6
a1
a1
a2
a4
p1
p2
p4
r1
r1
r1
r1
r1
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In bijlage 6 is een lijst te vinden met een plantopname op 18 maart en 2 juni 1999. Bijlage 7 geeft een totale
soortenlijst opgenomen in 2 april en 29 juni 2004. Deze inventarisatiegegevens werden samengevoegd tot
een lijst weergegeven in bijlage 8 met aanduiding van rode lijst soorten en oude bosplanten. De
onderstreepte soorten werden in 2004 niet waargenomen.

F AUNI STI SCHE I NVENTA RI S
De aanwezige fauna werd uitvoerig besproken onder 3.2.2.

O P B R E N GS T E N E N D I E N S T E N
Er werden geen kappingen uitgevoerd door het Bosbeheer, dus zijn er ook geen opbrengsten. Er zijn geen
gegevens bekend over eventuele opbrengsten uit het verleden. De jacht is niet verpacht. Er werd tijdens
terreinbezoeken een recente voederplaats aangetroffen voor fazanten.
Het bos is toegankelijk voor wandelaars, fietsers en autoverkeer op de weg (onverhard) die midden door het
bos loopt. Het pad ten westen van het Kraaienbos, op een dijk is enkel toegankelijk voor wandelaars
(wandelpad Regionaal Landschap Kempen en Maasland). Het pad (semi-verhard) ten noorden en oosten
van het bosreservaat wordt gebruikt door fietsers en autoverkeer.
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4 BEHEERDOELSTELLINGEN
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).

D E E C OL O GI S C H E F U N C T I E
Het Kraaienbos heeft een zeer hoge natuurwaarde: het is één van de enige echte voorbeelden in
Vlaanderen van het alluviaal bos van de grote rivieren in Vlaanderen (Essen-Iepenbos met overgangen naar
Abelen-Iepenbos). Ook in Nederland is dit bostype zeer zeldzaam (maximum enkele honderden ha, meestal
geen hooghout). Er is nauwelijks een bostype waarin zoveel soorten bomen en struiken gelijktijdig naast
elkaar kunnen voorkomen, waardoor ook een gecompliceerde structuur kan ontstaan. Bovendien komen
een groot aantal zeldzame plantensoorten voor, typisch voor dit zeldzame type zoals Vingerhelmbloem en
Hondstarwegras. Ook op basis van de aanwezige avifauna is dit een ecologisch waardevol bos.

D E WE T E N S C H A P P E L I J K E F U N C T I E
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 een aantal agressieve exoten tijdens een inleidend beheer bestreden. Er wordt verwacht
dat een nulbeheer de populaties van diverse indicatorsoorten van oud en structuurrijk bos met grote
hoeveelheden dood hout ten goede zal komen.

D E S C H E R MF U N C T I E
Het bos is gelegen tussen de Maas en een dijk (winterdijk). Het biedt daardoor nog een extra bescherming
tegen overstromingen van het achterland.
Indien men rond het bosreservaat een struweelzone tot ontwikkeling laat komen, vormt deze een barrière
tegen inwaaien, indrijven bij overstromingen en ongewenste betreding.
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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.
Gezien de uitzonderlijke waarde van het bosje, als enige vertegenwoordiger van het hardhout-ooibos in
Vlaanderen, is het belangrijk de bosstructuur in het kader van een startbeheer te optimaliseren door het
elimineren van agressief verjongende exoten.

V OOR D E Z O N E S ME T MI N I MU M -I N T E R V E N T I E B E H E E R
ALGEMENE BEHEERDOELSTELLING
Het bosreservaat wordt ingesteld als een gericht bosreservaat met over de overgrote oppervlakte een startexotenbeheer, gevolgd door een minimum-interventiebeheer. Dit betekent op korte termijn een intense
exotenbestrijding, met nabehandeling; daarna een spontane bosontwikkeling waarbij niet wordt ingegrepen
in de inheemse soorten, maar periodiek de nieuwe exotenaanvoer, en eventuele afvalaanvoer, wordt
geëvalueerd waarna (na overleg met de adviescommissie) beslist kan worden om in te grijpen.
PRAKTISCHE UITWERKING VAN DE BEHEERDOELSTELLING
In het ganse bos wordt onmiddellijk een niets-doen beheer ingesteld met uitzondering de exotenbestrijding.
Er zal een inleidend beheer met een welomlijnd tijdsverloop plaatsvinden waarin de nadruk wordt gelegd op
de exotenbestrijding. Binnen het jaar na goedkeuring van het beheerplan bij ministerieel besluit, zal het
inleidend beheer gestart worden. Daarna wordt overgegaan op minimum-interventiebeheer.
In het bosreservaat komen verspreid een tachtigtal Amerikaanse eiken voor. Deze bomen worden op stam
gedood en blijven nadien als dood hout staan. Hierbij worden de grote bomen met een diameter groter dan
100 cm geringd dwz het plaatselijk ringvormig verwijderen van de schors met de zaag, bijl of frees zodat de
boom afsterft. Als vuistregel geldt dat de breedte van de ring voor eiken 20-30 cm is. Het afsterven van de
bomen gebeurt het snelst wanneer het ringen in de zomer gebeurt. Er wordt echter niet geringd in het
broedseizoen. De kleinere bomen of struiken van Amerikaanse eik worden geëlimineerd door middel van
hak- en spuitmethode of stobbebehandeling. De eerste maal zal plaatsvinden in de zomer wanneer ook de
grote bomen geringd worden. Nabehandeling dient de eerste 5 jaar te gebeuren. Zaailingen worden
manueel uitgerukt. Er dient een controle uitgevoerd te worden om de 10 jaar om ervoor te zorgen dat de
Amerikaanse eiken niet terug uitschieten.
Doorheen het bos loopt een weg die zowel voor wandelaars, fietsers als autoverkeer gebruikt wordt.
Langsheen het pad wordt regelmatig vuilnis gedumpt en worden er kampvuurtjes aangestoken. Om deze
praktijken te weren dienen de nodige stappen gezet te worden om de twee toegangen af te sluiten. Daar het
om een openbare weg gaat (opgenomen in de Atlas der Buurtwegen) kan deze enkel afgesloten worden
door middel van een gemeenteraadsbeslissing.
Tijdens de periode van inleidend beheer wordt eveneens het aanwezige vuilnis en de fazantenvoederplaats
verwijderd. Kaart 4.2.1 geeft een overzicht van de beheermaatregelen voor de zones met minimuminterventiebeheer.
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5 BEHEERRICHTLIJNEN (ALLEEN GELDIG VOOR ZONES MET GERICHT BEHEER)
5.1

MAATREGELEN

OM DE NATUURLIJKE FLORA EN FAUNA TE HERSTELLEN OF TE

BEHOUDEN

•
•
•
•
•
•

5.2

MAATREGELEN OM DE INHEEMSE BOOMSOORTEN
•
•

5.3

TE BEVORDEREN

het ringen van de Amerikaanse eiken en verwijderen van de kleinere exemplaren Amerikaanse
eik;
het voeren van een minimum-interventiebeheer na een start-exotenbeheer.

MAATREGELEN OM DE NATUURLIJKE VERJONGING TE STIMULEREN
•
•

5.4

toename van staand en liggend door hout door het ringen van Amerikaanse eik;
het voeren van een minimum-interventiebeheer;
het aanduiden van de groeiplaatsen van voorjaarsbloeiers, vooral van Vingerhelmbloem en
Sneeuwklokje om elke vorm van schade aan deze vegetaties te vermijden;
het beperken van de toegankelijkheid;
verwijderen van vuilnis;
ontwikkeling van een struweelzone.

het bestrijden van exoten, in het bijzonder de agressief verjongende Amerikaanse eik;
het voeren van een minimum-interventiebeheer na een start-exotenbeheer.

MAATREGELEN

OM DE ONGELIJKJARIGHEID EN DE ONGELIJKVORMIGHEID TE

BEVORDEREN

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

5.5

De

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
Gezien het bosreservaat-karakter, en meer bepaald het integrale concept daarvan, vindt er geen
economische exploitatie van het bos plaats en kan er niet gesproken worden van kapbaarheid (technische
en economische kapbaarheid) en omlooptijden.
De bedrijfsvorm blijft (van nature) hooghout, de
verjongingswijze natuurlijk.
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5.7

KAPREGELING
Voorziene maatregelen:
2007: ringen grote bomen van Amerikaanse eiken in de zomer en hak- en spuitmethode of
stobbebehandeling voor de kleinere exemplaren Amerikaanse eik. Uittrekken van de zaailingen.
2008-2012: nabehandeling Amerikaanse eik
2007: verwijderen van vuilnis en voederplaats jacht
vanaf 2008: minimum interventiebeheer (verwijderen Amerikaanse eik en verwijderen van vuilnis)
Tabel 5.7.1 : Overzicht werkzaamheden en maatregelen

O7 O8
RA
NB
MI
VV VV

O9

10

11

12

13

14

15

dienstjaar
16 17 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

NB NB NB NB
MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI
VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

RA: ringen Amerikaanse eik > 100 cm, hak- en spuit of stobbebehandeling kleinere ex., uittrekken zaailingen
NB: nabehandeling verwijderen Amerikaanse eik
MI: minimum-interventiebeheer: verwijderen Amerikaanse eik
VV: verwijderen vuilnis
Xxx: Niets-doen-beheer
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6 BIJZONDERE BEHEERRICHTLIJNEN (ALLEEN GELDIG VOOR ZONES MET GERICHT
BEHEER)
6.1

BOSBOUWKUNDIGE WERKEN

B OS V E R J ON GI N GS P R OG R A MMA
Enkel natuurlijke bosverjonging kan plaatsgrijpen.

B E - E N H E R B E B OS S I N G S W E R K E N
Er wordt geen bebossing of herbebossing uitgevoerd.

O MV O R MI N GE N
Niet van toepassing

B O S B E H A N D E L I N G S - E N V E R P L E G I N G S WE R K E N
In de zone met minimum-interventiebeheer is elke behandelings- en verplegingsregel uitgesloten behalve
hetgeen voorzien is tijdens het start-exotenbeheer, gevolgd door het minimum-interventiebeheer.

WERKEN TER PREVENTIE VAN BOSBRANDEN
Het risico op bosbrand is niet groot. Er worden geen bijzondere maatregelen voorzien.

A NDERE
Niet van toepassing

6.2

WERKEN

MET

BETREKKING

TOT

DE

FYTOSOCIOLOGISCHE,

FAUNISTISCHE,

BODEMKUNDIGE OF LANDSCHAPPELIJKE WAARDE

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

F L OR A
Geen specifieke werkzaamheden die niet eerder vermeld werden.
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F AUNA
Geen specifieke werkzaamheden die niet eerder vermeld werden.

B OD E M
Geen specifieke werkzaamheden die niet eerder vermeld werden.

LANDSC HAP
Geen specifieke werkzaamheden die niet eerder vermeld werden.

A NDERE
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

BOSDECREET

30

VAN HET

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;
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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
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

97,

EN

WAARVOOR

DE

ADVIESCOMMISSIE

VOOR

BOSRESERVATEN

30

EN

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;
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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
- 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)

T OE GA N K E L I J K H E I D
Er wordt gestreefd om het bosreservaat niet publiek toegankelijk te stellen hetgeen op volgende
overwegingen is gebaseerd:
•
•
•
•

het pad doorheen het bosreservaat wordt gebruikt door gemotoriseerd verkeer wat de rust
verstoort in dit kleine reservaat;
dood hout wordt gesprokkeld om kampvuurtjes aan te leggen langsheen het pad;
er wordt veel zwerfvuil en tuinafval aangetroffen langsheen het pad;
hogergenoemde praktijken hebben een nadelige invloed op de aanwezige flora langsheen het
pad.

De weg doorheen het reservaat is evenwel een officiële openbare buurtweg. Deze kan enkel via een
gemeenteraadsbeslissing afgesloten worden. Hiertoe zullen de nodige stappen gezet worden.
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.
Aan Regionaal Landschap Kempen en Maasland zal gevraagd worden het deel van de wandeling dat
doorheen het bosreservaat loopt (op de oude winterdijk) te herleggen.
Plan wegennet met aanduiding van de opengestelde boswegen
Kaart 6.5.1 geeft de toegankelijkheid.
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.
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SPECIFIEKE MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN FLORA, FAUNA, BOSVERJONGING M.B.T. DE BOSRECREATIE
Er is geen bosrecreatie toegestaan.

RICHTLIJNEN M.B.T. DE JACHT
Er is geen jacht toegestaan in het bosreservaat.

A N D E R E (O. A . H E T GE B R U I K V A N P R I K K E L D R A A D A R T I K E L 9 7 )
Prikkeldraad zal in het bos niet worden aangebracht. Evenwel is aan de zuidzijde van het bos (buiten het
bos) prikkeldraad aanwezig tegen het hooiland.

7 OPENBAARHEID VAN HET BEHEERPLAN
Het beheerplan is openbaar en ligt ter inzage bij de houtvesterij Hasselt.

8 MAATREGELEN IN DE ONMIDDELLIJKE OMGEVING VAN HET BOSRESERVAAT OM
NADELIGE BEÏNVLOEDING VAN BUITENAF TE STOPPEN (ARTIKEL 29)
8.1

AARD EN DOELSTELLING VAN DEZE MAATREGELEN
Een bosreservaat is geen op zichzelf staand geheel en interacties met de omgeving kunnen hun invloed
hebben op de evoluties binnen het reservaat. Vandaar dat ook een aantal maatregelen buiten de
reservaatsperimeter geformuleerd worden. De externe beheermaatregelen zijn aangeduid op kaart 8.1.1.

O N T WI K K E L I N G V A N E E N S T R U WE E L Z O N E L A N G S H E E N D E Z U I D E L I J K E B O S R A N D
Struweelvorming is enkel mogelijk aan de zuidzijde van het reservaat. De noord- en oostzijde van het bos
grenst onmiddellijk aan paden. De oppervlakte van het bosreservaat is te klein om hier een struweelzone in
het bos te creëren. Ten zuiden van het bosreservaat is er een aansluitend grasland aanwezig waar door
extensieve begrazing een struweelzone tot stand kan komen. Dit perceel is echter in privé-eigendom. Het
perceel ligt wel binnen de aankoopperimeter van het natuurgebied Mazenhoven van de Stichting Limburgs
Landschap en sluit aan op de begrazingsblok. Er kan getracht worden een beheerovereenkomst te sluiten
met de eigenaars van het aangrenzende perceel.

E X T E N S I E F B E H E E R V A N D E OML I GGE N D E P E R C E L E N
De terreinen ten zuiden het Kraaienbos zijn eigendom van Stichting Limburgs Landschap. Op deze
terreinen wordt een extensief begrazingsbeheer voorzien waarbij de maximale ontwikkeling van de
oppervlakte van en de soortenrijkdom in de stroomdalgraslanden centraal staat. De graslanden welke het

BASISINVENTARIS EN BEHEERPLAN BOSRESERVAAT KRAAIENBOS

43

dichtst bij het bosreservaat zijn gelegen zijn momenteel nog verpacht en wordt intensief gebruikt voor
veehouderij. Na beëindiging van de pacht wordt hier ook een extensief begrazingsbeheer voorzien.
De meer noordelijk gelegen (cultuur)graslanden worden best ook door een natuurvereniging of de Overheid
aangekocht zodat de ontwikkeling van een gevarieerd parkachtig landschap kan ontstaan. Dergelijk
landschapstype heeft een halfopen, ongeperceleerde structuur bestaande uit een mozaïek van ooibossen
(zowel zacht- als hardhout), struwelen en stroomdalgraslanden.

U I T B R E I D I N G B OS R E S E R V A A T
Het bos is extreem klein. Daarom is het van vitaal belang om de bestaande bossnippers in de directe
omgeving zo goed mogelijk functioneel te verbinden. Ten noorden van het bosreservaat Kraaienbos, achter
de winterdijk, bevindt zich een gelijkaardig klein bos (aangeduid met BWK-code “va” op kaart 3.2.1). Het
betreft eveneens een Essen-Iepenbos dat rijk is aan voorjaarsflora met o.a Speenkruid, Gevlekte aronskelk
en Sneeuwklokje. Oude eiken en beuken komen voor. Er is eveneens veel dood hout aanwezig en een
sterke natuurlijke verjonging van es en iep. Hier aangrenzend bevindt zich een halfopen vegetatie met zeer
oude eiken (onderdeel van park Vilain XIIII). Ook in het westen sluit een populierenbosje aan op het
bosreservaat.
Deze
bosjes en aangrenzende halfopen vegetatie zouden via aankoop of
beheerovereenkomst bij het bosreservaat moeten worden aangesloten.

A F S L U I T I N G WE G D O O R H E T B O S R E S E R V A A T
De nodige stappen dienen genomen te worden om via een gemeenteraadsbeslissing de doorgang door het
bos af te sluiten.

8.2

BEHEEROVEREENKOMSTEN
Er zal nagegaan worden in hoeverre met de aanpalende eigenaar van het perceel ten zuiden van het
Kraaienbos kan afgesproken worden om bosmantel- en boszoomvegetaties te kunnen laten ontwikkelen op
grond van deze eigenaar.
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