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algemene inleiding 
 
Deze publicatie kadert in een onderzoeksopdracht van Afdeling Bos en Groen aangaande de monitoring 
van bosreservaten en natuurreservaten-met-bos in het Vlaamse Gewest. De monitoring in het Vlaamse 
natuurreservaat Walenbos wijkt af van deze in de Vlaamse bosreservaten en beperkt zich tot een 
kernvlakte en twee transecten in niet-gericht beheerde delen van het reservaat. Onderhavig 
basisrapport vormt een inventaris van geografische, administratieve, ecologische en historische 
bronnen die relevant zijn deze lokaties. Het biedt een overzicht van de onderzoeksactiviteiten die er 
werden uitgevoerd en omvat soortenlijsten van flora en fauna. Dit rapport fungeert als referentie bij de 
monitoringrapporten die in een tienjaarlijkse cyclus zullen worden opgemaakt (zie De Keersmaeker et 
al. 2003). 
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1 situering  

1.1 landschappelijk-geografisch 
 
De kernvlakte en de twee transecten die het onderwerp uitmaken van deze studie, zijn gelegen in het 
Vlaams Natuurreservaat (VNR) Walenbos dat op zijn beurt deel uitmaakt van het gebied Walenbos in 
het Brabantse Hageland. Afhankelijk van de gekozen begrenzing is dit gebied tussen de 375 en 600 ha 
groot (Koop et al. 1992). In functie van het beheerplan van Van Looy et al. (1994) wordt het Walenbos 
afgebakend als een 430 ha groot bosgebied in de Mottevallei met als benaderende coördinaten 4°65' 
oosterlengte en 50°20' noorderbreedte. Tenzij anders vermeld, wordt in dit rapport met het Walenbos dit 
gebied van 430 ha bedoeld en niet enkel het natuurreservaat (figuren 1.1 en 1.2).  
 
Het Walenbos kan worden getypeerd als een bosrijk Hagelands beekdallandschap. Het situeert zich in 
een zuidwaarts verbrede dalbodem in de bovenloop van de Brede Motte, een zuidelijke bijrivier van de 
Demer (waterloop van derde categorie ter hoogte van het Walenbos). Naast een alluviale bodem omvat 
het Walenbos tevens een deel van de zuidelijke valleiwand. De kernvlakte en de transecten bevinden 
zich in het zuidwestelijke deel van de dalbodem, nabij het brongebied.  
 

figuur 1.1 situering van het reservaat in Vlaanderen 
location of the reserve in Flanders 
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1.2 administratief 
 
Het Vlaams Natuurreservaat Walenbos (ca. 227,36 ha, situatie 01-01-2002 volgens GIS-laag) bevindt 
zich in de provincie Vlaams-Brabant, op het grondgebied van de gemeente Tielt-Winge (deelgemeenten 
Houwaart, Sint-Joris-Winge en Tielt). Het is eigendom van het Vlaamse Gewest en wordt als Vlaams 
natuurreservaat (VNR) beheerd door Afdeling Natuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
Het beheer van de Motte en de afvoersloten valt onder de bevoegdheid van het bestuur van Watering 
De Mottebeek.De eigendomssituatie in het Walenbos (ca. 430 ha) bezit een versnipperd karakter (figuur 
1.2).  
 

 
figuur 1.2 ligging van reservaatperimeter (aangekochte percelen), kernvlakte en transecten op een 

recente topografische kaart (Nationaal Geografisch Instituut; kaartblad 24-7/8)  
location of reserve perimeter, core area and transects on a recent topographical map 

 
 

1.3 wettelijke bestemmingen 

1.3.1 gewestplan 
 
Kernvlakte en transecten liggen volgens het gewestplan Aarschot-Diest in R-gebied (natuurgebied met 
wetenschappelijke waarde of natuurreservaat). Het oostelijk gedeelte (Elst en Grootbroek) en een 
centrale strook genieten de bestemming natuurgebied (N-gebied). Het Walenbos wordt volledig omringd 
door landschappelijk waardevol landbouwgebied met daarin enkele lintvormige woonzones (figuur 1.3). 
 

1.3.2 natuurreservaat 
 
Het staatsnatuurreservaat (SNR) Walenbos wordt opgericht bij Ministerieel Besluit (MB) van 1 februari 
1989, in uitvoering van de Wet op het Natuurbehoud (1973). Bij MB van 19 december 1990 wordt het 
met 33,74 ha uitgebreid tot een oppervlakte van 170,15 ha. Momenteel is 227,36 ha in eigendom van 
het Vlaamse Gewest (situatie 01-01-2002, volgens GIS-laag). Dit gebied bezit het statuut van gericht 
natuurreservaat en valt onder de toepassingen van het Decreet betreffende het Natuurbehoud en het 
Natuurlijk milieu (Natuurdecreet, 1997). Met het Natuurdecreet verandert de titel staatsnatuurreservaat 
in Vlaams natuurreservaat (VNR). 
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Voor wat het bijzonder statuut "staatsnatuurreservaat met bos" betreft, worden in het Natuurdecreet 
(1997) volgende bepalingen voorzien (cf. Bosdecreet 1990): 
  

• "In afwijking van de artikelen 43 tot en met 46 wordt voor de bossen gelegen in 
natuurreservaten, één enkel beheerplan per reservaat opgemaakt, het Bosbeheer gehoord, 
overeenkomstig de wetgeving op het natuurbehoud. Het advies van het Bosbeheer wordt door 
de ambtenaar van het bestuur gevraagd, en wordt binnen de dertig dagen verstrekt. Wanneer 
deze termijn is overschreden, hoeft geen rekening gehouden te worden met dit advies" 

 
• "In afwijking van artikel 44 van de wet van 29 maart 1962 houdende de organisatie van de 

Ruimtelijke Ordening en van de Stedebouw, is in natuurreservaten, conform dit decreet, voor 
ontbossing voorzien in het beheerplan, goedgekeurd krachtens de wetgeving op het 
natuurbehoud, enkel een voorafgaande eenvoudige melding aan de ambtenaar vereist. Van 
deze melding stelt de ambtenaar onverwijld het College van Burgemeester en Schepenen en 
de Administratie Ruimtelijke Ordening in kennis"  

 

 
figuur 1.3 ligging van kernvlakte en transecten op het gewestplan Aarschot-Diest 

location of core area and transects on zoning plan Aarschot-Diest 
 

1.3.3 bescherming als landschap 
 
Het westelijk deel van het Walenbos wordt op 7 mei 1977 omwille van zijn wetenschappelijke waarde 
als landschap beschermd. Op 6 mei 1981 valt dit statuut ook het oostelijk deel te beurt. Uiteindelijk is 
het de bescherming van het westelijk deel – waarin kernvlakte en transecten zijn gesitueerd – die wordt 
vernietigd bij arrest van de Raad van State van 8 november 1984 (figuur 1.4). 
 

1.3.4 Bosdecreet 
 
De beboste gedeelten van het Walenbos zijn ondanks het statuut van natuurreservaat nog steeds 
onderworpen aan de bepalingen van het Bosdecreet (1990). De plicht tot opmaak van een 
bosbeheerplan vervalt echter omdat een goedgekeurd beheerplan in kader van het Natuurdecreet 
(1997) werd opgemaakt. 
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figuur 1.4 beschermd landschap (met aanduiding van de in 1984 vernietigde rangschikking) 

area of landscape protection (geen: currently protected landscape; yellow: formerly 
protected landscape) 

 

1.3.5 Speciale Beschermingszones 
 
Het Walenbos maakt sinds 1996 deel uit van de Speciale Beschermingszone Valleien van Winge en 
Motte met valleihellingen  (BE2400012, figuur 1.5) van de Europese Gemeenschap (Natura2000, 
Anselin et al. 2000). In dit gebied worden volgende habitats en soorten aangetroffen: 
 
habitats 
4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix  
4030 Droge heide (alle subtypen)  
6430 Voedselrijke ruigten  
9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum  
9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan 

epifyten (Ilici-Fagetum) 
 

91D0 Veenbossen  
91E0 Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion-glutinoso-

incanae) 
 

 
soorten 
Myotis emarginatus Ingekorven Vleermuis 
Triturus cristatus Kamsalamander 
Rhodeus sericeus amarus Bittervoorn 
Luronium natans Drijvende Waterweegbree 
 
Het Walenbos maakt geen deel uit van een Speciale Beschermingszone voor het behoud van de 
vogelstand (vogelrichtlijngebied).  
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figuur 1.5 Speciale Beschermingszone BE2400012 (Habitatrichtlijn 92/43/EEG) 

Special Protection Area BE2400012 (Habitat Directive 92/43/EEG) 
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2 standplaats  

2.1 klimaat  
 
Volgens de klimaatsclassificatie van Thornthwaite zijn de kernvlakte en het transect onderhevig aan een 
humied mesothermaal klimaat. Temperatuur- en neerslaggegevens zijn afkomstig van het meetstation 
Rillaar (Dupriez & Sneyers 1982, Sneyers & Vandiepenbeeck 1985). Het jaargemiddelde van de 
temperatuurminima in Rillaar bedraagt 5.3 °C, het jaargemiddelde van de maxima bedraagt 13.5 °C. De 
koudste maand is januari (min. – 0.8 °C, max. 4.8 °C), de warmste is juli (min. 12.4 °C, max. 21.9 °C). 
Het jaargemiddelde van de neerslag in Rillaar bedraagt 787 mm. De natste maand is oktober (88 mm) 
en de droogste maand is februari (49 mm). 
 
De heersende windrichting en windkracht hebben een belangrijke impact op de bosontwikkeling via het 
ontwortelen van bomen (Stephens 1956). Van Rompaey (1997) stelde in het Walenbos een significante 
correlatie vast tussen de valrichting van de bomen en de gemiddelde windsnelheid uit een bepaalde 
windrichting. Er kon evenwel geen significante correlatie tussen de valrichting en de meest frequente 
windrichtingen worden geconstateerd1 (zie rubriek onderzoek). 
 

2.2 geologie en geomorfologie 
 
De geologische basis van het Walenbos wordt gevormd door mariene afzettingen uit het Tertiair (65 tot 
2 miljoen jaar geleden). In deze afzettingen met glauconietrijke zanden worden verschillende valleien 
uitgeschuurd door waterlopen. De lokale aanwezigheid van erosiebestendige limonietconcreties 
('ijzerzandsteen') leidt tot een uitgesproken reliëf met verweringsheuvels ('diestiaankoppen'). Het 
glauconietrijk zand verweert plaatselijk tot een groenachtige zandige klei (Baeyens & Scheys 1958). 
 
De uitschuring van een brede valleibodem door de ‘oer-Motte’ vindt plaats gedurende het Pleistoceen (2 
miljoen tot ca. 10 000 jaar geleden). Tijdens extreem koude perioden worden de Tertiaire afzettingen 
bedekt met zandig en lemig materiaal dat door poolstormen vanuit een drooggevallen Noordzee wordt 
aangeblazen. In het Holoceen (10 000 jaar geleden tot nu) wordt tertiaire en pleistocene materiaal 
afgespoeld van (door de mens) ontboste heuvels en vervolgens aan de voet van die heuvels (oud-
colluvium) of in het dal (oud-alluvium) afgezet. Als gevolg daarvan wordt het opvallend brede alluvium 
ter hoogte van het Walenbos bedekt met een één tot anderhalve meter dikke glauconiethoudende 
zandige kleilaag van deels tertiaire oorsprong (oud-alluvium) (figuur 2.1). De ruimtelijke spreiding van 
deze 'kwartaire mantel' is complex en volgens Huybrechts & De Becker (1997) onvoldoende gekend. 
 
Opeenvolgende afzettingen van oud-colluvium en oud-alluvium geven vermoedelijk aanleiding tot een 
afdamming van de 'oer-Motte' en het ontstaan van de stroombekkens van de Winge en de Motte (figuur 
2.2). De bovenloop van de Motte (= de huidige Brede Motte) wordt een kleine, in noordoostelijke richting 
afwaterende beek met een zich regelmatig verplaatsende bedding in een vlak en breed dal. Langs deze 
nieuwe en deels door de mens uitgegraven beddingen wordt het jong-alluvium afgezet. Dit onderscheidt 
zich van het oud-alluvium door een volledig gebrek aan profielontwikkeling. Windwerking geeft lokaal 
aanleiding tot het ontstaan van 'rivierduinen' in de vallei. 
 
De trage, oppervlakkige afwatering in de Mottevallei leidt volgens Van Looy (1993) tot het ontstaan van 
uitgestrekte laagveengebieden, die in de loop van de voorbije eeuwen zouden zijn uitgebrikt. In 
Baeyens (1973) is sprake van veengroei door mossen (hoogveen: boven het grondwater) of 
verlandingsvegetaties (laagveen: gevoed door grondwater) (figuur 2.1). In meer recente boringen zijn 
veenbodems (i.c. bodems met meer dan 30 % organisch materiaal) echter "niet op deze schaal terug te 
vinden" en wordt een meer complexe en fijnschaliger afwisseling van bodems aangetroffen in 
vergelijking met de Bodemkaart van België (Huybrechts & De Becker pers. med. cit in Koop et al. 1992).  
 

                                                      
1 Het ontbreken van een significante correlatie tussen valrichting en regionaal windpatroon wordt door Cremeans & 
Kalisz (1988) verklaard door niet-geregistreerde windpatronen die het gevolg zijn van de lokale topografie. 
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figuur 2.1 geomorfologische doorsnede van de Mottevallei (Baeyens 1973) 
geological cross section of the Motte Valley 
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figuur 2.2 geologische doorsnede door de stroombekkens van de Winge en de Motte (De Smedt 
en Batelaan 1992) 
geological cross section of the Winge and Motte basins 

 
 

2.3 topografie 
 
Het Walenbos situeert zich in een beekvallei en omvat een deel van de zuidelijke valleiwand (zie figuur 
2.2). De hoogteligging van de valleibodem varieert tussen 24 en 30 meter TAW. De relatief steile 
zuidelijke valleiwand gaat over in een plateau met als hoogste punt de Alsberg (83 m). Deze valleiwand 
wordt ingesneden door zes holle wegen. De noordelijke helling is zacht hellend en gaat over in een 
landschap van geïsoleerde getuigenheuvels ('diestiaankoppen') met de Houwaartberg (71 m) als 
hoogste punt in de omgeving. 
 
In de detailtopografie van het Walenbos vallen twee depressies op: Dolaag in het westen en Kwade 
Poel-Wadden in het oosten. Deze laagten bevinden zich tussen 25 en 26 meter TAW en worden 
onafhankelijk van elkaar gedraineerd. Ze worden van elkaar gescheiden door een lage rug (Potgieter) 
die ongeveer één meter hoger is gelegen. De kernvlakte en de transecten situeren zich in en aan de 
rand van de Dolaag-depressie (zie figuur 2.4).  
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2.4 hydrologie 

2.4.1 Walenbos 
 
Het Walenbos omvat een groot gedeelte van de vallei van de Brede Motte, inclusief het brongebied. De 
waterloop zelf stroomt in noordoostelijke richting en mondt bij Aarschot uit in de Demer. De afwatering 
van de vallei gebeurt via een net van goed onderhouden sloten met een vrij hoog debiet (Koop et al. 
1992). Het grootste deel van de natte percelen in het Walenbos is diep begreppeld. De greppels zijn 
echter slecht onderhouden waardoor hun invloed beperkt blijft. Zowel de hoger gelegen als de meeste 
recent beboste gedeelten zijn niet of weinig begreppeld (Van Looy et al. 1994).  
 
Het grondwater in het reservaat is in hoofdzaak afkomstig uit een infiltratiegebied ten zuiden van het 
Walenbos. Het gehele infiltratiegebied bezit volgens modellen een totale oppervlakte van ongeveer 15 
km², wat bijna het drievoudige is van het oppervlaktewaterstroombekken (5,7 km²) en wat aanzienlijk 
groter is dan op basis van de topografie kan worden verwacht (De Smedt & Batelaan 1992, Batelaan et 
al. 1993). In een gebied van 220 ha is een hydrologisch meetnet met 140 peilbuizen uitgebouwd, dat 
vanaf 1990 tweewekelijks wordt opgemeten (figuur 2.3, De Becker 1993, Huybrechts & De Becker 
1997). De metingen worden bijgehouden in een relationele databank van het Instituut voor 
Natuurbehoud: WATINA2. 
 

 
figuur 2.3 situering van de peilbuizen (hydrologisch meetnet) (naar Huybrechts & De Becker 1997)

location of piezometers (hydrological observation network) 
 
 
Op basis van de gegevens van het meetnet kunnen vier duidelijke kwelzones worden afgebakend die 
een totale oppervlakte van ongeveer 60 ha beslaan: Dolaag, Sengensbemd, Kwade Poel en Wadden 
(figuur 2.4). De lokatie van deze kwelzones wordt zowel door regionale grondwaterstromingen, als door 
de lokale topografie (depressies) en de aanwezigheid van (ondoordringbare) colluviale kleilagen 
bepaald. Vooral de zuidelijke grens van de kwelgebieden valt samen met de verspreiding van 
kleihorizonten. Het kwelgebied van Sengensbemd komt overeen met een 'venster' in de kleihorizont. De 
grootste kwelintensiteiten werden genoteerd voor het zuiden van Dolaag. Voor het Dolaagbekken werd 

                                                      
2 in deze databank bezit elke peilschaal en piëzometer een unieke code; piëzometergegevens (b.v. locatie in 
Lambert-coördinaten, de hoogte van de buis boven het maaiveld), worden in een aparte file bijgehouden 
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op basis van de waterbalans berekend dat gemiddeld 4 tot 5 mm grondwater per dag aan de 
oppervlakte treedt, wat meer is dan het dubbele van de neerslag.  
 
 
 

figuur 2.4 kwelzones (naar Huybrechts & De Becker 1997) 
groundwater discharge zones  

 
 
Op basis van chemische analysen3 kunnen drie chemische watertypen worden onderscheiden die een 
belangrijke impact hebben op de diversiteit binnen het ecosysteem (Huybrechts & De Becker 1997). 
Nabij de zuidelijke valleiwand en in het centrale deel domineert watertype 1: eerder zuur, mineralenarm 
met lage elektrische conductiviteit en met relatief hoge Cl- en K+ concentraties (figuur 2.5). In de 
omgeving van de Brede Motte, alsook ter hoogte van de kernvlakte en het mesotroof transect domineert 
watertype 3: eerder neutraal tot zwak basisch, mineralenrijk met hoge elektrische conductiviteit en hoge 
concentraties aan Ca2+, HCO3- en Mg2+. Watertype 2 situeert zich bijvoorbeeld nabij Sengensbemden 
vertoont een lage elektrische conductiviteit en lage concentraties aan SO4

2- en Mg2+. Het oligotroof 
transect situeert zich nabij de grens tussen een zone met watertype 2 en een zone met watertype 1 
(figuur 4.3). Het waargenomen verschil in chemische watertypen wordt door Huybrechts & De Becker 
(o.c.) gekoppeld aan watervoerende lagen (aquifers) met een verschillende chemische samenstelling en 
kwelintensiteit. Kwelzones met watertypen 1 en 2 sluiten hydrochemisch nauw bij elkaar aan en worden 
beiden vermoedelijk beiden gevoed door een Diestiaan-aquifer. Ze onderscheiden zich van elkaar door 
een verschil in transportafstand en –tijd (water dat langer onderweg is geweest is meer aangerijkt met 
mineralen) (figuur 2.6). Watertype 3 wordt gekoppeld aan een Brusseliaan-aquifer, al dan niet met 
bijmenging van Diestiaanwater of neerslag. De delen van het Walenbos die worden gevoed door 
mineralenarm grondwater zijn volgens Huybrechts & De Becker (1997) zowel kwalitatief als kwantitatief 
goed gebufferd en als dusdanig goed beschermd. De noordelijke delen van het studiegebied (met 
inbegrip van de kernvlakte en het mesotroof transect) zijn kwetsbaarder omwille van de specifieke 
samenstelling van het ondiep grondwater(watertype 3), maar ook omwille van de kleinere kwelfluxen. 
Nitraat is in zeer beperkte mate aanwezig in het Walenbos. Het komt enkel in zekere mate voor langs 
de zuidrand van het gebied en kan worden gekoppeld aan het binnenstromen van vervuild water via 
holle wegen (figuur 2.7). 
 

                                                      
3 pH, conductiviteit, bicarbonaat, orthofosfaat, nitraat, ammonium, sulfaat, chloride, natrium, kalium, calcium, 
magnesium en tweewaardig ijzer 



 15  

 

figuur 2.5 verspreiding van de drie grondwatertypen na clusteranalyse met de chemische 
variabelen: het oligotroof transect scheidt zich duidelijk af van de kernvlakte en het 
mesotroof transect (naar Huybrechts & De Becker 1997) 
distribution of three shallow groundwater types after cluster analysis with chemical 
variables 

 
 
Aangaande de recente evolutie van de grondwaterpeilen werden door Huybrechts & De Becker (1997) 
geen definitieve conclusies geformuleerd wegens de complexiteit van het gegeven en de relatief korte 
waarnemingsperiode. Alhoewel de waterpeilen in het drainagenetwerk met één tot vijf centimeter per 
jaar stegen, bleken slechts weinig tijdreeksen een significante algemene trend te vertonen. Aan de rand 
van het studiegebied, voornamelijk in Dolaag, bestaat een duidelijke relatie met de stijghoogten op het 
interfluvium. Piëzometers die zich meer centraal in het studiegebied situeren, vertonen deze relatie niet 
en reageren eerder op de waterstanden in het drainagenetwerk. 
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figuur 2.6 geohydrologische hypothese voor de oorsprong van de grondwatertypen (Huybrechts & 
De Becker 1997) 
geohydrological hypothesis for the origin of the groundwater types 

 
 

 
figuur 2.7 ruimtelijke variatie van NO3- (ppm) in het ondiep grondwater: de kernvlakte en de 

transecten liggen buiten de zones met een verhoogde nitraatconcentratie (naar 
Huybrechts & De Becker 1997) 
distribution of NO3- (ppm) in shallow groundwater 
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2.4.2 kernvlakte en transecten 
 
De kernvlakte situeert zich grotendeels aan de rand van de kwelzone Dolaag (figuur 2.4). Het kwelwater 
behoort er tot het eerder mineralenrijke type en wordt vermoedelijk gevoed door een Brusseliaan-
aquifer, al dan niet met bijmenging van Diestiaanwater of neerslag (2.4.1, figuur 2.5). De kernvlakte is 
zeer ondiep doorgreppeld. Er komen echter ook een aantal ondiepe sloten voor, waarvan de noord-zuid 
georiënteerde sloot in het westelijke deel van het proefvlak water afvoert naar het noorden..  
  
De transecten bevinden zich volledig in het kwelgebied Dolaag (figuur 2.4). Naargelang de chemische 
samenstelling van het kwelwater wordt in dit rapport over het mesotroof (i.c. mineralenrijker) en het 
oligotroof (i.c. mineralenarmer) transect gesproken (zie 2.4.1 en figuur 2.5). In verband hiermee wordt 
het kwelwater in het mesotroof transect vermoedelijk gevoed door een Brusseliaan-aquifer (net zoals in 
de kernvlakte al dan niet met bijmenging van Diestiaanwater of neerslag), terwijl dit in het oligotroof 
transect vermoedelijk een Diestiaan-aquifer betreft. Dwars op het mesotroof transect is een zeer diepe 
begreppeling aanwezig. Aan de westzijde zijn de rabatten relatief breed en laag en lokaal soms bijna 
afwezig. In de oostelijke helft zijn de greppels smaller en de rabatten hoger. Vooral de westelijke helft 
vormt een bijna afvoerloze kom die duidelijk lager ligt dan het aangrenzende pad in het noorden (Koop 
et al. 1992). Samen met de aanwezigheid van een vrijwel pure veenbodem, wijst deze kom volgens 
Koop et al. (o.c.) mogelijk of een vroegere turfwinning (begin 19de eeuw ?). Omdat het oligotroof 
transect enigszins schuin op de helling ligt, wordt het meest westelijke deel ervan van nature beter 
ontwaterd. De aanwezigheid van een slootje net buiten het transect zorgt hier mogelijk voor een nog 
sterkere ontwatering. Enigszins schuin op het oligotroof transect bevinden zich diepe greppels. Een 
groot deel ervan – inzonderheid in het oostelijk transectgedeelte – is vrijwel volledig dichtgeslibd, met 
verdronken rabatten tot gevolg. 
 
De kernvlakte en de transecten zijn volledig gelegen in het hydrologisch meetnet (figuur 2.3). 
Aangaande de recente evolutie van de grondwaterpeilen in het meetnet kunnen volgens Huybrechts & 
De Becker (1997) echter nog geen conclusies worden gekoppeld. 
 
 

2.5 bodem 

2.5.1 Walenbos 
 
In het alluviaal gedeelte van het Walenbos hebben zich natte tot gereduceerde bodems gevormd met 
een beperkte (oud-alluvium) tot ontbrekende (jong-alluvium) profielontwikkeling. Op de 
zandduingronden, die centraal in de vallei voorkomen, hebben zich bruine podzolen ontwikkeld. Langs 
de zuidelijke valleiwand worden lichte, gleyige bodems aangetroffen met een onduidelijke humus- en/of 
ijzer-B-horizont. Op de kleirijke hellinggronden heeft zich een bruine bosbodem met structuur-B-horizont 
ontwikkeld. De armere hellinggronden worden door een ‘prepodzol’ gekenmerkt. Bovenaan de helling - 
waar het Diestiaan dagzoomt - komen podzolachtige bodems voor die bestaan uit glauconietrijk zand 
(groenachtig) met limonietconcreties (roeste kleur) (Van Looy et al. 1994). 
 

2.5.2 kernvlakte en transecten 
 
Een indicatie van de bodemgesteldheid in de omgeving van de kernvlakte en de transecten is terug te 
vinden op de Bodemkaart van België (figuur 2.8). Het mesotroof transect en het grootste deel van de 
kernvlakte liggen volgens de Bodemkaart op een veenbodem (V). Het overige deel van de kernvlakte 
bevindt zich op een kleibodem zonder duidelijke profielontwikkeling (Efp). Het oligotroof transect werd 
volgens dezelfde informatiebron uitgezet op een kleibodem met profielontwikkeling (Edb). De werkelijke 
ruimtelijke spreiding van de Kwartaire sedimenten is volgens Huybrechts & De Becker (1997) evenwel 
complex en onvoldoende gekend. 
 
Net buiten de kernvlakte werden vier profielen geboord met telkens een relatief dunne laag venige klei 
of veen tussen 10 en 30 cm diepte en rustend op lemig zand of zand (W. Huybrechts pers. med. cit. in 
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Koop et al. 1992). In het oostelijke deel van de kernvlakte zit het zand veel dichter bij het oppervlak, 
worden ‘moeraskalk-concreties’ waargenomen en is de bodem los en kruimelig. In deze oostelijke zone 
komen voornamelijk kruidlaagtypen met Glechoma hederacea (Hondsdraf) voor (zie rubriek onderzoek, 
figuur 4.1). Aan de westzijde is het dek van klei en veen dikker. De bodemstructuur is hier veel 
compacter en vertoont krimpscheuren in de zomer. Hier domineren kruidlaagtypen met Carex 
acutiformis (Moeraszegge) en Calamagrostis canescens (Hennegras). Het uiterste zuidoosten van de 
kernvlakte is mogelijk verstoord door een nabijgelegen tijdelijke woonst (met moestuin ?) in de 
negentiende eeuw (Koop et al. 1992: 26-27, 30). 
 
In het mesotroof transect varieert het substraat volgens Koop et al. (o.c.: 42, zonder 
profielbeschrijvingen) van zeer nat en venig aan de westkant, over vochtig kleiig, tot matig vochtig en 
zandiger in het oosten.  
 
Koop et al. (1992: 49) signaleren twee profielboringen op een rabat in het oligotroof transect: één aan 
de oostkant tussen het transect en de dreef en één aan de westkant bij de hoek van de drainagesloot. 
Beide profielen zijn gereduceerd tot op ongeveer 38 cm diepte en vertonen een gleyige kleilaag tussen 
20 en 50 cm, rustend op (bedolven) kleiig veen met daaronder zandige klei met veenlenzen. Een 15 cm 
dikke vergraven-veen-horizont bovenaan één van deze profielen, betreft wellicht ruimingsmateriaal van 
een nabijgelegen slootje. 
 

 
figuur 2.8 bodemseries in kernvlakte en transecten (Bodemkaart van België) 

soil series in core area and transects (Belgian Soil Map) 
 
 

2.6 vegetatie  

2.6.1 inleidende opmerking 
 
Een ruw beeld van de vegetatie in het Walenbos wordt gegeven door de Vegetatiekaart van België, de 
Biologische Waarderingskaart en de Boskartering van het Vlaamse Gewest (zie onder). Daarnaast 
bestaan ook meer gedetailleerde vegetatiestudies, die bovendien een sterkere relevantie voor 
kernvlakte en transecten bezitten. Wegens het veranderlijke karakter van dergelijke studies in 
vergelijking met abiotisch onderzoek, worden deze echter besproken in de rubriek onderzoek.(4.3). 
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2.6.2 Vegetatiekaart van België  
 
Het Walenbos wordt eind de jaren 1950 gekarteerd in het kader van de opmaak van de Vegetatiekaart 
van België (Déthioux 1967). In totaal worden er acht bosvegetatie-eenheden onderscheiden: 
• mesotroof Elzenbroek met Elzenzegge 
• oligotroof Elzenbroek met veenmossen 
• gemengd Eikenbos met milde humus, vochtige subassociatie 
• gemengd Eikenbos met milde humus, subassociatie met Wilde kamperfoelie 
• gemengd Eikenbos met milde humus, subassociatie met Lelietje-der-dalen 
• Eiken-Berkenbos, typische subassociatie 
• Eiken-Berkenbos, subassociatie met Pijpestrootje 
• alluviaal Elzen-Essenbos 
De diverse subassociaties van het ‘gemengd eikenbos met milde humus’, stemmen min of meer 
overeen met het Primulo-Carpinetum, het Stellario-Carpinetum en het Fago-Quercetum sensu Noirfalise 
(1984). Kernvlakte en mesotroof transect liggen centraal in het mesotroof Elzenbroek met Elzenzegge 
(AC). Het oligotroof transect ligt deels in AC en deels in het oligotroof Elzenbroek met veenmossen (SA) 
(figuur 2.9). 
 

figuur 2.9 Vegetatiekaart van België (kaartblad Aarschot) 
 
Belgian Vegetation Map: core area and mesotrophic transect are mapped as 
mesotrophic Alder forest with Carex elongata; part of the oligotrophic transect is mapped 
as oligotrophic Alder forest with Sphagnum   
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2.6.3 Biologische Waarderingskaart  
 
De gebruikte Biologische Waarderingskaart (BWK) is gebaseerd op terreinwaarnemingen uit de periode 
1986-1996. Het grootste deel van het Walenboscomplex, alsook het deel waarin de kernvlakte en de 
transecten gelegen zijn, staat op de BWK ingekleurd als biologisch zeer waardevol. De kernvlakte en 
beide transecten liggen in biologisch zeer waardevol gebied dat werd gekarteerd als mesotroof 
elzenbos met zeggen (Vm, Carici elongatae-Alnetum) (figuur 2.10)4.  
 

figuur 2.10 Biologische Waarderingskaart 
 
Biological Evaluation Map: core area and transects are mapped as ‘mesotrophic Alder 
forest’ (Vm) 

 

                                                      
4 de BWK vermeldt in feite elf kolommen met eenheden; omwille van het algemene karakter van deze beschrijving, 
werd enkel de eerste kolom in rekening gebracht 
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2.6.4 Boskartering van het Vlaamse Gewest 
 
Dit betreft een algemene kartering van de bossamenstelling in het Vlaamse Gewest, gebaseerd op een 
linterpretatie van luchtfoto's uit 1985-1990 en geactualiseerd met veldgegevens uit 1997-1999 (figuur 
2.11).  
 

 
figuur 2.11 Boskartering van het Vlaamse Gewest  

 
Flemish Forest Map: core area is mapped as ‘deciduous forest other than Beech, Oak 
or Poplar’; the oligotrophic transect as ‘Oak’ and part of the mesophilic as ‘Poplar’ 
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3 historiek  

3.1 achtergrond: Midden-België 
 
Het Laatglaciaal (laatste fase van de jongste ijstijd, ca. 14 000 - 10 000 jaar geleden) wordt door 
geomorfologen beschouwd als de periode waarin de landschappen van Midden-België hun huidige 
vorm krijgen en waarvan de aanvang wordt gekenmerkt door een snelle, opvallende 
klimaatsopwarming en neerslagtoename (Verbruggen et al. 1991, figuur 3.1). Het verdwijnen van 
permafrostscondities geeft in combinatie met een neerslagoverschot aanleiding tot een beginnende 
uitloging van de bodem (die samen met een humificatie onder bos in het Atlanticum zal resulteren in 
bruine, neutrale tot licht zure bosbodem). In het begin van het Laatglaciaal wordt Midden-België 
bedekt door een koude steppevegetatie die voornamelijk uit grassen (Poaceae) en cypergrassen 
(Cyperaceae) bestaat (Oudste Dryas, Munaut 1968). Een eerste opwarming gedurende het Bölling 
(ca. 13 500 - 12 300 jaar geleden) geeft aanleiding tot het ontstaan van de eerste bosvegetaties, 
waarin eerst pioniers als Salix en Betula en later Pinus gaan domineren. Daarop volgt een koude 
periode die een terugkeer van de steppe tot gevolg heeft (Oude Dryas). Een nieuwe opwarming 
tijdens het Alleröd (ca. 11 900 - 10 800 jaar geleden) is iets meer uitgesproken dan tijdens het Bölling 
en leidt waarschijnlijk tot uitgestrektere bossen en een belangrijker aandeel van thermofiele soorten 
(b.v. Corylus = Hazelaar, Quercus = Eik, Ulmus = Iep, Tilia = Linde, Alnus = Els). In de 
pollendiagrammen verschijnen op het einde van het Alleröd veenmossen en diverse heidesoorten, die 
als indicatoren van een meer oceanisch en bijgevolg meer uitlogend klimaat kunnen worden 
beschouwd. De Jonge Dryas maakt een einde aan het zachte klimaat en als gevolg daarvan 
verdwijnen hogergenoemde thermofiele boomsoorten uit Midden-België en verschijnen opnieuw 
dennen en steppevegetaties met onder meer cypergrassen (Cyperaceae), grassen (Poaceae) en 
Artemisia (Alsem-soorten).  
 
Omstreeks 10 300 jaar geleden begint een zich doorzettende opwarming die het Holoceen en 
daarmee ook het Preboreaal (ca. 10 000 - 8 500 jaar geleden) inluidt. Het preboreale klimaat is 
droger dan tegenwoordig. In Midden-België zijn er op dat moment reeds dennenbossen. Thermofiele 
soorten worden slechts in heel kleine aantallen aangetroffen. De landschapsvormende invloed van de 
mesolithische jager-verzamelaarsculturen wordt als gering beschouwd, al bestaat er mogelijk een niet 
te verwaarlozen indirecte impact door de jacht op grote grazers. 
 
Het klimaat warmt verder op tijdens het Boreaal (ca. 8 500 - 7 500 jaar geleden) en het wordt 
uiteindelijk warmer dan tegenwoordig. Het blijft echter nog steeds vrij droog. Corylus (Hazelaar) haalt 
in de pollendiagrammen tien tot vijftien procent. Op de droogste gronden treedt Corylus soms in 
nagenoeg éénsoortige bestanden op (‘hazelaarbostijd’). De sterke uitbreiding van deze soort valt 
samen met het uit de pollendiagrammen verdwijnen van Artemisia (Alsem) – een genus dat 
meermaals piekte tijdens het Laatglaciaal (Verbruggen 1971) - wat volgens (Munaut 1968) wijst op 
een verbossing van de resterende steppen en een gebrek aan concurrerende boomsoorten. Bottema 
& Walsweer (1997) brengen de explosie van hazelaarstuifmeel in het Boreaal dan weer in verband 
met een verspreiding door de mesolithische mens en argumenteren dat in de vorige interglacialen 
Quercus (Eik) eerder tot ontwikkeling kwam dan Corylus. De dennenbossen houden stand in de 
riviervalleien (Munaut 1968). Wat later in deze periode immigreren volgens Van der Ben (1997: 29): 
Quercus en Ulmus (Iep), gevolgd door Tilia (Linde), Fraxinus excelsior (Gewone es), Ilex aquifolia 
(Hulst), Taxus baccata (Taxus), Acer pseudoplatanus5 (Gewone esdoorn), Acer platanoides (Noorse 
esdoorn), Sorbus aucuparia (Gewone lijsterbes), Prunus avium (Zoete kers) en Alnus (Els). Tegen het 
einde van het Boreaal wint Alnus steeds meer aan belang en gaat vanaf ca. 6 500 jaar geleden Salix 
(Wilg) opvolgen als voornaamste boomsoort op vochtige bodems (Verbruggen et al. 1991). Fagus 
sylvatica (Beuk) en Carpinus betulus (Haagbeuk) hebben op dat moment Midden-België nog niet 
bereikt. 
 

                                                      
5Het inheems zijn van Acer pseudoplatanus in ons land ten noorden van Samber en Maas werd lang betwist. Deze 
soort wordt echter tot in Scandinavië als inheems beschouwd en Europese verspreidingskaarten laten zien dat 
Vlaanderen een opvallende hiaat in het areaal vormt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze entomogame 
soort sterk ondervertegenwoordigd is in de pollendiagrammen (cf. Bastin 1964). Op het verhaal van Acer 
platanoides kan hier niet verder worden ingegaan. 
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Met de aanvang van het Atlanticum (7 500 – 5 000 jaar geleden) wordt het klimaat steeds warmer en 
vochtiger: het wordt oceanisch. Het afsmelten van de noordelijke ijskappen veroorzaakt een 
geleidelijke stijging van de zeespiegel en de grondwatertafel. Als gevolg daarvan ontwikkelen zich in 
Laag-België talrijke venen, wat in het iets heuvelachtigere Midden-België minder het geval is. De 
dennenbossen in de valleien worden in het begin van het Atlanticum volledig verdrongen door 
elzenbossen, waarin de lichtminnende Pinus (Den) – die het in afwezigheid van Alnus nochtans goed 
doet in de valleien – blijkbaar niet kan overleven. In deze periode komt er ook concurrentie voor 
Corylus avellana, want met uitzondering van Fagus sylvatica en Carpinus betulus hebben alle 
‘hedendaagse boomsoorten’ Midden-België bereikt. Dit geeft aanleiding tot het ontstaan van 
gemengde loofbossen. 
 
In een eerste fase van het Subboreaal (5.000 – 2700 jaar geleden)koelt het klimaat ietwat af en 
neemt de neerslag verder toe. Dit valt samen met: 

• het opmerkelijk zeldzaam worden van Ulmus (Iep) 
• een geleidelijke afname van Tilia (Linde) 
• het oprukken van Corylus avellana (Hazelaar) en Quercus (Eik) 
• de intrede van Fagus sylvatica(Beuk)  in de pollendiagrammen 

De komst van de Beuk houdt wellicht verband met het optreden van betrekkelijk lage temperaturen en 
een toenemende vochtigheid. Het is een schaduwtolerante soort die zich aan uiteenlopende 
abiotische omstandigheden kan aanpassen, waardoor hij – behalve op uitgesproken natte en droge 
standplaatsen - meer en meer een belangrijke concurrent van andere boomsoorten wordt. Ongeveer 
4 000 jaar geleden gaat Fagus sylvatica dan ook vrij sterk overheersen in het zuiden van het land. 
Daarna is dit ook het geval in Midden-België. In een tweede fase van het Subboreaal verliest het 
klimaat iets van zijn oceanisch karakter. Ulmus wordt nog zeldzamer (als gevolg van een combinatie 
van snoeien en pathogenen ? cf. Rackham 1980: 265) en Tilia blijft achteruitgaan, alhoewel deze 
laatste nog steeds meer voorkomt dan Quercus. Het belangrijkste aspect van deze fase is wel het 
oprukken van Beuk, die geleidelijk talrijker wordt, maar niet gaat domineren. De hoeveelheid 
ruderalen in de pollendiagrammen nemen verder toe en wijzen op een steeds grotere 
landbouwactiviteit.  
 
Het Subatlanticum (2 700 jaar geleden tot nu) wordt gekenmerkt door een kouder en vochtiger 
klimaat. De aanvang ervan wordt door palynologen gekarakteriseerd door de voortdurende uitbreiding 
van Fagus sylvatica en de tot dusver definitieve achteruitgang van Tilia. Het aandeel van de Beuk op 
leemgronden wordt op twintig tot veertig procent geschat. Er wordt verondersteld dat op dat moment 
op zandgronden zelfs zuivere beukenbossen worden gevormd (Van de Velde 1992). De opmars van 
deze boomsoort wordt echter gestuit, een gebeurtenis die samengaat met een toenemende invloed 
van de mens op de vegetatie van Midden-België. Pollendiagrammen laten voor het begin van het 
Subatlanticum een verstoord landschap zien, gekenmerkt door een gevoelige daling van het aandeel 
boompollen (b.v. van tachtig procent naar dertig procent te Rosières bij de ontginning van de 
Laanvallei omstreeks 2 600 jaar geleden). De bevolkingsdichtheid is in deze periode wellicht hoger 
dan over het algemeen door historici wordt aangenomen (Van der Ben 1997). Een gevolg van de 
steeds talrijkere ontginningen in Midden-België is de sterk toegenomen sedimentlading van de 
rivieren vanaf de Middeleeuwen, culminerend in de late Middeleeuwen (11de-13de eeuw, Verbruggen 
et al. 1991). De alluviale leemafzettingen treden tot ver buiten buiten de postglaciale valleibodem, zo 
ver dat het tracé van de waterlopen totaal onafhankelijk wordt van de voormalige loop (l.c.). De 
sedimentpakketten van het tweede millenium vormen veruit het grootste deel van ons alluvium en hun 
aandeel is in Midden-België nog aanzienlijk groter dan in Laag-België (meer hellingen: meer ersosie). 
Overal stellen deze afzettingen een einde aan grootschalige veenvorming.  
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figuur 3.1 Laat-Kwartaire landschappen in Laag- en Midden-België (Verbruggen et al. 1991) 

Late Quarternary landscapes in Low and Central Belgium 
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3.2 Walenbos 

3.2.1 eigendomsgeschiedenis 
 
Behorend tot de dorpen Tielt en Houwaart, maakt het Walenbos deel uit van het erfdeel van Godfried 
van Brabant. Nadat deze samen met zijn enige zoon sneuvelt tijdens de Guldensporenslag (1302), 
komen Tielt en Houwaart in het bezit van zijn dochter Blanche van Brabant. Het is niet duidelijk wat er 
met de genoemde territoria gebeurt na het kinderloos overlijden van Blanche in 1331. 
 
De meer recente eigendomsgeschiedenis van het Walenbos is eveneens slecht gekend en complex 
door de vele eigenaars. De eerste aankopen door de overheid dateren uit de jaren 1980 en in 1990 is 
ongeveer 170 ha in bezit van de Belgische Staat. Momenteel is iets meer dan 227 ha in eigendom van 
het Vlaamse Gewest (situatie 01-01-2002, volgens GIS-laag). In de overige delen van het Walenbos is 
de eigendomssituatie nog steeds versnipperd. 
 
 

3.2.2 grondgebruiksevolutie  
 
De grondgebruiksevolutie in het Walenbos tussen 1771 en 1989 wordt op basis van oude kaarten en 
luchtfoto’s samengevat door Van Looy (1993, tabel 3.2). Hieruit blijkt dat de loofbosoppervlakte met een 
faktor 2,3 is toegenomen tussen 1840 en 1930, ten koste van grasland, dat in dezelfde periode met een 
faktor 5 afneemt. Het akkerareaal vertoont een piek omstreeks 1930, maar blijft in de andere perioden 
relatief beperkt. Bewoning blijft gedurende de hele periode een geringe oppervlakte innemen. Naaldbos, 
heide en moeras spelen na de negentiende eeuw geen rol van betekenis meer. 
 
    
 1771 1840 1870 1930 1954 1975 1989 
loofbos (deciduous forest) 120 137 223 317 328 360 361 
naaldbos (coniferous forest) 0 19 52 2 1 7 5 
grasland (grassland) 232 200 127 37 59 18 22 
akker (arable land) 10 25  43 13 12 7 
bewoning*(houses*) 2 2 2 4 7 7 8 
heide** (heath**) 11       
moeras** (marsh**) 30 22      
 
tabel 3.2 grondgebruiksevolutie tussen 1771 en 1989 (in ha) op basis van basis kaartmateriaal en 

luchtfoto's; * inclusief  
  tuinen;  **indien herkenbaar op kaarten/luchtfoto's (bron: Van Looy et al. 1994) 
  evolution of land use between 1771 and 1989 (in ha) according to maps and aerial 

photographs; *including gardens; **if recognizable on maps/photographs 
 
 

3.2.3 beheersevolutie 
 
Tot de tweede helft van de achttiende eeuw blijft de regionale aanwezigheid van bos grotendeels beperkt 
tot de plateau's, de diestiaankoppen en de donken (i.e. zandige opduikingen). Afgaande op de Mémoires 
bij de Ferrariskaart (cit.. in Anonymus 1965) lijkt het volgens Déthioux (1967) waarschijnlijk dat Quercus 
(Eik), Fagus sylvatica (Beuk) en Pinus sylvestris (Grove den) hier op dat moment veelvuldig voorkomen. 
Uit de analyse van Van Looy (1993, tabel 3.1) blijkt dat in het Walenbos zelf geen naaldhoutbestanden 
aanwezig zijn. De leemplateau’s worden ontgonnen vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw. De 
grotere bospercelen blijven tot ca. 1790 in het bezit van kerkelijke en openbare instellingen. Ze worden 
volgens Van Looy (1993) als middelhout beheerd en het hakhout uit deze bossen wordt verkocht op de 
lokale houtmarkt. Na 1790 worden deze bossen verkocht aan particulieren. Het middelhoutbeheer wordt 
vermoedelijk gehandhaafd. De kleinere bospercelen zijn doorgaans in het bezit van landbouwers en 
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worden veelal als hakhout beheerd (o.c.). In hoofdzaak overleven enkel bossen op diestiaankoppen en 
donken de grootschalige ontginningen in de achttiende en negentiende eeuw. De minstens 220 jaar lang 
beboste percelen (oud bos sensu Hermy 1985) zijn in het Walenbos dan ook gebonden aan de arme, 
zandige donken. Ze kunnen volgens Van Looy et al. (1994) worden herkend door de aanwezigheid van 
sporen van het vroeger middelhout- of hakhoutbeheer én het optreden van van plantesoorten als Ilex 
aquifolium (Hulst), Convallaria majalis (Lelietje-der-dalen), Allium ursinum (Daslook) en Maianthemum 
bifolium (Dalkruid). Daarnaast kunnen er restanten worden aangetroffen van aarden wallen die 
gedurende de Middeleeuwen rond bospercelen werden aangelegd. Van Looy et al. (1994: 46) vermelden 
de aanwezigheid van oude hakhoutstoven van Carpinus betulus (Haagbeuk) op dergelijke boswallen. 
 
In tegenstelling tot de (hogergelegen) donken, bestaat het grootste deel van het alluviaal gedeelte van 
het Walenbos – waarin zich kernvlakte en transecten bevinden - op het eind van de achttiende eeuw uit 
moerassige weiden. Na 1790 worden deze vermoedelijk gemeenschappelijke gronden verkocht of 
verdeeld onder de omwonenden, waardoor het gebied de versnipperde eigendomssituatie verkrijgt die 
het tot vandaag kenmerkt. Deze gronden worden ingericht als grasland, bos, akker of turfwinning. De 
akkers situeren vooral in het zuidelijke, wat drogere deel van het Walenbos6. In het bos wordt vee aan de 
lijn gehoed (Van Looy 1993). De kwelgebieden Dolaag en Kwade Poel worden volgens Van Looy (o.c.) 
uitgeveend tijdens het Franse Bewind (1794-1815). Dit resulteert in een geaccidenteerd microreliëf en de 
aanwezigheid van veenputten in de zone langs de Motte. In het gebied van Kwade Poel ligt volgens Van 
Looy et al. (1994) een zeer grote veenput waarvan de wanden duidelijk in het bos te onderscheiden zijn 
als ongeveer één meter hoge taluds. Van Looy (1993) merkt op dat de bewoners van Houwaart tot in het 
begin van de twintigste eeuw stoken met turf. Op de ontvening volgt een sterke begreppeling (met slechts 
één tot twee meter tussen) en beplanting met elzenhakhout. 
 
Een eerste opvallende bosuitbreiding (met elzenhakhout ?) vindt plaats in de eerste helft van de 
negentiende eeuw, wanneer hakhoutbeheer via een intense begreppeling ook op zeer natte percelen 
mogelijk wordt gemaakt. Eveneens kenmerkend voor deze periode is het optreden van akkertjes in het 
bos zelf (Van Looy 1993, Tack et al. 1993). Van Looy et al. (1994: 46) concluderen dat de belangrijke 
ontginningen in het midden van de negentiende eeuw ongetwijfeld een geleidelijke daling van de 
gemiddelde grondwaterstand tot gevolg hebben. Rond 1930 wordt het westelijke deel van het Walenbos 
gedomineerd door bos dat vermoedelijk voornamelijk bestaat uit elzenhakhout. Vanaf 1950 resulteert een 
veranderend bosbeheer plaatselijk in een hooghoutbeheer met Populus x canadensis (Canadapopulier), 
Quercus rubra (Amerikaanse eik) en Larix kaempferi (Japanse Lork) (Van Den Bergh 1987). Volgens De 
Becker (pers. med. cit. in Koop et al. 1992: 51) gaat het hakhoutbeheer plaatselijk door tot in 1984. 
Daarna gaat de facto een niets-doen beheer van start. 
 

3.2.4 flora-evolutie sinds 1865 
 
De oudste plantenwaarnemingen uit (de omgeving van) het Walenbos zijn afkomstig van Thielens 
(1865). Deze vermeldt voor les environs de Thielt-Notre-Dame 446 soorten, waarvan enkel de 209 
meest zeldzame werden gepubliceerd (“je me borderai ici à mentionner les plus rares”). Tot de meest 
opmerkelijke daarvan behoren: Radiola linoides (Dwergvlas), Parnassia palustris (Parnassia), Corydalis 
solida (Vingerhelmbloem), Ludwigia palustris (Echt waterlepeltje), Apium inundatum (Ondergedoken 
moerasscherm), Gentiana pneumonanthe (Klokjesgentiaan), Antennaria dioica (Rozenkransje), 
Scorzonera humilis (Kleine schorseneer), Platanthera chlorantha (Bergnachtorchis), Platanthera bifolia 
(Welriekende nachtorchis), Gymnadenia conopsea (Grote muggenorchis), Gymnadenia odoratissima 
(Welriekende muggenorchis), Eriophorum angustifolium (Veenpluis), Eriophorum latifolium (Breed 
wollegras). Het commentaar dat de gerenomeerde botanist Thielens aan zijn soortenlijst laat voorafgaan 
spreekt eveneens boekdelen: “J’ai parcouru presque tout le Brabant, et nulle part je n’ai rencontré une 
flore aussi riche et aussi variée que celle de ce petit coin favorisé”. Het is evenwel niet duidelijk om welk 
deel van Walenbos hier juist gaat. Uit een begeleidende opmerking kan worden opgemaakt dat het 
(ruime) Walenbos wellicht in drie delen wordt opgedeeld: 1. het 'moeras van Sint-Joris-Winge', 2. het 
'moeras van Hauwaert' en  het aanpalende 'moeras van Onze-Lieve-Vrouw-van-Thielt'. De gepubliceerde 

                                                      
6 waarbij Van Looy (1993) opmerkt dat enkel de mensen van Motbroek hier aan akkerbouw deden 
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lijst heeft enkel betrekking op het laatstgenoemde gebied. Rekening houdend met de begrenzing van de 
deelgemeenten, heeft de soortenlijst dus vermoedelijk enkel betrekking op het oostelijke deel van het 
Walenbos en dus niet op het deel waarin kernvlakte en transecten gelegen zijn. Het is echter aannemelijk 
dat veel van de opgesomde zeldzame soorten niet tot het ene geïnventariseerde deelgebied beperkt 
bleven, iets wat Thielens (o.c.) zelf aangeeft: “le marais de Winghe-St-Georges (...) nous offre, outre une 
foule de plantes déjà nommées (...)”. 
 
Vanwege de onvolledigheid van de negentiende-eeuwse waarnemingen, richt een analyse van de lijst 
van Thielens zich eerder op verdwenen soorten dan op nieuwkomers. Vanuit historisch-ecologisch 
standpunt is het hoe dan ook zinvol om na te gaan welke soorten uit welke habitats zijn verdwenen. De 
relatieve achteruitgang van soorten uit bepaalde socio-ecologische groepen (sensu Stieperaere & 
Fransen 1982) wordt samengevat door Van Looy et al. (1994) (tabel 3.1). Hieruit blijkt dat volgende 
soortengroepen de zwaarste klappen hebben gekregen: 

• heiden, venen, schraallanden en kalkmoerassen  
• droge graslanden en muren 
• pioniers van akkers, wegranden en ruigten 

 
Socio-ecologische groep (Stieperaere & Fransen 1982) 1985-1994 % 1865-1994 % 
pioniers van akkers, wegranden en ruigten 55 14.3 91 16.3 
pioniers van meer natuurlijke standplaatsen 32 8.3 50 9.0 
planten van zoete waters en oevers 51 13.2 74 13.3 
licht bemeste, vochtige tot natte graslanden 46 11.9 53 9.5 
droge graslanden en muren 12 3.1 36 6.5 
heiden, venen, schraallanden en kalkmoerassen 34 8.8 70 12.6 
kaalslagen, zomen en struwelen 43 11.2 56 10.1 
bosplanten 112 29.1 127 22.8 
totaal 385 100 557 100 
 
tabel 3.1 aantal soorten per socio-ecologische groep voor de perioden 1985-1994 en 1865-1994 

(bron: Van Looy et al. 1994: 32) 
 species numbers for each socio-ecological group in 1985-1994 and 1865-1994 
 
Bij een vergelijking van de negentiende- en twintigste-eeuwse waarnemingen valt de verdwijning op van 
tal van fosfaat- en/of stikstofmijdende, zowel zuurtolerante als basofiele plantensoorten van 
veengronden, natte heiden en onbemeste graslanden als Comarum palustre (Wateraardbei), 
Menyanthes trifoliata (Waterdrieblad), E. angustifolium (Veenpluis), Eriophorum latifolium (Breed 
wollegras), Gentiana pneumonanthe (Klokjesgentiaan), Drosera rotundifolia (Ronde zonnedauw), 
Epipactis palustris (Moeraswespenorchis), Carex hostiana (Blonde zegge), C. pulicaris (Vlozegge), C. 
diandra (Ronde zegge), Carex flava (Gele zegge) en Ranunculus lingua (Grote boterbloem).  
 
Ook van een andere eertijds aanwezige oligotrofe gemeenschap - met water- en moerasplanten als 
Apium inundatum (Ondergedoken moerasscherm), Baldellia ranunculoides (Moerasweegbree), Pilularia 
globulifera (Pilvaren), Scirpus fluitans (Vlottende bies), Potamogeton gramineus (Ongelijkbladig 
fonteinkruid) en Sparganium natans (Kleinste egelskop) - wordt in de tweede helft van de twintigste eeuw 
niets meer teruggevonden.  
 
Daarnaast zijn akkeronkruiden als Anagallis arvensis subsp. caerulea (Blauw guichelheil), Antirrhinum 
orontium (Akkerleeuwebek), Arnoseris minima (Korensla), Filago lutescens (Geel viltkruid) sinds het 
begin van de twintigste eeuw niet meer in het gebied waargenomen. Wat ook geldt voor de 'meer 
natuurlijke' (maar weliswaar ook van antropogene verstoring profiterende) pioniers van het 
dwergbiezenverbond als Cicendia filiformis (Draadgentiaan), Centunculus minimus (Dwergbloem), 
Radiola linoides (Dwergvlas) en zelfs de wat minder kieskeurige Scirpus setaceus (Borstelbies). 
 
De groepen met soorten van licht bemeste, vochtige graslanden en bosplanten zijn ten opzichte van de 
gehele waarnemingsperiode slechts licht achteruitgegaan in soortenaantal en vooral de groep van 
bosplanten bezit bovendien een relatief groter aandeel in de huidige flora van het gebied. Als relicten van 
de sterk verarmde flora van onbemeste graslanden (sensu Stieperaere & Fransen 1982) vermeldt Van 
Looy et al. (1994: 64) Scorzonera humilis (Kleine schorseneer), Selinum carvifolia (Karwijselie), 
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Scutellaria minor (Klein glidkruid) en Dactylorhiza maculata (Gevlekte orchis). Daarnaast worden ook nog 
- de mogelijk iets meer tolerante - Succisa pratensis (Blauwe knoop) en Carex panicea (Blauwe zegge) 
aangetroffen als relicten van onbemeste hooilanden. 
 
Het trekken van conclusies uit deze gedocumenteerde flora-evolutie dient met enige omzichtigheid te 
gebeuren gezien de reeds aangehaalde onvolledigheid van de lijst uit 1865. Over de negatieve flora-
evolutie bestaat meer zekerheid in vergelijking met eventuele aanwinsten. Het is duidelijk dat heel wat 
opvallende soorten van rond de eeuwwisseling niet meer werd aangetroffen tijdens recente, intensieve 
inventarisaties (b.v. De Becker & Huybrechts 1997, zie hoofdstuk onderzoek). Een deel van deze 
verdwijningen houden wellicht verband met bebossing en de daaraan gekoppelde achteruitgang van 
open habitats. Het stopzetten van het jaarlijks maaibeheer na de tweede wereldoorlog heeft eveneens 
belangrijke habitatwijzigingen tot gevolg. Een andere vermoedelijke oorzaak is de progressieve 
ontwatering van het gebied gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw (b.v. resulterend in 
mineralisatie van veenbodems). De afwezigheid van in het verleden aangetroffen fosfaatmijders en 
oligotrofe soorten in de huidige graslandrelicten, wijst op een mogelijk determinerende rol van vermesting 
en verzuring (b.v. via een negatieve impact op mycorrhiza), een verschijnsel dat genoegzaam bekend is 
uit bijna geheel het Vlaamse landschap.  
 
Door Van Looy et al. (1994) worden enkele tendensen aangestipt die wellicht te wijten zijn aan het 
stopzetten van intensieve ontwatering sinds het begin van de jaren 1990: 

• het opnieuw meer tot uiting komen van de kwelzones in de vegetatie 
• de uitbreiding van Sphagnum sp. (Veenmos), Carex acutiformis (Moeraszegge) en Carex 

paniculata (Pluimzegge) in een kwelzone met mineralenrijker water. Opmerkelijk en interessant 
vanuit de optiek van spontane bosontwikkeling, is een vrij recente vondst van de uiterst 
zeldzame, basofiele waterplant Potamogeton coloratus (Weegbreefonteinkruid) in het wortelgat 
van een omgewaaide populier (De Becker 1993) 

Wets (1990) wijst op de aanwezigheid van zaadvoorraden met natte heidesoorten als Juncus bulbosus 
(Knolrus) en Erica tetralix (Gewone dophei) 
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3.3 kernvlakte en transecten 

3.3.1 grondgebruiksevolutie 

3.3.1.1 inleidende opmerking 
 
Op de besproken gegeorefereerde topografische kaarten worden kernvlakte en transecten 
respectievelijk aangeduid door een blauwe rechthoek en een rode streep. Bij de minder nauwkeurig 
opgestelde Ferrariskaart en Vandermaelenkaart is deze aanduiding manueel en bij benadering 
gebeurd. De oriëntatie is steeds noord. 
 

3.3.1.2 Ferrariskaart (ca. 1775) 
 

 
figuur 3.2  Ferrariskaart (ca. 1775): kernvlakte en transecten liggen in nat grasland met enkele 

bosjes (donkergroen met bolletjes); gelet op de onnauwkeurige lokalisatie is het 
mogelijk dat het oligotrofe (meest zuidelijkje) transect deel uitmaakt van zo’n bosje. 

 historical map from ca. 1775: land use near core area and transects is mostly wet 
grassland with small forest patches (darker green dottes areas) 
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3.3.1.3 Vandermaelenkaart (ca. 1845)  
 

 
figuur 3.3  Vandermaelenkaart (ca. 1845): de kernvlakte ligt nog steeds in nat grasland; het 

oligotrofe (meest zuidelijke) transect is gelegen in bos; het mesotrofe transect 
situeert zich volgens deze benaderende lokalisatie in een ontginning (akkertje ? 
turfwinning ?)  

 historical map from ca. 1845: land use near core area and transects is still wet 
grassland; the oligotrophic transect is located in forest; the mesotrophic transect is - 
probably located in arable land or a turf exploitation 
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3.3.1.4 topografische kaart uit 1893 
 

 
figuur 3.4  topografische kaart NGI (1893): kernvlakte en beide transecten liggen volledig in 

bebost gebied; de zuidrand van de kernvlakte en het mesotroof transect is 
ontsloten door een dreef; aan de westelijke zijde van het mesotroof transect bevindt 
zich een afgescheiden perceeltje (restant akkertje of turfwinning ?) 

 topographical map from 1893: core area and transects are located in forest  
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3.3.1.5 topografische kaart uit 1930 

 
figuur 3.5  topografische kaart NGI (1930): kernvlakte en beide transecten liggen volledig in 

bebost gebied; de omgeving ervan is ontsloten door boswegen 
 topographical map from 1930: core area and transects are located in forest 
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3.3.1.6 topografische kaart uit 1965 

 
figuur 3.6  topografische kaart NGI (1965): kernvlakte en beide transecten liggen volledig in 

bebost gebied; de boswegen rondom de kernvlakte zijn niet meer weergegeven 
 topographical map from 1965: core area and transects are located in forest  
 

3.3.2  beheersevolutie  
 
Op de Ferrariskaart (ca. 1775) staan de kernvlakte en beide transecten nog ingetekend als moerassig 
grasland, afgewisseld met enkele verspreide bosjes en akkertjes. Gezien de onnauwkeurige lokalisatie is 
het mogelijk dat het oligotrofe (meest zuidelijke) transect deel uitmaakt van zo’n bosje (figuur 3.2). Het 
oligotroof transect en omgeving verkeren in elk geval op de Vandermaelen-kaart (ca. 1845) in beboste 
toestand7. Volgens lokale bewoners zou op deze zure grond vóór 1974 zelfs nooit iets zijn aangeplant. 
Koop et al. (1992: 50) betwisten dit op basis van de aanwezigheid van hakhoutstoven van. Alnus incana 
en Alnus x hybrida. Uitgaande van de gemiddelde diameters van de hakhoutspillen werd de laatste 
hakhoutexploitatie ongeveer tussen 1970 en 1980 gesitueerd (o.c.: 51). Deze valt vermoedelijk samen 
met de inplanting van Populus × canadensis cv. Robusta omstreeks 1974 (o.c.: 50). Volgens lokale 
bewoners werd dit bosgedeelte tot ca. 1980 “regelmatig zeer grondig geruimd” (o.c.: 50). Op de drogere 
stukken aan de westkant werden omstreeks dezelfde periode Larix kaempferi en Pinus nigra 
aangeplant.  
 
De drie kadasterpercelen waarin het mesotroof transect zich situeert, kennen volgens kaartanalysen 
vermoedelijk een homogene bosgeschiedenis met een bebossing tussen ca. 1845 (Vandermaelenkaart) 
en 1880 (Koop et al. 1992: 42). De aanwezigheid van een opduiking met pure veenbodem aan de 
noordzijde wijst volgens Koop et al. (l.c.) op een mogelijke uitvening van de laagste (westelijke) delen van 
transect (mogelijk tijdens het Franse Bewind, zie hoger). Misschien vormt dit een verklaring voor de 
ontginning die op de Vandermaelenkaart staat aangeduid (en betreft het dus geen akkertje, wat trouwens 
beter in overeenstemming is met deze zeer natte standplaats, cf. figuur 3.3). Er zijn ons geen directe 

                                                      
7 alhoewel Koop et al. (1992: 49) stellen dat het betrokken perceel “vermoedelijk pas tussen 1840 en 1880 werd 
bebost” 
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gegevens bekend omtrent de inplanting van de populieren, maar vermoedelijk vond deze op hetzelfde 
tijdstip plaats als in de naburige kernvlakte (i.c. 1960-1965, zie verder). 
 
Volgens Koop et al. (1992: 26) staat het oostelijke derde deel van de kernvlakte omstreeks 1860 voor 
het eerst ingetekend als bos. De aanwezigheid van Alnus incana (Witte els) in dit deel wijst volgens de 
genoemde bron op aanplanting. Spontane verjonging vanuit de omgeving lijkt evenwel niet geheel 
uitgesloten. Vermoedelijk net buiten de zuidwestelijke hoek van de kernvlakte bevindt zich destijds een 
“woning met toebehoren” (die momenteel alweer verdwenen is, l.c.). Op de topografische kaart uit 1890 
staat heel de kernvlakte als bos ingetekend. Volgens lokale bewoners is het perceel waarin de 
kernvlakte zich bevindt, een spontaan verbost grasland waarop in de periode 1960-1965 twee 
populierenvariëteiten werden aangeplant (De Becker pers. med. cit. in Koop et al. 1992: 27). Na 1984 
vinden in principe geen kappingen meer plaats in het Walenbos(pers. med. cit. in Koop et al. 1992: 51). 
 

3.3.3 huidig beheer  
 
Als basis voor de beheerplanning, wordt het Walenbos op basis van kadastrale kaarten en 
terreinwaarnemingen opgedeeld in 428 behandelingseenheden met een gemiddelde oppervlakte van 
ongeveer 1 ha (figuur 3.7). De kernvlakte bevindt zich in behandelingseenheid B1a (zie rubriek 
onderzoek figuur 4.14). Tegelijkertijd wordt het gebied onderverdeeld in een tiental ruimtelijk begrensde 
gebieden. De naamgeving gebeurt op basis van bestaande toponiemen.  
 
De beheersdoeltypen worden bepaald op basis van een inventarisatie van de behandelingseenheden 
(4.3.4),. Kernvlakte en beide transecten liggen in een zone met spontaan evoluerend bos en krijgen dus 
een niets-doen beheer (figuur 3.8). 
 

 
figuur 3.7 ligging van 428 behandelingseenheden in tien deelgebieden (Van Looy et al. 1994) 

location of 428 management units within ten subareas 
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figuur 3.8 beheersdoeltypen in de 428 behandelingseenheden (Van Looy et al. 1994) 

management goals in the 428 management units: core area and transects are located in 
areas with non-intervention (spontaneous forest development) 
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4 onderzoek 

4.1 inleiding 
 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het wetenschappelijke onderzoek in het Walenbos dat nog niet 
aan bod gekomen is bij de standplaatsbeschrijving en bovendien relevant kan zijn voor de interpretatie 
van de resultaten van de monitoring in kernvlakte en transecten.  
 

4.2 hydrologisch en bodemkundig onderzoek  
 
Het merendeel van het relevante hydrologisch en bodemkundig onderzoek komt aan bod in de rubriek 
standplaatsbeschrijving (2.4 en 2.5).Modellering van grondwaterstromingen in de kwelzones wordt 
uitgevoerd door de Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde van de Vrije Universiteit Brussel (b.v. 
Athanassopoulou 1995). 
 

4.3 vegetatiekundig en bosbouwkundig onderzoek 

4.3.1 rapport over enige percelen verwilderd grasland  
 
In een typoscript van de Universiteit Gent (Stieperaere s.d.) wordt verslag gedaan van enkele 
graslandvegetaties in het Walenbos. Deze worden gekarakteriseerd als "enerzijds behorende tot het 
Molinion (nat) en anderzijds met tendenties naar het Nardo-Galion (heischraal grasland)". Het verslag 
bevat vier niet-gelokaliseerde vegetatie-opnamen uit 1974. 
 

4.3.2 studie inlandse eikenbestanden  
 
In een algemene studie en inventarisatie van het Walenbos (Celen 1987) wordt bijzondere aandacht 
besteed aan de natuurlijke verjongde bestanden van inlandse eik. Er wordt gewezen op het veelvuldig 
optreden van windval in het Walenbos.  
 

4.3.3 monitoring van bosstaatsnatuurreservaten  

4.3.3.1 doelstellingen 
 
De kernvlakte en het transect die onderwerp zijn van dit basisrapport, worden in 1991 onderzocht naar 
structuur, soortensamenstelling en spontane dynamiek (Koop et al. 1992). In het Walenbos gaat de 
aandacht uit naar structuur, soortensamenstelling en spontane dynamiek op: 
• oudere alluviale bodems 
• een elzenbroek/elzen-eikenbos-complex 
• een oligotroof broekbos met kwel 
In de kernvlakte wordt de positie van Fraxinus excelsior (Gewone es) en Prunus serotina (Amerikaanse 
vogelkers) nader bekeken. In het oligotroof transect wordt het effect van ontwatering op bosstructuur en 
–ontwikkeling onderzocht. 
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4.3.3.2 methodiek 
 
De kernvlakte en transecten worden in 1991 onderzocht met behulp van de Silvi-Star-methode van 
Koop (1989). De keuze van de kernvlakte gebeurt op basis van: 
• recent door ontwortelingen van populieren sterk gediversifieerde bosstructuur (inzonderheid in het 

westelijke deel) 
• massale verjonging uit zaad van Fraxinus excelsior (Gewone es) 
• de beperkte doorgreppeling van het perceel 
 

In de kernvlakte van 140 x 70 m² en in twee transecten van 10 x 100 m² worden van alle bomen de 
stamvoet en de kroonprojectie gekarteerd op schaal 1:200 (stamvoetenkaart). Ook boomlijken en 
terreinoneffenheden zoals ontwortelingen en kluiten worden daarbij ingemeten. Alle bomen worden 
genummerd en per boom werden de diameter op borsthoogte (DBH), de hoogte van de top, de grootste 
breedte en de onderkant van de kroon en de eerste levende vertakking van de stam gemeten. 
Boomsoort en inwendige kroonprojectie worden bepaald. Van bomen met op borsthoogte twee of meer 
stammen van vijf cm of dikker, worden de diameters en de tophoogte opgenomen van alle stammen. 
Voor het overige (vitaliteit, kroon, overige hoogten) worden de stammen als één boom beschouwd met 
een vorkhoogte van 0 cm. Van iedere boom wordt genoteerd of het een groeiende heersende of 
aftakelende boom betreft. De vitaliteit wordt in een driedelige code beoordeeld en eventuele schade 
wordt naar aard en intensiteit gecodeerd volgens een internationale IUFRO-code (output is ons niet 
bekend). De plantensoortensamenstelling (vaatplanten) wordt aangeduid op een streeplijst. 
 
Voor de gehele kernvlakte (140 x 70 m²) wordt begin oktober 1991 een vegetatiekartering uitgevoerd op 
basis van het verspreidingspatroon van “een aantal opvallende en op dat moment goed herkenbare 
soorten” in een raster van 2 x 2 m² (o.c.: 27, figuur 4.1). Langs een transect door de kernvlakte, alsook 
langsheen transecten doorheen een mesotroof en een oligotroof elzenbroek (telkens 10 x 100 m²) 
gebeuren respectievelijk vijftig kruidlaagopnamen van 2 x 2 m² met de tiendelige bedekkingsschaal van 
Londo (1975). De resulterende dataset wordt aangevuld met 41 gelokaliseerde vegetatie-opnamen van 
Hermy 1990 (cit. in Koop et al. 1992: 18-19) gesitueerd in het zelfde (westelijke) deel van het Walenbos 
en gegroepeerd tot acht bostypen.  
 

4.3.3.3 resultaten 

4.3.3.3.1 algemeen 
 
De positie, hoogte en kroonomvang van de bomen in kernvlakte en transecten wordt gevisualiseerd op 
een stamvoetenkaart (plattegrond) en een zijaanzicht. De berekende grondvlakverdeling per boomsoort 
wordt uitgezet in een cirkeldiagram (figuren 4.2, 4.5 en 4.8). De verdeling van het aantal individuën per 
boomsoort over de verschillende groeiklassen (dood, aftakelend, heersend, groeiend) wordt 
weergegeven in een histogram (figuren 4.3, 4.6 en 4.9). Vervolgens wordt ook een 
diameterfrequentiediagram getekend (figuren 4.4, 4.7 en 4.10). 

4.3.3.3.2 kernvlakte 
 
Wegens de standplaatsheterogeniteit wordt voor de kernvlakte een onderscheid gemaakt tussen 
enerzijds het westelijk-middendeel en anderzijds het oostelijk deel. Voor de vier belangrijkste 
boomsoorten (Alnus incana + glutinosa, Fraxinus excelsior, Populus × canadensis en Quercus robur) 
worden hoogte-diametercurven opgesteld. 
 
Er wordt een grote verscheidenheid aan houtige soorten aangetroffen. Het bosbeeld wordt in sterke mate 
bepaald door al dan niet omgewaaide Populus × canadensis. In het westelijk deel wordt een ravage aan 
omgevallen bomen waargenomen, terwijl in het oostelijk deel de meeste populieren (nog) rechtstaan. De 
overige boomsoorten blijken overwegend groeiend, waarbij vooral Fraxinus excelsior (Gewone es) en 
Quercus robur (Zomereik) in hoogte en diameter domineren. Van Fraxinus worden bovendien grote 
hoeveelheden kiemplanten gevonden. Prunus serotina (Amerikaanse vogelkers) is vooral sterk aanwezig 
in het deel waar zich tevens veel opgaande exemplaren van Fraxinus en Quercus bevinden. Als 
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hakhoutrelict wordt Alnus (A. glutinosa, A. incana, alsook de volgens Lambinon et al. 1998: 112 zeer 
zeldzame hybride A. × pubescens) voornamelijk meerstammig aangetroffen, zonder kiemplanten. 
 
In het oostelijke derde van de kernvlakte worden voornamelijk kruidlaagtypen met veel Glechoma 
hederacea (Hondsdraf) aangetroffen (BN/HD, HD/LZL, HD/MZ, HD/RS, figuur 4.1). Uit profielboringen 
blijkt dat de bodem hier wat zandiger en losser is (zie pedologie). Typen met een zeer abundante tot 
(lokaal) dominante aanwezigheid van Carex acutiformis en/of Calamagrostis epigejos (MZ, HG, MZ/BK) 
zijn voornamelijk beperkt tot het meer kleiige westelijke deel van de kernvlakte. Typische bossoorten als 
Gele dovenetel (Lamium galeobdolon), Boszegge (Carex sylvatica), Eenbes (Paris quadrifolia) en 
Veelbloemige salomonszegel (Polygonatum multiflorum), treden (verspreid) op in het type met Carex 
acutiformis en Brachypodium sylvaticum (MZ/BK). 
 

4.3.3.3.3 mesotroof transect 
 
Het westelijk deel van het transect wordt omschreven als een zeer vochtig elzenbroekbos, met een 
grote concentratievan Alnus glutinosa, enkele omgewaaide populieren en Betula pubescens. Er wordt 
nauwelijks verjonging vastgesteld van Fraxinus excelsior, wél van Alnus glutinosa. Het middendeel 
wordt gekarakteriseerd als sterk gedifferentieerd door de aanwezigheid van zowel brede, smalle, diepe 
als ondiepe greppels. Hier wordt de enige opslag van Acer pseudoplatanus aangetroffen. Het oostelijk 
deel van het transect wordt getypeerd als een iets droger, jong dicht bos, met een regelmatige 
begreppeling. Er worden sporen van hakhoutbeheer met overstaanders van Quercus robur 
aangetroffen. De diameterverdeling bij Alnus glutinosa en Betula pubescens (met veel bomen in de lage 
diameterklassen) wijst volgens Koop et al. (o.c.: 46) op een vrij recente kapping (nog een aantal jaren 
na de aanplant van Populus). In het transect wordt een door de begreppeling vertekende 
vegetatiezonering van west naar oost (en dus van nat naar droog) aangetroffen, met volgende typen: 
• Elzenzegge/Pluimzegge-type; zeer nat; tussen 0 en 10m (en wat heterogener tussen 42 en 54 m) 
• Moeraszegge-type; iets droger; tussen 10 en 32 m 
• Gelderse roos/Boskortsteeltype; met soorten van rijkere bossen; tussen ca. 32 en 60 m 
• Bramen/Pijpestrootje-type; met een aantal acidofiele soorten; tussen 58 en 100 m (met fragmenten 

tusssen 32 en 44 m) 
 

4.3.3.3.4 oligotroof transect 
 
In het oligotrofe transect wordt een gelijkmatige verspreiding van Betula pubescens waargenomen, met 
uitzondering van de westkant waar de berken verdrongen zijn door Quercus robur. Ook Alnus glutinosa 
wordt in heel het transect waargenomen, maar in lagere dichtheden op de hogere en drogere delen met 
Quercus robur. Uit de diepe kroonaanzet en grotere omvang van de eiken wordt afgeleid dat ze 
overstaanders over het elzenhakhout moeten hebben gevormd (o.c.: 52). Op de drogere stukken aan 
de westkant wordt een aftakeling van de naalhoutaanplant (Pinus nigra en Larix kaempferi) en massale 
vestiging van Prunus serotina waargenomen. De diverse begreppeling resulteert in heterogene 
vegetatie-proefvlakken, waardoor de in het veld vastgestelde zonering moeilijk kan worden afgeleid uit 
de opnamen. Daarom worden de greppelsoorten apart geplaatst. Uiteindelijk worden volgende typen (of 
soortengroepen) bekomen: 
• Brondikkopmos/Vetmos-type; greppels met sterk ijzerhoudende (uitvlokkende) kwel; met Carex 

echinata; verspreid 
• Veenmos/Kleine zeggen-type, rabatten met een dikwijls vrijwel gesloten Sphagnum-dek; met 

Molinia caerulea, Carex canescens en C. echinata in de kruidlaag; tussen 0 en 54 m 
• Kantmos/Pitrustype; type zonder Molinia en Sphagnum en met minder oligotrofe elementen als 

Juncus effusus en Lysimachia vulgaris; tussen 56-74 m, 84-90 m en 98-100 m 
• Amerikaanse vogelkers-type; droger type met dominantie van Prunus serotina in de struiklaag en 

zeer arme kruidlaag; tussen 74 en 84 m 
• Veenmos/Bochtige smele-type; in vlekjes onder de zware eiken, steeds met fragmenten van andere 

typen; tussen ca. 30-40 m en ca. 90-98 m 
In de directe omgeving van het transect worden zeldzaamheden als Scutellaria minor, Osmunda regalis, 
Carex rostrata, Carex nigra, (en de paddestoelen) Mitrula paludosa en Cantharellus cibarius gezien 
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figuur 4.1 vegetatiekaart van de kernvlakte in 1991: BN/HD = Brandnetel/nitrofielen-type (met 
codominantie van Glechoma hederacea); DT = Donker type (met veel Prunus serotina); 
HD/LZL = Hondsdraf/Look-zonder-look-type; HD/MZ = Hondsdraf/Moeraszegge-type; 
HD/RS = Hondsdraf/Ruwe smele-type; HG = Hennegras-type; MZ = Moeraszegge-type; 
MZ/BK = Moeraszegge/Boskortsteeltype; OD = oude dreef (met Anemone nemorosa als 
boselement); RS/BK = Ruwe smele/Boskortsteeltype (bron: Koop et al. 1992: 28, 
ingekleurd) 
 
vegetation map of the core area in 1991 (herbal layer types): BN/HD = Urtica/Glechoma-
type; DT = dark type (with Prunus serotina);  HD/LZL = Glechoma/Alliaria-type; HD/MZ = 
Glechoma/Carex acutiformis-type; HD/RS = Glechoma/Deschampsia cespitosa-type; 
HG = Calamagrostis canescens-type; MZ = Carex acutiformis-type; MZ/BK = Carex 
acutiformis/Brachypodium sylvaticum-type; OD = old lane; RS/BK = Deschampsia 
cespitosa- Brachypodium sylvaticum-type 
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figuur 4.2 grondvlakverdeling in 1991 in de gehele kernvlakte (bovenaan), westelijk- en 
middendeel (onderaan links) en oostelijk deel van de kernvlakte (onderaan rechts) 
 
basal area distribution in 1991 for the whole core area (up), western and central part 
(under left) and eastern part of the core area (under right) 
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figuur 4.3 aantal bomen per groeiklasse voor het westelijk en middendeel (boven) en oostelijk deel 

(onder) van de kernvlakte in 1991 
 
number of trees per growth class in western and  central (up) and eastern part (under) of 
the core area in 1991; dood = death, aftakelend = declining, heersend = dominating, 
groeiend = ingrowing 
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figuur 4.4 diameterklasseverdeling (in cm) in het westelijk en middendeel (boven) en oostelijk deel 
(onder) van de kernvlakte in 1991 
 
DBH distribution (in cm) in western and central (up) and eastern part (under) of the core 
area in 1991 
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figuur 4.5 grondvlakverdeling in het mesotroof transect in 1991 

 
basal area distribution in the mesotrophic transect in 1991 

 
 
 

figuur 4.6 aantal bomen per groeiklasse in het mesotroof transect in 1991 
 
number of trees per growth class in the mesotrophic transect in 1991; dood = death, 
aftakelend = declining, heersend = dominating, groeiend = ingrowing 
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figuur 4.7 diameterklasseverdeling in het mesotroof transect in 1991 

 
DBH distribution in the mesotrophic transect in 1991 

 
 

 
figuur 4.8 grondvlakverdeling in het oligotroof transect in 1991 

 
basal area distribution in the oligotrophic transect in 1991 
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figuur 4.9 aantal bomen per groeiklasse in het oligotroof transect in 1991 
 
number of trees per growth class in the oligotrophic transect in 1991; dood = death, 
aftakelend = declining, heersend = dominating, groeiend = ingrowing 

 
 

figuur 4.10 diameterklasseverdeling in het oligotroof transect in 1991 
 
DBH distribution in the oligotrophic transition in 1991 
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4.3.4 onderzoek in het kader van het beheerplan 
 
Voorafgaand aan de opmaak van het huidige beheerplan, gebeurt een inventarisatie van de 428 
behandelingseenheden in het Walenbos (zie 3.4.3). Het veldwerk vindt plaats in de periode van 15 
januari tot 15 maart 1994 (Van Looy et al. 1994). Voor elk van de behandelingseenheden wordt een fiche 
opgemaakt met volgende gegevens (cf. o.c.): 
• algemene bodemkenmerken 
• algemene waterhuishouding 
• reliëf en microreliëf 
• vroeger bodemgebruik  
• bestandskenmerken (structuur, menging, ontwikkelingsstadium, vervalfase) 
• boomsoortensamenstelling met stamdiameterklassen en presentie (dominant, codominant, 

gemengd, bijgemend, verspreid, ontbrekend) 
• beschrijving boomlaag, hakhoutlaag, struiklaag, kruidlaag en verjonging 
• beheersdoelstelling en voorgestelde behandeling (zie 3.4.3) 
Als ‘open plek’ gekarakteriseerde behandelingseenheden (in totaal ca. 70 ha) worden getypeerd met 
karteringseenheden van de Biologische Waarderingskaart (Van Looy et al. 1994: 61)  
 
De inventarisatie resulteert in een bestandstypering op het niveau van de behandelingseenheden. De 
kernvlakte en het mesotroof transect liggen in behandelingseenheden die worden gekarakteriseerd als 
bestanden met Canadapopulier als dominante soort in de bovenetage, met een bijmenging van 
Zomereik en veelal ook Kraakwilg. De uitgebreide nevenetage en de dichte hakhoutlaag bevat 
overwegend Zwarte els en Gewone es. Verder veel wilgen in de onderetage en veel verjonging van 
Gewone es (Populier 5). De behandelingseenheid met het oligotroof transect wordt getypeerd als een 
bestand dat wordt gedomineerd door Zomereik in de bovenetage, soms met bijmenging van 
Ratelpopulier, Berk of Grauwe abeel. De dichte nevenetage bevat uitgegroeid hakhout van Zwarte els, 
Berk, Gewone es, Gewone esdoorn en Zoete kers (Eik 4). 
 

 
 
figuur 4.11 betandstypering: zie tekst 
 stand typification; Populier: stand dominated by poplar; Eik: stand dominated by Oak 
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4.3.5 ecohydrologische atlas 
 
In de periode 1990-1995 wordt in het hydrologische studiegebied van 220 ha (zie figuur 4.1), over een 
oppervlakte van 178 ha een kartering uitgevoerd van 84 soorten vaatplanten en 15 mossoorten (De 
Becker & Huybrechts 1997). Hierbij worden alle aanwezige freatofyten (sensu Londo 1988), alsook een 
aantal karakteristieke soorten voor de vermoedelijk aanwezige bostypen, geïnventariseerd volgens een 
raster van 40 m x 40 m. Vervolgens worden op basis van de soortenlijsten uit de 1 114 rastercellen met 
behulp van clustering (Twinspan, Hill 1979) acht verschillende vegetatietypen afgebakend, resulterend 
in kleurenkaarten met de verspreiding van vegetatietypen van mineralenrijke versus mineralenarme 
standplaatsen. De groep met vegetaties van mineralenarme standplaatsen wordt gekenmerkt door de 
aanwezigheid van Molinia caerulea (Pijpestrootje) en Sphagnum palustre (Gewoon veenmos). De 
kernvlakte bevindt zich volgens deze typering volledig in een mineralenrijke zone. Zowel het oligotroof 
als het mesotroof transect situeren zich op een mineralenarme standplaats met een verschillend 
vegetatietype (figuur 4.12 en 4.13, vergelijk figuur 2.5). Het centrale deel van de kernvlakte kan volgens 
deze vrij nauwkeurige (maar niet gedigitaliseerde) situering worden gerekend tot vegetatietype 1 
(Stellario holosteae-Carpinetum betuli), de rand van de kernvlakte tot type 4 (Carici elongatae-Alnetum 
glutinosae zonder Sphagnum), het mesotroof transect voornamelijk tot type 5 (Carici elongatae-Alnetum 
glutinosae met Sphagnum) en in beperkte mate tot type 4. Het oligotroof transect behoort volgens de 
gebruikte citeria grotendeels tot type 6 (Sphagno-Alneto glutinosae). 
 

figuur 4.12 vegetatietypen ‘met mineralenrijke standplaats’ (naar De Becker & Huybrechts 1997) 
vegetation types on a ‘mineral rich location’ 
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figuur 4.13 vegetatietypen ‘met mineralenarme standplaats’ (naar De Becker & Huybrechts 1997) 
vegetation types on a ‘mineral poor location’ 

 
Op basis van het hydrologisch onderzoek (zie rubriek standplaats) worden ook kaartjes geproduceerd 
van: 

• de detailtopografie 
• de gemiddelde stijghoogte van het ondiep grondwater 
• de gemiddelde diepte van het ondiep grondwater onder het maaiveld 
• de maximale diepte van het ondiep grondwater onder het maaiveld 
• de minimale diepte van het ondiep grondwater onder het maaiveld 
• de maximale schommeling van het ondiep grondwater 
• de kwelgebieden in het Walenbos 
• de conductiviteit, sulfaat, calcium, pH, bicarbonaat, chloride, magnesium, kalium, ijzer, 

orthofosfaat, ammonium, nitraat (afzonderlijk kaartje per chemische variabele) 
• de watertypen in het Walenbos 

 
Een toetsing van de opgesomde hydrologische kaartjes aan de soorten- en vegetatiekaartjes biedt 
interessante perspectieven, maar komt niet aan bod in deze hydro-ecologische atlas. Uit de 
kleurenkaartjes met de vegetatietypen blijkt visueel alvast een duidelijk verband tussen de 
waargenomen soortencombinaties (geclusterd tot vegetatietypen) en de gemeten mineralenrijkdom van 
het ondiepe grondwater. 
 

4.3.6 windvalkarakteristieken  
 
In de periode 1996-1997 wordt door Van Rompaey (1997) in een deel van de behandelingseenheden 
van Van Looy et al. (1994) onderzoek verricht naar  algemene windvalkarakteristieken van individuele 
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bomen en boomsoorten (b.v. valrichting, domino/rechtstreeks, omtrek, lengte, ontworteling/stambreuk,, 
dood/levend, liggend/hangend en reïteratie). Daarnaast wordt aandacht besteed aan de relatie tussen 
enerzijds windval en anderzijds dominante winden en bodemtextuur.  
 
Er wordt een significante correlatie vastgesteld tussen de valrichting en de gemiddelde windsnelheid uit 
bepaalde windrichtingen. Een significante correlatie tussen de valrichting en de meest frequente 
windrichtingen wordt niet gevonden. Er wordt evenmin een significante invloed van de bodemtextuur op 
het windvalpercentage geconstateerd. 
 

4.3.7 verband tussen windval en grondwaterstand  

4.3.7.1 doelstelling 
 
De studie van Verellen (2000) kan worden beschouwd als een verderzetting van het onderzoek van Van 
Rompaey (1997). Er wordt een verdere karakterisatie beoogd van de windvalkenmerken van individuele 
bomen (boomsoort, omtrek, valrichting, worp/breuk, domino/rechtstreeks, lengte, dood/leven, reïteratie). 
Bovendien wordt nagegaan of de valrichting van de windvalbomen gecorreleerd is met de procentuele 
frequentie en de gemiddelde snelheid van zowel winden als rukwinden volgens de 16 windrichtingen. 
 

4.3.7.2 methodiek 
 
Voor een deel worden dezelfde behandelingseenheden onderzocht als bij Van Rompaey (1997). In 14 
behandelingseenheden binnen het bereik van het hydrologisch meetnet (Huybrechts & De Becker 1997) 
worden alle windvalbomen opgemeten. De proefvlakken overlappen slechts in geringe mate met de 
kernvlakte en het oligotroof transect (figuur 4.14).  
 
Van 559 bomen - behorend tot 19 boomsoorten - worden de algemene windvalkarakteristieken en de 
windvalgevoeligheid bestudeerd. Om het percentage windval per boomsoort en per bodemtype te 
kunnen bepalen, wordt een steekproef genomen van 852 staande bomen verspreid over 14 
behandelingseenheden (13.68 ha) waarin 534 windvalbomen zijn gesitueerd. Op basis van die 
steekproef wordt de totale populatie van staande bomen geschat op 7 015 en wordt een dataset 
gecreëerd van 534 windvalbomen en 7015 staande bomen. 
 
Naast een verdere karakterisatie van de windvalkarakteristieken wordt ook de relatie met 
grondwaterstandskenmerken onderzocht (b.v. invloed van de grondwaterstand op het optreden van 
windval). Daartoe worden enkel behandelingseenheden (cf. Van Looy et al. 1994) onderzocht die 
volledig binnen het bereik van de piëzometers van het hydrologisch meetnet liggen (zie hydrologisch 
onderzoek). 
 

4.3.7.3 resultaten 
 
Uit het begeleidende literatuuronderzoek komt naar voor dat het risico op ontworteling aanzienlijk 
toeneemt wanneer drainagegreppels loodrecht op de richting van de heersende winden zijn 
georiënteerd. 14 % van de onderzochte bomen wordt gekarakteriseerd als 'dood bij val'. Wat betreft het 
windvaltype wordt vastgesteld dat 75 % is ontworteld, 17 % stambreuk vertoont, 5 % breuk aan de 
stamvoet en 3 % voorkomt als gebogen stammen. Het aantal bomen dat windval overleeft blijkt sterk 
afhankelijk van de boomsoort (b.v. 3 % bij Grauwe abeel en 100 % bij Gewone es). De hoogste 
windvalpercentages worden waargenomen bij Schietwilg (29.2 %), Amerikaanse vogelkers (25.4 %), 
Grauwe abeel (25.4 %) en Canadapopulier (17.9 %). Alhoewel Zomereik 32.6 % van alle windvalbomen 
vertegenwoordigt, vertoont ze een laag windvalpercentage (5.5 %). Gewone es blijkt in het Walenbos de 
meest windvaste soort (0.21 % windval). 
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figuur 4.14 volledig opgemeten behandelingseenheden, met aanduiding van kernvlakte (blauw), 
transecten (rood) en hydrologisch meetnet (grijs) (naar Verellen 2000) 
measured management units in a windthrow study  

 
 
De valrichting van de bomen blijkt in hoge mate gecorreleerd te zijn met de richting van de heersende 
winden. Er wordt bepaald dat de hoogste correlatie optreedt bij winden met een snelheid vanaf 80 km/h 
en dat dus deze windsnelheden bepalend zijn voor het optreden van windval. Tussen de verschillende 
bodemtypen worden significante verschillen aangetroffen in het percentage windval. Op de kleibodems 
wordt minder windval waargenomen in vergelijking met de drie andere bodemtypen. De bomen op 
leemgronden vertonen in het Walenbos de meeste windschade, inzonderheid breuk en gebogen 
stammen. De grondwaterstand blijkt in het Walenbos een significante invloed te hebben op het 
windvalpercentage. Het hoogste windvalpercentage wordt waargenomen op plaatsen waar de 
gemiddelde waterstand het hoogst is. Er kan worden afgeleid dat in het Walenbos de gemiddelde 
grondwatertafelstand de grootste impact heeft op het voorkomen van windval (in vergelijking met de 
hoogste en laagste grondwaterstanden en het hoogste grondwaterstandenverschil). 
 

4.3.7.4 conclusies 
 
Zowel voor de algemene windvalkrakteristieken als voor de windvalgevoeligheid treden grote verschillen 
op tussen de boomsoorten onderling. Hierdoor kunnen analysen waarbij meerdere bomen samen 
worden beschouwd tot foutieve conclusies leiden. 
 
Zowel de stand van de grondwatertafel als de bodemtextuur hebben een significante invloed op het 
voorkomen van windval (en beide onafhankelijk van elkaar). 
 
De invloed van pathogenen kan moeilijk kan worden ingeschat en is in het uitgevoerde 
windvalonderzoek een grote onbekende. 
 
In verband met windval bestaan geen algemene regels omwille van de complexiteit van het fenomeen 
waarbij vele factoren (inclusief antropogene en pathogene) gelijktijdig inwerken. 
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4.4 onderzoek naar ongewervelden 

4.4.1 inleidende opmerking 
 
Er wordt getracht een zo volledig mogelijk overzicht te geven van het onderzoek naar ongewervelden 
dat geheel of gedeeltelijk in het natuurreservaat heeft plaatsgevonden. De beschikbare 
waarnemingslokaties worden aangeduid op figuur 4.15. Het bodemfaunaplot BF4 wordt met GPS 
ingemeten. De spinnenplots van De Knijf (1993) zijn bij benadering juist gesitueerd (in de betrokken 
licentiaatsverhandeling zijn bovendien fotos van deze lokaties terug te vinden). De door Tips (1978) 
bemonsterde percelen kunnen niet meer worden gelokaliseerd. Een compilatietabel van alle 
aangetroffen soorten is terug te vinden in bijlage 6.3. 
 

4.4.2 dagvlinders 
 
Aangaande dagvlinders zijn voor het gehele Walenboscomplex gegevens beschikbaar uit 
verschillende perioden van de twintigste eeuw8. De meeste oude gegevens zijn afkomstig uit de 
periode 1931-1960 (collectie P. Halflants, cit. in Bruneel 1993). In de periode 1976-1977 wordt 
geïnventariseerd door W. Tips. Sinds 1991 loopt in het Walenbos een inventarisatieproject van de 
Vlaamse Vlinderwerkgroep. De aanwezigheid van onderstaande soorten met hun respectievelijke 
waarnemingsperiode, illustreert de bijzondere waarde van het Walenboscomplex voor dagvlinders in 
de eerste helft van de twintigste eeuw (Bruneel 1993, zeldzaamheid volgens Maes & Van Dyck 
1996): 
 
Zilvervlek (1935-1937)β 
Zilveren maan (1933 – 1959) 
Moerasparelmoervlinder (1905–1948)β 
Grote parelmoervlinder (1933)β 
Veldparelmoervlinder (1947)1 
Woudparelmoervlinder (1933)β 
Bosparelmoervlinder (1905-1948)β 
Groot geaderd witje (1933–1947)β 
Groentje (1933)3 
Klaverblauwtje (1952)1 
Bruine vuurvlinder (1939-1941)β 
Bruine eikenpage (1938-1940)3 
Bruin dikkopje (1938-1942)β 
 
(β: uitgestorven in Vlaanderen; 1: met uitsterven bedreigd; 3: kwetsbaar) 
 
In de periode 1931-1960 worden in het Walenbos 43 soorten dagvlinders waargenomen, waarvan 18 
Rode lijst-soorten. Tussen 1991 en nu worden er slechts 27 soorten dagvlinders gezien. Het aantal 
Rode-lijst-soorten loopt terug tot twee: Kleine ijsvogelvlinder en Sleedoornpage (inventarisatie in 2001 
en 2002 van eitjes; D. Maes pers. med.)9. Zeer recent worden wel nog Aardbeivlinder en Grote vos 
aangetroffen (Berwaerts et al. 2000). Van de in totaal zestien verdwenen soorten zijn er zeven in 
Vlaanderen uitgestorven. Ze kunnen naar habitatvoorkeur worden onderverdeeld in drie groepen:  
soorten van bossen en struwelen 
soorten van droge of vochtige schrale graslanden 
soorten van heide (mogelijk was het Groentje vroeger ook op momenteel kapvlakten aanwezig). 
Als belangrijkste reden voor de vastgestelde achteruitgang wordt door Berwaerts et al. (2000) het wegvallen van het 
traditioneel beheer genoemd en meer bepaald de verbossing van grote oppervlakten hooilanden en de evolutie van 
hakhoutbosjes naar een gesloten bos. Tips & Halflants (s.d.) leggen nadruk op de stopzetting van het jaarlijks 
afmaaien van de blauwgraslanden na de Tweede Wereldoorlog. Het in onbruik raken van natte percelen is volgens 
Vercoutere (pers. med.) een proces dat reeds voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog een merkbare invloed op de 
vlinderstand heeft gehad.  

                                                      
8 1905, 1932-1942, 1945-1950, 1952, 1959, 1976-1977 en 1991-nu 
9 volgens D. Maes (pers. med.) is de vermelding van Kleine weerschijnvlinder in Van Looy et al. (1994) niet 
correct en wordt Kleine ijsvogelvlinder bedoeld 
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4.4.3 loopkevers en kortschildkevers  
 
Bruneel (1993) vermeldt dat van de 58 in het Walenbos waargenomen loopkeversoorten (Carabidae), er 
32 werden aangetroffen vóór 1950 en 33 soorten ná 1950. Volgens K. Desender (pers. med.) betreft de 
lijst van Bruneel (1993) waarschijnlijk waarnemingen uit een volledig UTM-hok (= een zone van 100 
km²) en bestrijkt ze desgevallend een ruimer gebied dan enkel het Walenbos. De soortenlijst die in dit 
basisrapport in bijlage werd opgenomen bevat enkel de door Desender in het Walenbos zelf 
bemonsterde loopkeversoorten (K. Desender pers. med.). Gedetailleerde vindplaatsgegevens (b.v. met 
betrekking tot kernvlakte en transecten) zijn beschikbaar bij Desender maar nog niet klaar voor 
publicatie. 
  
Bruneel (1993) geeft verder een overzicht van de aangetroffen Kortschildkevers (Staphylinidae). Ook 
hier is het onduidelijk of het enkel soorten uit het Walenboscomplex, dan wel het gehele UTM-hok 
betreft. 
 

4.4.4 spinnen 
 
Een eerste publicatie omtrent de spinnen van het Walenbos, is van de hand van Tips 
(1978). De doelstellingen van dit onderzoek zijn: 
• een algemene inventarisatie van spinnen in elzenbroeken 
• het opstellen van een soortenlijst van de spinnen in het Walenbos in functie van een 

oprichting als natuurreservaat 
• het bestuderen van de ecologische impact van populierenaanplantingen in 

elzenbroeken 
De geïnventariseerde bestanden bevinden zich allen in het Walenboscomplex. De exacte ligging 
ervan kan op basis van de betrokken publicatie echter niet worden achterhaald. De bestanden 
worden door Tips (1978) als volgt omschreven: 
• bestand 1: gedraineerd elzenbroek van het type Carici elongatae – Alnetum (Westhoff & Den 

Held 1975) op venige ondergrond, vijftien jaar na de laatste kapping 
• bestand 2: aanplant van canadapopulieren (25 jaar en vijftien jaar) op een voormalig elzenbroek 

op venige ondergrond; de oorspronkelijke vegetatie is verdwenen; een dikke laag veen is nog 
aanwezig 

• bestand 3: aanplant van canadapopulieren (vijftien jaar oud) met een onderetage van hakhout 
(negen jaar oud) op een minerale (leem)bodem met dunne litterlaag (snelle afbraak) 

• bestand 4: lorkenbestand op een leembodem met een vijftien centimeter dikke litterlaag 
• bestand 5: rietvegetatie in een elzenbroek met een gedurende het gehele jaar natte en uitsluitend 

uit Riet bestaande litterlaag 
Per bestand worden vijf bodemvallen geplaatst, die in de periode 1976-1977 gedurende het hele jaar 
maandelijks worden geledigd. Daarnaast gebeuren occasionele handvangsten (HC) en worden 
aanvullende bodemvallen (M, MS, O en H) bemonsterd.Een toename van Coelotes terrestris wordt door 
Tips (1978) in verband gebracht met het aanplanten van populieren. Centromerus aequalis en Pirata 
hygrophilus blijken dan weer onbelangrijk in de aangeplante bestanden, terwijl ze domineren in de 
oorspronkelijke elzenbroeken. De spinnenfauna in het rietperceel blijkt het minst vergelijkbaar met deze 
in het lorkenbestand en komt het best overeen met deze in het populierenbestand zonder onderetage. 
Het ongewijzigde elzenbroek vertoont de grootste overeenkomst met het populierenbestand met een 
onderetage van hakhout. Deze vaststellingen wordt door Tips (1978) in verband gebracht met een 
verschil in vegetatiestructuur (b.v. ontbreken van een onderetage) en substraat (b.v. venigheid van de 
bodem, dikte van het strooiselpakket).Tips (1978) concludeert dat het aanplanten van Canadapopulier 
in elzenbroeken een merkbare impact heeft op de spinnenfauna.  
 
In functie van een licentiaatsthesis naar de relatie van spinnen tot hun omgeving (De Knijf 1993), 
worden in het Walenbos acht lokaties (A tot H) bemonsterd met drie bodemvallen per station (zie 
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figuur 4.15)10. In vergelijking met andere Vlaamse bosgebieden blijken de onderzochte lokaties zeer 
rijk aan spinnensoorten (134 soorten). Daarvan krijgen volgende soorten een bijzondere vermelding 
omwille van hun zeldzaamheid in België : Dysdera erythrina, Meioneta innotabilis, Hahnia ononidum, 
Centromerus leruthi, Theridiosoma gemmosum, Scotina celans, Saloco diceros en Maro subletus. 
Aangevuld met de gegevens van Tips (1978) en De Bakker et al. (2002), bedraagt het aantal in het 
Walenbos waargenomen spinnensoorten nu 208, een voor Vlaanderen uitzonderlijk hoog aantal. Met 
behulp van multivariaat-statistische software wordt gezocht naar mogelijke relaties tussen de 
aangetroffen spinnen en hun omgeving. De eerste ordinatie-as wordt in verband gebracht met een 
gradiënt van natte naar matig droge substraten. De tweede as wordt geïnterpreteerd als een 
trofiegradiënt, met enerzijds de oligotrofe stations A en G en anderzijds de mesotrofe stations C,D en 
E. Als verklaring van de (minder belangrijke) derde as, wordt een veronderstelde voedselaanrijking 
ten gevolge van de populierenaanplant aangehaald. 

4.4.5 bodemfaunaproject  
 
In het kader van de ontwikkeling van een bodemclassificatie door middel van bodemfauna 
(onderzoeksproject B&G/15/96, De Bruyn et al. 1999), werden in geheel Vlaanderen 56 lokaties 
aangeduid, waarvan één in het Walenbos (figuur 4.15: BF4). De bodemfauna wordt er bemonsterd 
met een combinatie van verschillende valtypes (bodemvallen, kleurvallen en slakkenvallen). Daarbij 
gaat de aandacht uit naar volgende taxa: Sphaeroceridae, Lochopteridae, Syrphidae, Empididae, 
Collembola, Mollusca, Araneae, Carabidae en Nematoda. De exacte coördinaten van de 
bemonsterde lokaties zijn - samen met een analyse van standplaatsvariabelen en chemische 
bodemanalysen - terug te vinden in De Vos (1998, 1999a, 1999b). Van Den Meerschaut et al. (1999) 
situeert de bodemfaunaplots op een kaart. Laatstgenoemd rapport bevat tevens de verwerking van 
bosbouwkundige en vegetatiekundige opnamen in de plots (methodiek van de Vlaamse 
Bosinventarisatie). 
 

4.4.6 bio-indicatie van standplaatsvariabelen 
 
Een op het bodemfaunaproject (zie vorig punt) aansluitende onderzoeksopdracht (B&G/29/98, De 
Bakker et al. 2000) gaat dieper in op spinnen (Araneae), loopkevers (Carabidae), dansvliegen 
(Empididae) en slankpootvliegen (Dolichopodidae). Er wordt een aanzet gegeven tot het vinden van 
soorten die bruikbaar zijn als indicator voor bepaalde bostypen. In een apart luik komt een 
ecologische standplaatskarakterisatie van bossen met behulp van kevers (Coleoptera, 34 families) 
aan bod. Het resulterende rapport (Versteirt et al. 2000) geeft een overzicht van de waargenomen 
soorten, hun algemeenheid, habitatbreedte en bosspecificiteit. In het kader van deze 
onderzoeksopdracht gebeurden enkele licentiaatsverhandelingen waarbij volgende faunistische 
groepen werden onderzocht: 

• pissebedden (Oniscidea, Crustacea) (Devaere 1999)  
• spinnen (Aranea) (D’Hert 1999)  
• Diplopoda (Myrapoda) (Van Den Haute 1999)  

 

4.4.7 slakkeninventarisatie  
 
In het najaar van 1992 gebeurde in het Walenbos een inventarisatie van de huisjesslakkenfauna 
(Vercoutere pers. med). Zich baserend op de onderzochte grondwaterkwaliteit (De Becker 1993) 
wordt daarbij enkel bemonsterd op de kalkrijkste en mineralenrijkste plaatsen, in plots van telkens 
0.25 m²). Aan elke opname gaat het verzamelen van de vegetatie en het strooisel vooraf. Na drogen 
worden de slakken gesorteerd uit het strooisel met behulp van zeven met een verschillende 
maaswijdte. In totaal worden 21 soorten op naam gebracht. De aangetroffen soorten stellen geen 
hoge eisen aan de kalkrijkdom van de bodem. Vermoedelijk zijn de kalkrijkste plaatsen reeds te 
mineralenarm voor de echt zuurmijdende soorten. Als bijzonderheid dient de tandloze korfslak 
(Columella edentula) te worden vermeld. Deze soort van vochtige bossen en graslanden is “niet echt 
algemeen” in Vlaanderen. Het aangetroffen Stekelslakje (Acanthinula aculeata) is een soort van oude 
                                                      
10 oorspronkelijk is het de bedoeling om elf plaatsen te bemonsteren; stations I, J enK worden uiteindelijk niet 
bemonsterd (Maelfait pers. med.) 
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bossen. De opnamen in de meest kalkrijke plots van het Walenbos (plots W5 tot en met W9) zijn 
duidelijk soorten- en individuënrijker dan de andere. Deze plots zijn niet gelokaliseerd. 
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figuur 4.15 situering van de invertebratenplots  

location of invertebrate sampling plots 
 
 

4.5 ander onderzoek 

4.5.1 omgevingsgeluid  
 
Gedurende de zomer van 1993 werden op dertien vaste punten in het boscomplex Walenbos (600 ha) 
en de landelijke omgeving ervan geluidsmetingen verricht. De bedoeling was om de impact van de A2-
snelweg op het gebied na te gaan. Tijdens de zomer van 1995 werden de metingen in zes van de 
dertien onderzochte punten herhaald om een mogelijk effect van een wegdekaanpassing te evalueren. 
De resultaten van deze studie zijn opgenomen in Thoen & Bruyninckx (1996). 
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4.6 soorteninventarisaties (excl. ongewervelden)  

4.6.1 vroegere en huidige flora en fauna  
 
Een overzicht van oude en recente soortenlijsten van verschillende planten- en dierengroepen wordt 
gegeven door Bruneel (1993). De hierop gebaseerde evolutie van de vaatplantenflora in het Walenbos 
kwam reeds aan bod bij de historische kadering. Verder zijn soortenlijsten beschikbaar van (met telkens 
het jaar van waarneming of waarnemingperiode): 
• blad- en levermossen (1960, 1967, 1974, 1977, 1982, 1990, 1992, 1993) 
• dagvlinders (1905, 1932, 1939, 1940, 1941, 1942, 1945, 1946, 1947, 1948, 1950, 1952, 1959, 

1976, 1991, 1992) 
• loopkevers (voor 1950, na 1950) 
 

4.6.2 vaatplanten 
 
Gegevens voor de periode 1972-2000 zijn afkomstig van Florabank. De lijst in bijlage 6.2 heeft 
betrekking op de kilometerhokken D4.56.41 en D4.56.42, waarin kernvlakte en het transect zijn gelegen 
(figuur 4.16). 
 

 
figuur 
4.16 

situering van de kernvlakte en de transecten in het IFBL-raster (kilometerhokniveau) 
location of core area and transects in a national floristic monitoring grid (1 km²) 

 

4.6.3 fungi  
 
Sinds 1990 wordt het Walenbos vrij regelmatig bezocht door mycologen en mycologische groeperingen, 
zodat reeds behoorlijk wat gegevens uit dit gebied bekend zijn (zie bijlage 6.2). Oude gegevens van 
fungi in het Walenbos zijn ons niet bekend. Momenteel zijn 38 soorten slijmzwammen, ca. 530 soorten 
macrofungi en 39 spp. microfungi uit het bos en de randzone bekend, in de karteerhokken waarin de 
monitorproefvlakken gelegen zijn, betreft dit respectievelijk 36, 28 en 416 soorten. Het reële aantal 
soorten ligt wellicht nog een stuk hoger. De grote variatie van vochtgehaltes en bodemtypes, en 
bijgevolg ook vegetaties, resulteren in een zeer diverse mycoflora. In de Rode lijst van enkele groepen 
macrofungi wordt het gebied een topper genoemd. In de periode 1999-2001 werden nog diverse andere 
Rode lijst-soorten aangetroffen, zodat het reservaat als één van de twintig belangrijkste gebieden voor 
paddestoelen in Vlaanderen mag beschouwd worden.  
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Vermeldenswaard zijn bijvoorbeeld de diverse terrestrische stekelzwammen (Hydnellum spp., Hydnum 
spp., Phellodon spp.), die er vooral groeien op de schrale taluds of randen van de paden. De vondst van 
Amanita ceciliae in 2001 is de eerste onbetwistbare vondst van deze soort in Vlaanderen (algemener in 
Maasdistrict). In de moerassige broekbossen groeien veel begeleiders van Alnus (bv. Alnicola spp.) en 
in het veenmos komt Galerina tibiicystis voor. Ook Mitrula paludosa is algemeen in de oligotrofe 
kwelzones (zie foto in Hermy 1989). In de droge gedeelten, op rijkere bodem, is het aantal soorten 
Russula opmerkelijk. Onder de meest recente vondsten zijn zeker deze van de zeldzame 
houtzwammen Rhodotus palmatus en Ossicualis lignatilis vermeldenswaard. 
 
 

4.6.4 broedvogels  
 
Door Nef (1993) wordt het aantal territoria en zangposten van broedvogels in het centrale deel van het 
Walenbos (68 ha) bepaald. In totaal worden hierbij 44 soorten waargenomen. Broedgevallen van 
Appelvink (Coccothraustes coccothraustes), Wespendief (Pernis apivoris) en Havik (Accipiter gentilis) zijn 
een aanwijzing voor de bijzondere waarde van het gebied. 
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6 bijlagen 

6.1 vaatplanten volgens Florabank 
 
Onderstaande gegevens zijn afkomstig van Florabank (toelating 2001-wvl-17), een geïnformatiseerde 
databank met plantenverspreidingsgegevens van Vlaanderen op niveau 1km2. Aan Florabank wordt 
meegewerkt door Flo.Wer vzw, de Nationale Plantentuin van België, het Instituut voor Natuurbehoud, de 
Universiteit Gent, de KU Leuven en AMINAL afd. Natuur (VLINA/96/02, VLINA/00/01).De lijst bevat 
enkel waarnemingen uit de periode 1972-2000 en heeft betrekking op de IFBL-kilometerhokken 
D4.56.41 en D4.56.42, waarin kernvlakte en transecten gelegen zijn (zie figuur 4.16). Ze omvat 318 
soorten. 
 
 
Acer campestre L. 
Acer pseudoplatanus L. 
Achillea millefolium L. 
Achillea ptarmica L. 
Adoxa moschatellina L. 
Aegopodium podagraria L. 
Agrimonia eupatoria L. 
Agrostis canina L. 
Agrostis capillaris L. 
Agrostis gigantea Roth 
Agrostis stolonifera L. 
Ajuga reptans L. 
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 
Alopecurus pratensis L. 
Amelanchier lamarckii F.G. Schroeder 
Anemone nemorosa L. 
Angelica sylvestris L. 
Anthoxanthum odoratum L. 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann 
Apera spica-venti (L.) Beauv. 
Aphanes arvensis L. 
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl 
Artemisia vulgaris L. 
Arum maculatum L. 
Asparagus officinalis L. subsp. officinalis 
Athyrium filix-femina (L.) Roth 
Atriplex patula L. 
Atriplex prostrata Boucher ex DC. 
Bellis perennis L. 
Betula alba L. 
Betula pendula Roth 
Blechnum spicant (L.) Roth 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. 
Bromus hordeaceus L. 
Bromus sterilis L. 
Calamagrostis canescens (Weber) Roth 
Calamagrostis epigejos (L.) Roth 
Callitriche stagnalis Scop. 
Calluna vulgaris (L.) Hull 
Caltha palustris L. 
Calystegia sepium (L.) R. Brown 
Campanula rapunculus L. 
Capsella bursa-pastoris (L.) Med. 
Cardamine flexuosa With. 
Cardamine hirsuta L. 
Carex acutiformis Ehrh. 
Carex canescens L. 
Carex cuprina (Sándor ex Heuffel) Nendtvich ex A. Kerner 
Carex echinata Murray 
Carex elongata L. 
Carex nigra (L.) Reichard 

Carex pallescens L. 
Carex panicea L. 
Carex paniculata L. 
Carex pilulifera L. 
Carex pseudocyperus L. 
Carex remota Jusl. ex L. 
Carex rostrata Stokes 
Carex sylvatica Huds. 
Carpinus betulus L. 
Castanea sativa Mill. 
Centaurea L. subgenus Jacea 
Centaurium erythraea Rafn 
Cerastium fontanum Baumg. 
Cerastium glomeratum Thuill. 
Chaerophyllum temulum L. 
Chelidonium majus L. 
Circaea lutetiana L. 
Cirsium arvense (L.) Scop. 
Cirsium oleraceum (L.) Scop. 
Cirsium palustre (Huds.) Druce 
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 
Convallaria majalis L. 
Convolvulus arvensis L. 
Conyza canadensis (L.) Cronq. 
Cornus mas L. 
Cornus sanguinea L. 
Corylus avellana L. 
Crataegus laevigata (Poiret) DC. 
Crataegus monogyna Jacq. 
Crepis capillaris (L.) Wallr. 
Dactylis glomerata L. 
Daucus carota L. 
Daucus carota L. subsp. carota 
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. 
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. 
Digitalis purpurea L. 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs 
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott 
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 
Elymus repens (L.) Gould. 
Epilobium angustifolium L. 
Epilobium ciliatum Rafin. 
Epilobium hirsutum L. 
Epilobium lanceolatum Seb. et Mauri 
Epilobium parviflorum Schreb. 
Epipactis helleborine (L.) Crantz 
Equisetum arvense L. 
Equisetum fluviatile L. 
Equisetum palustre L. 
Erophila verna (L.) Chevall. 
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Eupatorium cannabinum L. 
Fagus sylvatica L. 
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve 
Fallopia dumetorum (L.) Holub 
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene 
Festuca filiformis Pourr. 
Festuca gigantea (L.) Vill. 
Festuca rubra L. 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 
Frangula alnus Mill. 
Fraxinus excelsior L. 
Fumaria officinalis L. 
Galeopsis tetrahit L. 
Galinsoga parviflora Cav. 
Galium aparine L. 
Galium mollugo L. 
Galium palustre L. 
Geranium dissectum L. 
Geranium molle L. 
Geranium pusillum L. 
Geranium robertianum L. 
Geum urbanum L. 
Glechoma hederacea L. 
Glyceria fluitans (L.) R. Brown 
Glyceria maxima (Hartm.) Holmberg 
Gnaphalium uliginosum L. 
Hedera helix L. 
Heracleum sphondylium L. 
Hieracium laevigatum Willd. 
Hieracium murorum L. 
Hieracium sabaudum L. 
Hieracium umbellatum L. 
Holcus lanatus L. 
Holcus mollis L. 
Hordeum murinum L. 
Hottonia palustris L. 
Humulus lupulus L. 
Hypericum dubium Leers 
Hypericum humifusum L. 
Hypericum perforatum L. 
Hypochaeris radicata L. 
Ilex aquifolium L. 
Iris pseudacorus L. 
Jasione montana L. 
Juglans regia L. 
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffmann 
Juncus bufonius L. subsp. bufonius 
Juncus bulbosus L. 
Juncus conglomeratus L. 
Juncus effusus L. 
Juncus tenuis Willd. 
Lactuca serriola L. 
Lamium album L. 
Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. montanum (Pers.) Hayek 
Lamium purpureum L. 
Lapsana communis L. 
Lathyrus pratensis L. 
Lemna minor L. 
Leontodon autumnalis L. 
Leucanthemum vulgare Lam. 
Linaria vulgaris Mill. 
Lolium multiflorum Lam. 
Lolium perenne L. 
Lonicera periclymenum L. 
Lotus corniculatus L. 
Lotus pedunculatus Cav. 
Lupinus polyphyllus Lindl. 
Luzula campestris (L.) DC. 
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. 

Luzula pilosa (L.) Willd. 
Lycopus europaeus L. 
Lysimachia vulgaris L. 
Lythrum portula (L.) D.A. Webb 
Lythrum salicaria L. 
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt 
Malva sylvestris L. 
Matricaria discoidea DC. 
Matricaria recutita L. 
Medicago lupulina L. 
Melampyrum pratense L. 
Melica uniflora Retz. 
Mentha arvensis L. 
Mercurialis annua L. 
Milium effusum L. 
Moehringia trinervia (L.) Clairv. 
Molinia caerulea (L.) Moench 
Myosotis arvensis (L.) Hill 
Myosotis arvensis (L.) Hill 
Myosotis cespitosa C.F. Schultz 
Myosoton aquaticum (L.) Moench 
Ornithogalum umbellatum L. 
Osmunda regalis L. 
Oxalis acetosella L. 
Oxalis fontana Bunge 
Papaver rhoeas L. 
Paris quadrifolia L. 
Phalaris arundinacea L. 
Phleum 'pratense' groep 
Phragmites australis (Cav.) Steud. 
Pimpinella saxifraga L. 
Plantago lanceolata L. 
Plantago major L. subsp. major 
Poa annua L. 
Poa compressa L. 
Poa nemoralis L. 
Poa trivialis L. 
Polygonatum multiflorum (L.) All. 
Polygonum aviculare L. 
Polygonum hydropiper L. 
Polygonum lapathifolium L. 
Polygonum minus Huds. 
Polygonum mite Schrank 
Polygonum persicaria L. 
Populus balsamifera L. 
Populus tremula L. 
Potamogeton polygonifolius Pourr. 
Potentilla anserina L. 
Potentilla erecta (L.) Räuschel 
Potentilla sterilis (L.) Garcke 
Prunella vulgaris L. 
Prunus avium (L.) L. 
Prunus cerasus L. 
Prunus serotina Ehrh. 
Prunus spinosa L. 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 
Quercus robur L. 
Quercus rubra L. 
Ranunculus acris L. 
Ranunculus ficaria L. 
Ranunculus flammula L. 
Ranunculus repens L. 
Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum 
Ribes nigrum L. 
Ribes rubrum L. 
Robinia pseudoacacia L. 
Rorippa palustris (L.) Besser 
Rosa arvensis Huds. 
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Rosa canina L. var. dumalis 
Rosa corymbifera Borkh. 
Rubus 'fruticosus' groep 
Rubus idaeus L. 
Rumex acetosa L. 
Rumex acetosella L. 
Rumex crispus L. 
Rumex obtusifolius L. 
Salix alba L. 
Salix aurita L. 
Salix caprea L. 
Salix cinerea L. 
Sambucus nigra L. 
Scirpus sylvaticus L. 
Scrophularia nodosa L. 
Sedum rupestre L. 
Senecio jacobaea L. 
Senecio ovatus (Gaertn., B. Mey. et Scherb.) Willd. 
Senecio vulgaris L. 
Setaria pumila (Poiret) Roem. et Schult. 
Silene dioica (L.) Clairv. 
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.) Greuter et Burdet 
Sisymbrium officinale (L.) Scop. 
Solanum dulcamara L. 
Solanum nigrum L. subsp. nigrum 
Solidago virgaurea L. 
Sonchus arvensis L. 
Sonchus asper (L.) Hill 
Sonchus oleraceus L. 
Sorbus aria (L.) Crantz 
Sorbus aucuparia L. 
Sparganium erectum L. 
Stachys officinalis (L.) Trev. 
Stachys palustris L. 
Stachys sylvatica L. 
Stellaria alsine Grimm 
Stellaria graminea L. 
Stellaria holostea L. 

Stellaria media (L.) Vill. subsp. media 
Succisa pratensis Moench 
Tanacetum vulgare L. 
Taraxacum Wiggers sectie Subvulgaria Christians. 
Teucrium scorodonia L. 
Tilia platyphyllos Scop. 
Torilis japonica (Houtt.) DC. 
Trifolium dubium Sibth. 
Trifolium incarnatum L. 
Trifolium pratense L. 
Trifolium repens L. 
Tussilago farfara L. 
Typha latifolia L. 
Ulmus glabra Huds. 
Ulmus minor Mill. 
Urtica dioica L. 
Vaccinium myrtillus L. 
Valeriana repens Host 
Veronica agrestis L. 
Veronica beccabunga L. 
Veronica chamaedrys L. 
Veronica hederifolia L. subsp. lucorum (Klett et Richt.) Hartl 
Veronica montana L. 
Veronica officinalis L. 
Veronica persica Poiret 
Viburnum opulus L. 
Vicia cracca L. 
Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray 
Vicia sativa L. 
Vicia sepium L. 
Vicia tetrasperma (L.) Schreb. 
Vicia tetrasperma (L.) Schreb. 
Vinca minor L. 
Viola arvensis Murray 
Viola odorata L. 
Viola palustris L. 
Viola riviniana Reichenb. 
Viscum album L. 
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6.2 fungi 
 
De mycologische gegevens van het Walenbos zijn afkomstig van FUNBEL, het databestand van de 
Koninklijke Antwerpse Mycologische Kring v.z.w., en gebaseerd op 2033 waarnemingen gedaan tijdens 
excursies van KAMK, ZWAM, VMV, Bernard Declercq, André de Haan, Myriam de Haan, Hubert De 
Meulder, Jos Monnens, Jean Schavey, Karel Van de Put, Jos Volders, Ruben Walleyn, Hugo 
Ruysseveldt en Jean Lachapelle (periode 1990-2001), aangevuld met determinaties van Emile 
Vandeven en Annemieke Verbeken en enkele recente waarnemingen van Ruben Walleyn. De 
gegevens hebben betrekking op de IFBL-hokken D5.56.41 (776 gegevens), en D5.56.42 (573 
gegevens), waarin kernvlakte en transecten gelegen zijn. Voor de ligging van deze hokken: zie figuur 
4.16. Bijzondere soorten in de lijst zijn onderlijnd; waar voorhanden, zijn ook Rode lijst-categorieën 
aangegeven (Walleyn & Verbeken 2000). In totaal worden 484 soorten opgesomd. 
 
MYXOMYCOTA (Slijmzwammen) 
 
(36 soorten) 
 

Arcyria affinis Variabel netwatje 
Arcyria cinerea Asgrauw netwatje 
Arcyria denudata Karmijnrood netwatje 
Arcyria incarnata Grootmazig netwatje 
Arcyria obvelata Lang netwatje 
Arcyria pomiformis Kluwennetwatje 
Badhamia panicea Roodvoetkalknetje 
Ceratiomyxa fruticulosa Gewoon ijsvingertje 
Cribraria argillacea Zandkleurig lantaarntje 
Comatricha nigra Langstelig kroeskopje 
Diachea leucopodia Witpootglinsterkopje 
Dictydiaethalium plumbeum Loodkleurig netplaatje 
Didymium difforme Glad kristalkopje 
Didymium melanospermum Vlekkig kristalkopje 
Didymium minus Kleinvlekkig kristalkopje 
Didymium squamulosum Variabel kristalkopje 
Enerthenema papillatum Papilparapluutje 
Enteridium lycoperdon Zilveren boomkussen 
Enteridium splendens Rossig boomkussen 
Fuligo septica Heksenboter 
Hemitrichia clavata Doorschijnend langdraadwatje 
Lycogala epidendrum Gewone boomwrat 
Lycogala terrestre Rozesporige boomwrat 
Metatrichia floriformis Donkerbruin kelkpluisje 
Metatrichia vesparium Gebundeld kelkpluisje 
Perichaena depressa Plat goudkussentje 
Physarum leucophaeum Grijswit kalkkopje 
Physarum nutans Knikkend kalkkopje 
Physarum viride Geelgroen kalkkopje 
Stemonitis axifera Roodbruin netpluimpje 
Stemonitis fusca Gebundeld netpluimpje 
Trichia affinis Bolvormig draadwatje 
Trichia decipiens Peervormig draadwatje 
Trichia persimilis Goudgeel draadwatje 
Trichia scabra Gezellig draadwatje 
Trichia varia Fopdraadwatje 
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EUMYCOTA 
 
Microfungi (roesten, branden en schimmels/fungi imperfecti) 
 
(28 soorten) 
 
Bispora antennata  
Coleosporium tussilaginis Klein hoefbladroest 
Erysiphe cichoracearum var. cichoracearum  
Erysiphe cruciferarum Koolmeeldauw 
Erysiphe galeopsidis Hennepnetelmeeldauw 
Erysiphe heraclei Schermbloemmeeldauw 
Erysiphe polygoni Duizendknoopmeeldauw 
Erysiphe sordida Weegbreemeeldauw 
Erysiphe urticae Brandnetelmeeldauw 
Melampsora larici-populina Lork-populierroest 
Microsphaera alphitoides Eikenmeeldauw 
Microsphaera divaricata Vuilboommeeldauw 
Paecilomyces farinosus Gewone rupsenzwam 
Paecilomyces tenuipes  
Podosphaera tridactyla Kersenmeeldauw 
Puccinia acetosae Veldzuringroest 
Puccinia brachypodii Kortsteelroest 
Puccinia caricina Brandnetelroest 
Puccinia caricina var. urticae acutiformis  
Puccinia coronata f. sp. alopecuri  
Puccinia lagenophorae Klein kruiskruidroest 
Puccinia lapsanae Akkerkoolroest 
Puccinia malvacearum Kaasjeskruidroest 
Puccinia sessilis Rietgrasroest 
Puccinia violae Viooltjesroest 
Sphaerotheca macularis Braammeeldauw 
Spinellus fusiger Mycenaparasiet 
Ustilago violacea Meeldraadbrand 
 
Macrofungi (paddestoelen)  
 
(420 soorten) 
 
Agaricus purpurellus Roze dwergchampignon 
Agrocybe firma var. attenuata  
Agrocybe pediades Grasleemhoed 
Agrocybe praecox Vroege leemhoed 
Alnicola alnetorum Rossige elzenzompzwam 
Alnicola amarescens Bittere zompzwam 
Alnicola bohemica Zilversteelzompzwam 
Alnicola escharoides Bleke elzenzompzwam 
Alnicola scolecina Donkere elzenzompzwam 
Alnicola striatula Gestreepte zompzwam 
Amanita ceciliae Prachtamaniet (RL 3) 
— — var. citrina Gele knolamaniet 
Amanita excelsa Grauwe amaniet 
Amanita fulva Roodbruine slanke amaniet 
Amanita pantherina Panteramaniet 
Amanita rubescens Parelamaniet 
Amanita rubescens f. annulosulfurea Geelgeringde parelamaniet 
Amanita vaginata Grijze slanke amaniet 
Amanita virosa Kleverige knolamaniet (RL 3) 
Armillaria lutea  
Armillaria mellea sensu lato Honingzwam 
Armillaria ostoyae Sombere honingzwam 
Ascobolus crenulatus Olijfgeel spikkelschijfje 
Ascobolus furfuraceus Gewoon spikkelschijfje 
Asterophora lycoperdoides Poederzwamgast 
Athelia epiphylla Gewoon vliesje 
Auricularia mesenterica Viltig judasoor 
Bertia moriformis  
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Bjerkandera adusta Grijze buisjeszwam 
Bolbitius pluteoides Teer kleefhoedje 
Bolbitius vitellinus Dooiergele mestzwam 
Boletus edulis Gewoon eekhoorntjesbrood 
Boletus erythropus Gewone heksenboleet 
Botryobasidium conspersum Grijswit trosvlies 
Botryobasidium subcoronatum Gespentrosvlies 
Bulbillomyces farinosus Korreltjeszwam 
Calloria neglecta Brandnetelschijfje 
Calocera cornea Geel hoorntje 
Calocybe carnea Roze pronkridder 
Calvatia excipuliformis Plooivoetstuifzwam 
Calycina herbarum Gewoon poederkelkje 
Cantharellus cibarius Hanenkam (RL 3) 
Cantharellus tubaeformis Trechtercantharel (RL 2) 
Ceriporia reticulata Bosnetje 
Cerocorticium confluens Ziekenhuisboomkorst 
Cerocorticium molare Getande boomkorst 
Cerrena unicolor Doolhofelfenbankje 
Chaetosphaerella phaeostroma Zwarte viltzwam 
Cheilymenia crucipila Gaffelborstelbekertje 
Cheilymenia granulata Oranje mestzwammetje 
Chlorociboria aeruginascens Gewone kopergroenbekerzwam 
Chondrostereum purpureum Paarse korstzwam 
Ciboria batschiana Eikelbekertje 
Clavulina cinerea Asgrauwe koraalzwam 
Clavulina coralloides Witte koraalzwam 
Clavulinopsis helvola Gele knotszwam 
Clitocybe clavipes Knotsvoettrechterzwam 
Clitocybe costata Geribbelde trechterzwam 
Clitocybe gibba Slanke trechterzwam 
Clitocybe odora Groene anijstrechterzwam 
Clitocybe vibecina Gestreepte trechterzwam 
Clitopilus prunulus Grote molenaar 
Collybia butyracea Botercollybia 
Collybia confluens Bundelcollybia 
Collybia dryophila sensu stricto Gewoon eikenbladzwammetje 
Collybia erythropus Roodsteelcollybia 
Collybia fusipes Spoelvoetcollybia 
Collybia ocior Donker eikenbladzwammetje 
Collybia peronata Scherpe collybia 
Conocybe anthracophila Houtskoolbreeksteeltje 
Conocybe lactea Izabelkleurig breeksteeltje 
Conocybe tenera Kaneelkleurig breeksteeltje 
Coprinus angulatus Brandplekinktzwam 
Coprinus comatus Geschubde inktzwam 
Coprinus cothurnatus Melige mestinktzwam 
Coprinus disseminatus Zwerminktzwam 
Coprinus domesticus Grote viltinktzwam 
Coprinus laanii Zaagvlakinktzwam 
Coprinus lagopides Vals hazenpootje 
Coprinus lagopus Hazenpootje 
Coprinus leiocephalus Geelbruin plooirokje 
Coprinus micaceus sensu lato Glimmerinktzwam 
Coprinus plicatilis sensu lato  
Coprinus radians Rosse viltinktzwam 
Coprinus romagnesianus Bruine kale inktzwam 
Coprinus stercoreus Kleine korrelinktzwam 
Cordyceps ophioglossoides Zwarte truffelknotszwam 
Coriolopsis trogii Bleke borstelkurkzwam 
Coronophora gregaria  
Cortinarius acutus Spitse gordijnzwam 
Cortinarius anomalus Vaaggegordelde gordijnzwam 
Cortinarius armillatus Armbandgordijnzwam 
Cortinarius bibulus Kleine elzengordijnzwam 
Cortinarius bolaris Roodschubbige gordijnzwam 
Cortinarius casimiri Grootsporige gordijnzwam 
Cortinarius comptulus Pluizige gordijnzwam 
Cortinarius delibutus Okergele gordijnzwam 
Cortinarius diasemospermus var. diasemospermus 
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Cortinarius flexipes (C. ‘paleaceus’) Gewone pelargoniumgordijnzwam 
— — var. inolens  
Cortinarius fulvescens  
Cortinarius helvelloides Geelvlokkige gordijnzwam 
Cortinarius helveolus Oranje eikengordijnzwam 
Cortinarius hinnuleus Muffe gordijnzwam 
Cortinarius cf. largus Bruine kleibosgordijnzwam 
Cortinarius lividoochraceus Rimpelige gordijnzwam 
Cortinarius pulchripes  
Crepidotus mollis Week oorzwammetje 
Crepidotus variabilis s.str. Wit oorzwammetje 
Crinipellis scabellus Piekhaarzwammetje 
Crucibulum crucibuliforme Geel nestzwammetje 
Cryptosphaeria eunomia  
Cryptosphaeria populina  
Cudoniella clavus Waterknoopje 
Cyathus olla Bleek nestzwammetje 
Cyathus striatus Gestreept nestzwammetje 
Cylindrobasidium laeve Donzige korstzwam 
Dacrymyces stillatus Oranje druppelzwam 
Daedaleopsis confragosa Roodporiehoutzwam 
Dasyscyphella nivea Sneeuwwit franjekelkje 
Delicatula integrella Plooiplaatzwammetje 
Diatrype bullata Wilgenschorsschijfje 
Diatrype disciformis Hoekig schorsschijfje 
Diatrype stigma Korstvormig schorsschijfje 
Diatrypella favacea Berkenschorsschijfje 
Diatrypella quercina Eikenschorsschijfje 
Elaphomyces granulatus Korrelige hertetruffel 
Elaphomyces muricatus Stekelige hertetruffel 
Endoxyla cirrhosa  
Entoloma caccabus Ranzige elzensatijnzwam 
Entoloma conferendum Sterspoorsatijnzwam 
Entoloma euchroum Violette satijnzwam 
Entoloma parasiticum Grootsporige schelpsatijnzwam 
Entoloma pleopodium Citroengele satijnzwam 
Epichloë typhina Halmverstikker 
Exidia plana Zwarte trilzwam 
Exidiopsis effusa Rozeblauwig waskorstje 
Fimaria cervaria Purperbruin mestbekertje 
Fomes fomentarius Echte tonderzwam 
Galerina hypnorum Geelbruin mosklokje 
Galerina paludosa Vlokkig veenmosklokje 
Galerina tibiicystis Kaal veenmosklokje 
Galerina uncialis Duinmosklokje 
Ganoderma lipsiense Platte tonderzwam 
Gymnopilus penetrans Dennenvlamhoed 
Haglundia perelegans  
Hapalopilus rutilans Kussenvormige houtzwam 
Hebeloma radicosum Geringde vaalhoed 
Hebeloma sacchariolens sensu lato Oranjebloesemzwam 
Hebeloma vaccinum Ruderale vaalhoed 
Helvella elastica Holsteelkluifzwam 
Helvella macropus Schotelkluifzwam 
Hirneola auricula-judae Echt judasoor 
Hyaloscypha hyalina s.l. Doorschijnend waterkelkje 
Hydnellum concrescens Gezoneerde stekelzwam (RL 3) 
Hydnellum spongiosipes Fluwelige stekelzwam (RL 2) 
Hydnum repandum Gele stekelzwam (RL 3) 
Hydnum rufescens Rossige stekelzwam (RL B) 
Hymenochaete cinnamomea Kaneelkleurige borstelzwam 
Hymenochaete tabacina Tabakborstelzwam 
Hymenoscyphus fructigenus Eikeldopzwam 
Hymenoscyphus laetus Vrolijk vlieskelkje 
Hymenoscyphus salicinus Geel houtvlieskelkje 
Hyphoderma obtusiforme  
Hyphoderma puberum Fluwelig harskorstje 
Hyphoderma setigerum Barstend harskorstje 
Hyphodiscus gemmarum Peppelknopschoteltje 
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Hyphodontia barba-jovis Franjetandjeszwam 
Hyphodontia nespori Penseeltandjeszwam 
Hyphodontia sambuci Witte vlierschorszwam 
Hyphodontia subalutacea Wimpertandjeszwam 
Hypholoma fasciculare Gewone zwavelkop 
— — var. pusilla Dwergzwavelkop 
Hypochnicium geogenium Smalsporig elfendoekje 
Hypocrea aureoviridis Gele kussentjeszwam 
Hypocrea rufa Rossige kussentjeszwam 
Hypomyces aurantius Oranje zwameter 
Hypoxylon fragiforme Roestbruine kogelzwam 
Hypoxylon fuscum Gladde kogelzwam 
Hypoxylon howeianum Kleinsporige kogelzwam 
Hypoxylon multiforme Vergroeide kogelzwam 
Hysterium angustatum Schorsspleetlipkogelzwam 
Incrucipilum ciliare Langharig franjekelkje 
Inocybe asterospora Sterspoorvezelkop 
Inocybe cincinnata var. cincinnata  
Inocybe curvipes Zilversteelvezelkop 
Inocybe flocculosa var. flocculosa Vlokkige vezelkop 
Inocybe geophylla var. geophylla Witte satijnvezelkop 
— — var. lilacina Lila satijnvezelkop 
Inocybe hirtella Amandelvezelkop 
Inocybe jacobi Vals poedersteeltje 
Inocybe maculata Gevlekte vezelkop 
Inocybe mixtilis Gele knolvezelkop 
Inocybe napipes Bruine knolvezelkop 
Inocybe petiginosa Poedersteeltje 
Inocybe posterula (?)  
Inocybe rimosa Geelbruine spleetvezelkop 
Inocybe sindonia Blonde vezelkop 
Inocybe squamata Populiervezelkop 
Inonotus radiatus Elzenweerschijnzwam 
Laccaria amethystina Rodekoolzwam 
Laccaria laccata var. pallidifolia Gewone fopzwam 
Laccaria tortilis Gekroesde fopzwam 
Lachnum virgineum Gewoon franjekelkje 
Lacrymaria lacrymabunda Tranende franjehoed 
Lactarius azonites Bleke fluweelmelkzwam (RL 1) 
Lactarius camphoratus Kruidige melkzwam 
Lactarius chrysorrheus Zwavelmelkzwam 
Lactarius circellatus Haagbeukmelkzwam 
Lactarius helvus Viltige maggizwam 
Lactarius lacunarum Greppelmelkzwam 
Lactarius obscuratus Groenige elzenmelkzwam 
Lactarius omphaliformis Rossige elzenmelkzwam 
Lactarius pyrogalus Vuurmelkzwam 
Lactarius quietus Kaneelkleurige melkzwam 
Lactarius serifluus sensu lato  
Lactarius subumbonatus Donkere watermelkzwam 
Lactarius tabidus Rimpelende melkzwam 
Lactarius vellereus Schaapje 
Laetiporus sulphureus Zwavelzwam 
Lamprospora areolata  
Lasiosphaeria ovina Eivormig ruigkogeltje 
Lasiosphaeria spermoides Stronkruigkogeltje 
Leccinum brunneogriseolum Bruingrijze berkenboleet 
Leccinum nucatum  
Leccinum quercinum Eikenboleet (RL B) 
Leccinum scabrum Gewone berkenboleet 
Leccinum variicolor Bonte berkenboleet 
Lenzites betulinus Fopelfenbankje 
Leotia lubrica Groene glibberzwam 
Lepiota cristata Stinkparasolzwam 
Leptosphaeria acuta  
Leptosphaeria nodorum  
Leptospora rubella  
Lycoperdon foetidum Zwartwordende stuifzwam 
Lycoperdon molle Zachtstekelige stuifzwam 
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Lycoperdon perlatum Parelstuifzwam 
Lycoperdon pyriforme Peervormige stuifzwam 
Macrotyphula juncea Draadknotszwam 
Marasmiellus ramealis Takruitertje 
Marasmiellus vaillantii Halmruitertje 
Marasmius androsaceus Paardenhaartaailing 
Marasmius bulliardii Dwergwieltje 
Marasmius quercophilus Witte paardenhaartaailing (RL A) 
Marasmius rotula Wieltje 
Megacollybia platyphylla Breedplaatstreephoed 
Megalocystidium lactescens Gewone melkkorstzwam 
Melanoleuca polioleuca Zwartwitte veldridderzwam 
Melanomma pulvis-pyrius Zwarte kruitzwam 
Merismodes anomalus Breedsporig hangkommetje 
Meruliopsis corium Papierzwammetje 
Mitrula paludosa Beekmijtertje (RL 2) 
Mollisia benesuada  
Mollisia cinerea Gedrongen mollisia 
Mollisia ligni Witrandmollisia 
Mollisia melaleuca Zwartwitte mollisia 
Mollisia ventosa Geelgroene mollisia 
Mycena abramsii Voorjaarsmycena 
Mycena adscendens Suikermycena 
Mycena filopes Draadsteelmycena 
Mycena galericulata Helmmycena 
Mycena galopus Melksteelmycena 
Mycena haematopus Grote bloedsteelmycena 
Mycena polygramma Streepsteelmycena 
Mycena pura Gewoon elfenschermpje 
Mycena rorida Slijmsteelmycena 
Mycena sanguinolenta Kleine bloedsteelmycena 
Mycena speirea Kleine breedplaatmycena 
Mycena stylobates Schijfsteelmycena 
Mycena vitilis Papilmycena 
Mycoacia uda Gele stekelkorstzwam 
Myxarium grilletii Grijze suikertrilzwam 
Nectria cinnabarina Gewoon meniezwammetje 
Nectria episphaeria Kogelmeniezwammetje 
Nemania serpens Grijze korstkogelzwam 
Oligoporus fragilis Vlekkende kaaszwam 
Oligoporus stipticus Bittere kaaszwam 
Oligoporus subcaesius Vaalblauwe kaaszwam 
Oligoporus tephroleucus Asgrauwe kaaszwam 
Orbilia cyathea Trechterwasbekertje 
Orbilia delicatula Niersporig wasbekertje 
Orbilia sarraziniana Doorzichtig wasbekertje 
Ossicaulis lignatilis Fraaie houttrechterzwam 
Panaeolus foenisecii Gazonvlekplaat 
Panellus stipticus Scherpe schelpzwam 
Paxillus involutus Gewone krulzoom 
Peniophora cinerea Asgrauwe schorszwam 
Peniophora incarnata Oranjerode schorszwam 
Peniophora quercina Paarse eikenschorszwam 
Peziza badioconfusa Olijfbruine bosbekerzwam 
Peziza succosa Gewone melkbekerzwam 
Phaeohelotium subcarneum Vleeskleurig sapbekertje 
Phallus impudicus Grote stinkzwam 
Phanerochaete sordida Groezelig huidje 
Phanerochaete velutina Ruig huidje 
Phellinus ferreus Langsporige korstvuurzwam 
Phellinus ferruginosus Gewone korstvuurzwam 
Phellinus pomaceus Boomgaardvuurzwam 
Phellodon melaleucus Tengere stekelzwam (RL 2) 
Phellodon niger Blauwzwarte stekelzwam (RL 1) 
Phlebia tristis Grauwe aderzwam 
Phlebiella vaga Zwavelschorszwam 
Pholiota highlandensis Brandplekbundelzwam 
Pholiota mutabilis Stobbenzwammetje 
Pholiota oedipus Donsvoetbundelzwam 
Physisporinus sanguinolentus Bloedende buisjeszwam 
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Physisporinus vitreus Glazige buisjeszwam 
Piptoporus betulinus Berkenzwam 
Pleurotus ostreatus Gewone oesterzwam 
Pleurotus pulmonarius Bleke oesterzwam 
Pluteus cervinus Gewone hertezwam 
Pluteus leoninus Goudgele hertezwam 
Pluteus pallescens Gevoorde hertezwam 
Pluteus podospileus Fluweelhertezwam 
Pluteus salicinus Grauwgroene hertezwam 
Pluteus umbrosus Pronkhertezwam 
Poculum firmum Eikentakstromakelkje 
Polydesmia pruinosa Kernzwamknoopje 
Polyporus alveolarius Honingraathoutzwam 
Polyporus badius Peksteel 
Polyporus brumalis Winterhoutzwam 
Polyporus ciliatus Voorjaarshoutzwam 
Polyporus varius Waaierbuisjeszwam 
Propolomyces versicolor Grijswit houtschijfje 
Protocrea farinosa  
Psathyrella candolleana Bleke franjehoed 
Psathyrella piluliformis Witsteelfranjehoed 
Psathyrella prona Kleine grasfranjehoed 
Psathyrella spadiceogrisea Vroege franjehoed 
Psilocybe inquilina var. inquilina Halmkaalkopje 
Pulvinula convexella Groot moskussentje 
Resinomycena saccharifera Zeggenmycena (RL Z) 
Resupinatus applicatus Kaal dwergoortje 
Rhodotus palmatus Zalmzwam 
Rhopographus filicinus Adelaarsvarenstreepzwam 
Rickenella fibula Oranjegeel trechtertje 
Rickenella swartzii Paarsharttrechtertje 
Rosellinia aquila Lentetepelkogeltje 
Russula aeruginea Groene berkenrussula 
Russula amoenolens Scherpe kamrussula 
Russula betularum Roze berkenrussula 
Russula brunneoviolacea Gewolkte russula 
Russula claroflava Gele berkenrussula 
Russula cyanoxantha Regenboogrussula 
Russula chloroides var. trachyspora  
Russula densifolia Fijnplaatrussula 
Russula emetica (?) Braakrussula 
Russula foetens Stinkende russula 
Russula grisea Duifrussula 
Russula heterophylla Vorkplaatrussula 
Russula laurocerasi Amandelrussula (RL 2) 
Russula lilacea Lila russula (RL 1) 
Russula melitodes Matte russula (RL B) 
Russula nigricans Grofplaatrussula 
Russula nitida Kleine berkenrussula 
Russula ochroleuca Geelwitte russula 
Russula odorata Geurige russula (RL 3) 
Russula parazurea Berijpte russula 
Russula pectinatoides ss. Romagn. Onsmakelijke kamrussula 
Russula persicina Kruipwilgrussula 
Russula pseudointegra Kleibosrussula (RL 3) 
Russula risigallina Abrikozenrussula 
Russula silvestris  
Russula undulata Zwartpurperen russula 
Russula velenovskyi Schotelrussula 
Russula versicolor Bonte berkenrussula 
Russula vesca Smakelijke russula 
Russula violeipes Paarsstelige pastelrussula 
Russula virescens Ruwe russula 
Russula xerampelina sensu lato Vissige russula 
Schizophyllum commune Waaiertje 
Schizopora flavipora Abrikozenbuisjeszwam 
Schizopora radula Splijtende tandzwam 
Scleroderma areolatum Kleine aardappelbovist 
Scleroderma bovista Kale aardappelbovist 
Scleroderma cepa Uiige aardappelbovist 
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Scleroderma citrinum Gele aardappelbovist 
Scleroderma verrucosum s.str. Wortelende aardappelbovist 
Scopuloides hydnoides Wastandjeszwam 
Scutellinia scutellata Gewone wimperzwam 
Scutellinia trechispora Stekelsporige wimperzwam 
Sepedonium chrysospermum Goudschimmel 
Steccherinum fimbriatum Geveerde raspzwam 
Steccherinum ochraceum Roze raspzwam 
Stereum gausapatum Eikenbloedzwam 
Stereum hirsutum Gele korstzwam 
Stereum ochraceoflavum Twijgkorstzwam 
Stereum rugosum Gerimpelde korstzwam 
Stereum subtomentosum Waaierkorstzwam 
Subulicystidium longisporum Priemharig korstje 
Suillus grevillei Gele ringboleet 
Tarzetta catinus Gekarteld leemkelkje 
Tarzetta cupularis Klein leemkelkje 
Thelephora terrestris Gewone franjezwam 
Trametes gibbosa Witte bultzwam 
Trametes hirsuta Ruig elfenbankje 
Trametes pubescens Fluweelelfenbankje 
Trametes versicolor Gewoon elfenbankje 
Trechispora farinacea Melig dwergkorstje 
Trechispora mollusca Raatzwammetje 
Tremella mesenterica Gele trilzwam 
Trichaptum abietinum Paarse dennenzwam 
Tubaria conspersa Zemelig donsvoetje 
Tubaria furfuracea (incl. T. hiemalis) Donsvoetje 
Tubaria pallidispora Bleek donsvoetje 
Tuber maculatum Gevlekte truffel 
Tulasnella eichleriana Roze waaszwam 
Tylopilus felleus Bittere boleet 
Xerocomus badius Kastanjeboleet 
Xerocomus chrysenteron s.str. Roodstelige fluweelboleet 
Xerocomus parasiticus Kostgangerboleet 
Xerocomus porosporus Sombere fluweelboleet 
Xerocomus pruinatus (?) Purperbruine fluweelboleet 
Xerocomus ripariellus Wijnrode boleet (RL B) 
Xerocomus rubellus Rode boleet 
Xerocomus subtomentosus Fluweelboleet 
Xylaria carpophila Beukendopgeweizwam 
Xylaria hypoxylon Geweizwam 
Xylaria longipes Esdoornhoutknotszwam 
Xylaria polymorpha Houtknotszwam 
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6.3 ongewervelden 
 
Van de verschillende groepen ongewervelden die in het reservaat werden aangetroffen, zijn 
compilatielijsten met bronvermelding en – indien bekend – de vangstlokatie (zie figuur 4.15) 
opgenomen. 
 
 
ARANAEA – spinnen 
M : grasland Tips (1978) 
MS : moerassig grasland met 
hoge kruidlaag 

Tips (1978) 

O : eiken-beukenbos Tips (1978) 
H : heiderelict Tips (1978) 
HC : handvangsten Tips (1978) 
P1 : populierenbestand 1 Tips (1978)  
La : lorkenbestand Tips (1978)  
Al : elzenbroek Tips (1978)  
P2 : elzenbroek met ingeplante 
populieren 

Tips (1978)  

Pr : rietveld op veen Tips (1978) 
A-H De Knijf (1993) (aantal individuën) 

BF4 : bodemfaunaplot De Bakker et al. (2000) (aantal individuën) 
 
M, MS, O en H : gedetermineerd door Walter Tips 
A - H : gedetermineerd door Geert De Knijf 
BF4 : gedetermineerd door Domir De Bakker 
 
 M M

S 
O H H

C 
P1 La Al P2 Pr A B C D E F1 F2 G H BF4

 
Agelenidae 
 

                    

Agelena labyrinthica     +                
Cicurina cicur   + + + + + + + + 6 1 11 4 23 7 5  4 2 
Coelotes terrestris   +  + + + + +  51 4 17 31 20 119 169 29 121 270
Histopona torpida        +   2  1   7 5  1 33 
Tegenaria atrica       +  +            
Tegenaria picta       +   +     1 8 17  3 3 
Tegenaria saeva         + +           
Tegenaria sylvestris     +                
 
Anyphaenidae 
 

                    

Anyphaena accentuata     +   + +  1        1 2 
 
Araneidae 
 

                    

A.marmoreus var. 
pyramidatus 

   +                

Araneus diadematus     +            3  1  
Araneus marmoreus     +                
Araniella cucurbitina   +  +                
Araniella opistographa     +                
Atea sturmi     +                
Atea triguttata     +                
Cyclosa conica     +                
Gibbaranea gibbosa     +                
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M M
S 

O H H
C 

P1 La Al P2 Pr A B C D E F1 F2 G H BF4

Mangora acalypha     +                
Nuctenea umbratica     +                
Zilla diodia       +              
 
Clubonidae 
 

                    

Agroeca brunnea     +   + + +           
Agroeca proxima     +                
Clubiona brevipes                1     
Clubiona caerulescens       +  +  3     2    1 
Clubiona compta      + + + + + 2 8 6  7 4 4 9 18  
Clubiona lutescens        + + + 2 4 6  4 3   9  
Clubiona pallidula             1  1      
Clubiona terrestris       +  +    1   3 3 1 2 3 
Dictyna arundinacea     +                
Dictyna latens     +                
Dictyna pusilla     +                
Dictyna uncinata     +                
Dictynidae                     
Heterodyctina 
flavescens 

    +                

Nigma flavescens              1       
 
Dysderidae 
 

                    

Drassodes lapidosus     + +  + + +           
Dysdera erythrina                1    2 
Gnaphosidae                     
Haplodrassus silvestris                6 10  1 11 
Zelotes pedestris     +               1 
Zelotes pusillus                1     
Zelotes subterraneus                1 2    
 
Hahniidae 
 

                    

Anistea elegans     + + + + +  82 34 4 61 11  1 86 2  
Hahnia helveola     + + + + +  6 5 1   22 15 19 1 3 
Hahnia montana     +  +   + 4 1    13 18 5 2 1 
Hahnia ononidum             1    1    
Hahnia pusilla     + +  + + + 2  2  1 7 33 9 33 11 
 
Linyphiidae 
 

                    

Agyneta ramosa           1 8 4 10 31   4 2  
Agyneta subtilis      +  + + + 18 4 5  2 1     
Araeoncus humilis         +            
Bathyphantes 
approximatus 

          1 10         

Bathyphantes gracilis     + + + + + + 2 27 3 2 2 4 2 8 1  
Bathyphantes nigrinus      + + +  + 22 18 6 19 22 29 6 17 17  
Bathyphantes parvulus      + +   +           
Centromerita bicolor +      +              
Centromerita concinna    + +  +              
Centromerus aequalis    + + + + + +  13 13 16 1  7 36 22 18 37 
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S 
O H H

C 
P1 La Al P2 Pr A B C D E F1 F2 G H BF4

Centromerus dilutus  +  + + + + +  + 25 1  3 7   11 5  
Centromerus expertus      +               
Centromerus leruthi                 3    
Centromerus serratus          +           
Centromerus sylvaticus + + + +  + + + + + 8 56 75 19 31 4 3 29 29 1 
Ceratinella brevis       +   +   1     1 1  
Ceratinella scabrosa      + + + +   3 2 7 19    7  
Diplocephalus latifrons                    1 
Diplocephalus 
permixtus 

           5         

Diplocephalus picinus      + + + + + 4 41 60 103 116 64 32 59 135 17 
Diplostyla concolor     + + + + + + 19 64 169 48 54 38 21 18 38 1 
Dismodicus bifrons     +        1  2   1 2  
Drapetisca socialis         +   1     1    
Dicymbium nigrum      +               
Dicymbium tibiale      +  +   16 26 20 30 3   2 1  
Entelecara acuminata               1      
Erigone dentipalpis     +                
Entelecara erythropus     +                
Entelecara flavipes     +                
Erigone atra      +    + 1  2  1 1 4 2 1 2 
Prinerigone vagans            1         
Glyphesis servulus  +       +    3 33     1  
Gonatium rubellum   + +  + + + + +  3 6 3 34 4 2 2 14 1 
Gonatium rubens +                    
Gongylidiellum 
latebricola 

      + +  + 16 15      45 1  

Gongylidiellum vivum            2         
Gongylidium rufipes     + +  + + + 1  5 3 5 45 1 1 2  
Helophora insignis         +    3  1 1     
Hypomma cornutum                   1  
Lepthyphantes cristatus   +   + + + + + 19 2 1 3 1 55 55 1 55 2 
Lepthyphantes ericaeus  +  + + +  +  +  44  2       
Lepthyphantes flavipes + + +  + + + + + +  2 28 16 10 97 74 19 42 127
Lepthyphantes mengei     +  + + +    1        
Lepthyphantes minutus                    1 
Lepthyphantes 
obscurus 

      +              

Lepthyphantes pallidus      + + + + +  8 6 11 9 6 7 2 9 15 
Lepthyphantes 
tenebricola 

          50  5 1 1 4 6 3 3 25 

Lepthyphantes tenuis +    + + +  + +  5 4 1  2 2 6 14 3 
Lepthyphantes 
zimmermanni 

+ + + +  + + + + + 16 46 56 42 32 1 6 15 37  

Linyphia emphana       +  +  1      2    
Linyphia hortensis                3 3  2 1 
Linyphia montana     +           1 3    
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S 
O H H

C 
P1 La Al P2 Pr A B C D E F1 F2 G H BF4

Linyphia peltata           2  1   3 2    
Linyphia triangularis     +    +    1   4 3  2  
Lophomma punctatum        +    31      1   
Macrargus rufus   +  +  + +  + 47 4 8 0 5 267 396 4 41 279
Maro sublestus     + +   +     3       
Maso sundevalli      + + + +   1 12 17 14    24  
Meioneta innotabilis                1     
Meioneta saxatilis              3       
Micrargus herbigradus   +  + + + + + + 9 1 6 7 4 6 4 7 51 4 
Microlinyphia pusilla              1  1     
Microneta varia   +  + + + + + + 17 9 29 7 19 19 42 2 24 26 
Minyriolus pusillus           1          
Moebelia penicillata     +                
Monocephalus fuscipes     + + + + +   2 8  1 1 2 4 70  
Neriene clathrata     + +  +  +   4   38 22 1 12 6 
Oedothorax apicatus   +                  
Oedothorax fuscus      +  +        2     
Oedothorax gibbosus           5 99 1 15 2   4   
Oedothorax retusus           5 12 3     1 1  
Oedothorax gibbosus f. 
tuberosus 

      +   20 98  7    1   

Pelecopsis radicicola      + + + +    1        
Pelecopsis parallela       +              
Pocadicnemis pumila     +  + + +            
Poeciloneta globosa       +  +       1     
Porrhomma campbelli                     
Porrhomma egeria      + +  + +      4 2   1 
Porrhomma oblitum       +              
Saaristoa abnormis      +  + + + 14 6 3 10 6 2 68 8 16 10 
Saloca diceros         +    41        
Sintula cornigera             2  1   6   
Stemonyphantes 
lineatus 

    +                

Tallusia experta                     
Tapinopa longidens                1    1 
Tapinocyba insecta       +  + +   3 7    3 3  
Taranucnus setosus           1          
Thyreostenius 
parasiticus 

              1      

Tiso vagans                1 1    
Trematocephalus 
cristatus 

          1          

Walckenaeria 
acuminata 

 + + +  + + + + + 13 2 112 32 35 13 3 8 46  

Walckenaeria 
atrotibialis 

            12 9 2    10  

Walckenaeria 
corniculans 

                1   1 

Walckenaeria cucullata      + +             8 
Walckenaeria cuspidata  +   +     + 5 14 19 7 2   30 21  
Walckenaeria 
dysderoides 

      +      3 11  9 5 3 10  
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Walckenaeria furcillata                2    1 
Walckenaeria 
melanocephala 

      +  +            

Walckenaeria 
monoceros 

                   1 

Walckenaeria 
nudipalpis 

 +  + + + + + + +  28 12 21 13   16 10  

Walckenaeria obtusa      + +  +         1 13  
Walckenaeria unicornis          +      1     
 
Liocranidae 
 

                    

Scotina celans                10 4   1 
 
Lycosidae 
 

                    

Agroeca brunnea            2 38 2 2 50 54 14 102 10 
Alopecosa pulverulenta                3   2 1 
Hygrolycosa 
rubrofasciata 

         +           

Pardosa amentata              7 2 5 6 1 25 1 
Pardosa lugubris          +    3  16 42  27 1 
Pardosa nigriceps                1     
Pardosa palustris     +                
Pirata piraticus        +             
Pardosa prativaga                1     
Pardosa pullata     +                
Pirata hygrophilus     +   + + + 411 259 211 111 191 16 9 186 144 3 
Pirata latitans        +             
Trochosa terricola  +   + +      4   1 3 12  9 5 
 
Metidae 
 

                    

Metellina mengei         +  2 1  1  3 4   1 
Metellina merianae         +         1   
Metellina segmentata     +  +  +   2 1 1  2 2  1  
 
Mimetidae 
 

                    

Ero furcata   +      +  1      3 1   
Philodromidae                     
Philodromus aureolus     +                
Philodromus cespitum     +           1     
Philodromus 
emarginatus 

    +                

Philodromus praedatus                 1    
Pisauridae                     
Pisaura mirabilis     +           2     
 
Salticidae 
 

                    

Ballus depressus      +    +   1        
Euophrys aequipes          +           
Euophrys frontalis       +   +      2     
Evarcha laetabunda     +                
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Marpissa muscosa     +                
Neon reticulatus     +                
Synageles venator     +                
 
Tetragnatidae 
 

                    

Pachygnatha clercki     +   + +  7 9 6 9 6   20 7  
Pachygnatha degeeri     +               1 
Pachynatha listeri     + +  + + + 17 17 53 17 21 60 18 16 67  
Tetragnatha extensa     +                
Tetragnatha montana     + +               
Tetragnatha obtusa             1        
Tetragnatha pinicola                     
 
Theridiidae 
 

                    

Achaearanea lunata     +                
Anelosimus vittatus     +               1 
Enoplognatha ovata     +            1  1  
Episinus angulatus                2     
Euryopis flavomaculata          +           
Pholcomma gibbum         +            
Robertus lividus       + + + + 2 9 11 20 13   5 8  
Theonoe minutissima          +           
Theridion bimaculatum     +                
Theridion familiare     +                
Enoplognatha pallens       +     1         
Theridion pictum     +                
Theridion simile     +                
Theridion sisyphium     +                
Theridion tinctum     +               1 
Theridion varians     +                
Theridiosomatidae                    
Theriodiosoma 
gemmosum 

             1    3   

 
Thomisidae 
 

                    

Misumena vatia     +                
Misumenops 
tricuspidatus 

    +                

Ozyptila trux     + + + + + +  1 23 1 6 4 1  40 3 
Xysticus cristatus     +                
Xysticus lanio     +           1 8  24  
Xysticus ulmi     +                
 
Zoridae 
 

                    

Zora spinimana         + +      7 11  6 5 
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COLEOPTERA - kevers 
BF4 : Bodemfaunaplot De Bakker et al. (2000) 
 K. Desender (pers.med. 2002)  
 
gedetermineerd door Veerle Versteirt (excl. Carabidae) 
Carabidae gedetermineerd door Konjev Desender 

  BF4 Desender 
Carabidae - Loopkevers Abax ater 150  
 Abax parallelus 4 + 
 Agonum fuliginosum  + 
 Agonum livens  + 
 Agonum moestum  + 
 Agonum muelleri  + 
 Agonum obscurum  + 
 Amara aenea  + 
 Amara convexior  + 
 Amara similata  + 
 Anisodactylus binotatus  + 
 Asaphidion curtum  + 
 Badister bullatus 3 + 
 Badister sodalis  + 
 Bembidion biguttatum  + 
 Bembidion lampros  + 
 Bembidion mannerheimi  + 
 Bradycellus harpalinus  + 
 Carabus nemoralis  + 
 Clivina fossor  + 
 Cychrus caraboides 1 + 
 Dyschirius globosus  + 
 Elaphrus cupreus  + 
 Harpalus anxius  + 
 Harpalus latus  + 
 Leistus fulvibarbis  + 
 Leistus rufomarginatus 4 + 
 Leistus terminatus  + 
 Loricera pilicornis 3 + 
 Nebria brevicollis 2 + 
 Notiophilus biguttatus 1 + 
 Notiophilus palustris  + 
 Notiophilus rufipes 3 + 
 Notiophilus substriatus  + 
 Patrobus atrorufus  + 
 Pterostichus diligens  + 
 Pterostichus madidus 11 + 
 Pterostichus minor  + 
 Pterostichus nigrita  + 
 Pterostichus oblongopunctatus 22 + 
 Pterostichus rhaeticus 1 + 
 Pterostichus strenuus  + 
 Pterostichus versicolor  + 
 Stomis pumicatus  + 
 Trechus micros  + 
 Trechus quadristriatus  + 
 Trechus secalis  + 
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Catopidae Nargus wilkini 26  
Cerambycidae - Boktorren Pachytodes cerambyliformis 1  
 Stenurella/Strangalia melanura 2  
Cryptophagidae Cryptophagus species 1  
Curculionidae - Snuitkevers Strophosoma melanogrammum 1  
 Strophosoma species 3  
Elateridae - Kniptorren Agriotes pallidulus 34  
 Athous haemorrhoidalis 4  
 Athous subfuscus 4  
 Denticollis linearis 1  
Leiodidae Agathidium atrum 1  
 Amphicyllus globus 1  
Scarabeidae - Bladsprietkevers Aphodius prodromus 1  
 Aphodius stiticus 1  
Scolytidae - Schors- en Bastkevers Xylosandrus germanus 32  
Sylphidae - Aaskevers Necrophorus humator 2  
 Phosphuga atrata 1  
 Xylodrepa quadripunctata 1  

 
DIPTERA - vliegen en muggen  
BF4 : Bodemfaunaplot  De Bakker et al. (2000) (aantal individuën) 
gedetermineerd door Luc De Bruyn e.a.  
  BF4 
Empididae – Dansvliegen Crossopalpus minimus 1 
 Drapetis parilis 2 
 Empis (Coptophlebia) albinervis 8 
 Empis (Empis) aestiva 99 
 Empis (Empis) albopilosa 1 
 Empis (Empis) nigripes 2 
 Empis (Empis) nuntia 3 
 Empis (Empis) praevia 60 
 Empis (Euempis) ciliata 1 
 Empis (Euempis) tessellata 6 
 Empis (Kritempis) livida 4 
 Platypalpus agilis 1 
 Platypalpus aristatus 46 
 Platypalpus ciliaris 24 
 Platypalpus longicornis 1 
 Platypalpus pectoralis 4 
 Rhamphomyia (Aclonempis) longipes 71 
 Rhamphomyia (Holoclera) nigripennis 1 
Dolichopodidae – Langpootvliegen Dolichopus trivialis 1 
 Neurigona quadrifasciata 1 
 Sciapus platypterus 19 
 Xanthochlorus tenellus 1 
Sphaeroceridae Minilimosina fungicola 1 
 Minilimosina parvula 2 
 Opalimosina collini 1 
 Opalimosina liliputana 1 
 Spelobia clunipes 2 
 Spelobia palmata 1 
 Spelobia parapusio 11 
 Trachyopella kuntzei 3 
Syrphidae - Zweefvliegen Dasysyrphus venustus (Meigen) 2 
 Episyrphus balteatus (De Geer) 3 
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 Ferdinandea cuprea (Scopoli) 2 
 Helophilus pendulus (Linnaeus) 2 
 Melanostoma mellinum (Linnaeus) 1 
 Melanostoma scalare (Fabricius) 5 
 Rhingia campestris Meigen 13 
 Xylota segnis (Linnaeus) 1 

  

DIPLOPODA - miljoenpoten   
BF4 : Bodemfaunaplot De Bakker et al. (2000) (aantal individuën)  
gedetermineerd door Van Den Haute 
  BF4 
 Craspedosoma rawlinsii 2 

 Cylindroiulus punctatus 1 
 Melogona gallica 1 
 Polydesmus angustus 2 
 Polydesmus gallicus 2 

  

   

ISOPODA - pissebedden   
BF4 : Bodemfaunaplot De Bakker et al. (2000) (aantal individuën)  
gedetermineerd door Devaere en Malfait 
  BF4 
 Armadillidium depressum 33 

 Oniscus asellus 4 
 Philoscia muscorum 16 
 Trichoniscus pusillus 6 

  

CHILOPODA – duizendpoten   
BF4 : Bodemfaunaplot De Bakker et al. (2000) (aantal individuën)  
gedetermineerd door Jean-Pierre Maelfait 
  BF4 
 Cryptops parisi 14 

 Lithobius forficatus 1 
 Schendyla nemorensis 1 

  

NEMATODA - spoelwormen   
BF4 : Bodemfaunaplot  De Bakker et al. (2000)   
gedetermineerd door De Schutter en Coosemans 
  BF4 
 Lelenchus species + 

 Tylenchus species + 
 Malenchus bryophilus + 
 Filenchus discrepans + 
 Filenchus species + 
 Aphelenchus + 
 Aphelenchoides + 
 Protorhabditis filiformis + 
 Bunonema reticulatum + 
 Bunonema richtersi + 
 Cephalobus species + 
 Panagrolaimus species + 
 Teratocephalus terrestris + 
 Metateratocephalus crassidens + 
 Anaplectus species + 
 Plectus acuminatus + 
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 Plectus species + 
 Tylocephalus auriculatus + 
 Wilsonema otophorum + 
 Prismatolaimus intermedius + 
 Alaimus mucronatus + 
 Clarkus pappilatus + 
 Prodorylaimus species + 
 Eudorylaimus species + 
 Tylolaimophorus typicus + 

 
 
LEPIDOPTERA – dagvlinders UTM-hok         

  FS
30
43

FS
30 
44

FS
31
42

FS
31 
43

FS 
31 
44 

FS
32 
42

FS
32 
43

FS 
32 
44 

FS
32 
45

FS
33 
44 

 

 Maes  
(2002) 

Berwaerts  
et al. 
(2000) 

         

Ochlodes venatus + +    + +  + +   Groot dikkopje 
Pyrgus malva  +           Aardbeivlinder 
Thymelicus sylvestris + +    + +  + +  + Zwartsprietdikkopje 
Celastrina argiolus + +    + +  + +  + Boomblauwtje 
Lycaena phlaeas + +    +       Kleine vuurvlinder 
Polyommatus icarus + +    + +  + +   Icarusblauwtje 
Querqusia querqus + +       +    Eikenpage 
Thecla betulae  +           Sleedoornpage 
Aglais urticae + + +   + +  + +  + Kleine vos 
Araschinia levana + + + +  + +  + +  + Landkaartje 
Inachis io + + + +  + +  + + + + Dagpauwoog 
Limenitis camilla + +  +  + +  + +  + Kleine ijsvogelvlinder 

Nymphalis polychloros  +           Grote vos 

Polygonia c-album + + +   + + + + + + + Gehakkelde aurelia 
Papilio machaon + +    + + + + +  + Koninginnepage 
Anthocaris cardamines + + +   + + + + +  + Oranjetipje 
Gonopteryx rhamni + + + +  + + + + + + + Citroentje 
Pieris brassicae + + + +  + +  + +  + Groot koolwitje 
Pieris napi + +    + +  + +   Klein geaderd witje 
Piers rapae + + + +  + + + + + + + Klein koolwitje 
Aphantopus hyperantus + +    + +  + +   Koevinkje 
Coenonympha pampilus + +    + +      Hooibeestje 
Maniola jurtina + +    + +  + +  + Bruin zandoogje 
Pararge aegeria + + + + + + + + + + + 1 Bont zandoogje 
Pyronia tithonus + +    +      + Oranje zandoogje 
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MOLLUSCA - weekdieren 
plots W1-W9  pers. med. (waarnemingen 1992) 
gedetermineerd door Bart Vercoutere 
  W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9
Acanthinula aculeata Stekelslakje   1  2 7 4 2 5 
Aegopinella nitidula Bruine glansslak 1         
Aegopinella pura Kleine glansslak 8      1  1 
Carychium minimum Plompe dwergslak 10 1   25  21 15 138
Carychium tridentatum Slanke dwergslak   7 10  117  3 13 
Cepaea nemoralis Gewone tuinslak    2  1  1  
Cepaea species   2    1    
Cochlicopa lubrica Glanzende agaathoren         8 
Columella edentula Tandloze korkslak 3  2   25 10 5 23 
Discus rotundatus Boereknoopje 28 7 27 21 23 59 38 19 20 
Euconulus fulvus Tolslakje 3      2  2 
Lymnaea trancatula Leverbotslakje       1   
Oxychilus cellarius Kelderglansslak 1         
Punctum pygmaeum Speldeknopje 23 1  7 2 2 3 7 1 
Succinea species        2 1 3 
Succinea putris Gewone barnsteenslak   1   1    
Vallonia costata Geribde jachthorenslak    1      
Vitrea crystallina Gewone kristalslak 4  1 2 1 6 1 1 6 
Vitrina pellucida Gewone glasslak      1 1 1  
Zonitoides nitidus Donkere glansslak  1        
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7  samenvatting 
 
Deze bureaustudie kadert in het monitoringprogramma van de Vlaamse bosreservaten. Als referentie 
voor de tienjaarlijkse monitoringrapporten, wordt getracht een beeld te geven van de standplaats en de 
historiek van de gemonitorde kernvlakte (ca. 1 ha) en transecten (beide 100 x 10 m²) in het Vlaams 
Natuurreservaat Walenbos (ca. 227 ha). Er wordt tevens een overzicht gegeven van 
onderzoeksactiviteiten en inventarisaties die relevant zijn voor de monitoring. Gecompileerde 
soortenlijsten van flora, fungi en fauna worden in bijlage voorzien.  
 
Het Vlaams Natuurreservaat Walenbos behoort tot het Walenboscomplex (ca. 500 ha) en situeert zich 
in een bosrijke beekvallei in het heuvelachtige Hageland. Dit door loofbos gedomineerde gebied bestaat 
uit een alluviaal gedeelte (alluvium) en een deel van de zuidelijke valleiwand (hellinggronden). 
Kernvlakte en transecten behoren tot het alluvium en maken deel uit van een kwelzone van bijna 30 ha. 
Ze liggen volledig in een begreppeld alluviaal bos, gedomineerd door populieren, elzen, essen en 
berken. Naargelang de chemische samenstelling van het kwelwater wordt over het 'oligotroof' en het 
'mesotroof' transect gesproken. Ter hoogte van de kernvlakte en het mesotroof transect domineert 
eerder neutraal tot zwak basisch, mineralenrijk water met een hoge elektrische conductiviteit en hoge 
concentraties aan Ca2+, HCO3- en Mg2+. Het oligotroof transect situeert zich nabij de grens tussen twee 
grondwatertypen met lage elektrische conductiviteit: repsectievelijk  met relatief hoge Cl- en K+ 
concentraties en lage concentraties aan SO4

2- en Mg2+. Afgaande op een kartering van 
plantenindicatoren bevindt de kernvlakte zich – in overeenstemming met de chemische samenstelling 
van het kwelwater - volledig in een mineralenrijke zone. Enigszins afwijkend van de chemische 
analysen, situeren het oligotroof en het mesotroof transect zich volgens deze fytosociologische typering 
beiden op een mineralenarme standplaats. De bodemsamenstelling is slecht gekend en complex. 
Bodemprofielen die net buiten de kernvlakte zijn verzameld, vertonen tussen 10 en 30 cm diepte een 
relatief dunne laag venige klei of veen, rustend op lemig zand of zand. In het oostelijk deel van de 
kernvlakte zit het zand veel dichter bij het oppervlak, een eigenschap die hier samengaat met een 
sterke vertegenwoordiging van Hondsdraf (Glechoma hederacea) in de kruidlaag. Aan de westzijde is 
het dek van klei en veen dikker en domineren kruidlaagtypen met Moeraszegge (Carex acutiformis) en 
Hennegras (Calamagrostis canescens). In het mesotroof transect varieert het substraat van zeer nat en 
venig aan de westkant, over vochtig kleiig in het centrum, tot matig vochtig en zandiger in het oosten. 
Twee profielen in het oligotroof transect zijn gereduceerd tot op 38 cm diepte en vertonen een gleyige 
kleilaag tussen 20 en 50 cm, rustend op kleiig veen, met daaronder zandige klei met veenlenzen. 
 
Op de Ferrariskaart (ca. 1771) bevinden de kernvlakte en de transecten zich in een nat grasland met 
enkele verspreide bosjes en akkertjes. Het is mogelijk dat het oligotrofe transect in zo’n (spontaan?) 
bosje gelegen is. Op de Vandermaelenkaart (ca. 1845) staat het in elk geval ingetekend als bos. Het 
mesotroof transect wordt vermoedelijk bebost tussen 1845 en 1880. Het oostelijk deel van de kernvlakte 
staat omstreeks 1860 voor het eerst ingetekend als bos. Op de topografische kaart uit 1890 staat heel 
de kernvlakte als bos ingetekend. Volgens lokale bewoners bevindt de kernvlakte zich in een spontaan 
verbost grasland, waarop in de periode 1960-1965 twee populierenvariëteiten worden aangeplant. 
Vermoedelijk dateert de populierenaanplant in het mesotroof transect uit de zelfde periode. In het 
oligotroof transect dateert de aanplanting uit 1974 (hier enkel cv. Robusta). Hakhoutbeheer - deels met 
overstaanders van voornamelijk Zomereik (Quercus robur) – blijft in kernvlakte en transecten 
vermoedelijk gehandhaafd tot in de jaren 1970. Vanaf 1985 worden in principe geen beheerswerken 
meer uitgevoerd. Volgens het huidig beheersplan bevinden de kernvlakte en de transekten zich in 
spontaan evoluerend bos. 
 
Het Walenbos is onderwerp van talrijke (eco)hydrologische studies, vegetatiestudies en inventarisaties. 
Het wordt als één van de twintig belangrijkste gebieden voor paddestoelen in Vlaanderen beschouwd. 
Er bevinden zich permanente plots voor spinnen en bodemfauna. Inventarisaties laten een voor 
Vlaanderen uitzonderlijk hoog aantal.spinnensoorten zien (208). Van bijzonder belang voor de 
monitoring is het onderzoek van Koop et al. (1992) omtrent de structuur en samenstelling van de 
vegetatie in kernvlakte en transecten (zie monitoringrapport, De Keersmaeker et al. 2003). Het 
windvalonderzoek van Verellen (2000) is als referentie minder belangrijk omdat de opgemeten 
bestanden slechts voor een gering deel met de kernvlakte en de transecten samenvallen.
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8 summary 
 
This desk study is written within the framework of the Flemish forest reserves monitoring program. 
Serving as a reference for the ten-yearly monitoring reports, its main purpose is to characterize the 
habitat and history of the monitored core area (ca. 1 ha) and transects (both 100 x 10 m²) in the Flemish 
Nature Reserve “Walenbos” (Walen Forest, ca. 227 ha). It also contains an overview of research 
activities and inventories relevant to the monitoring, including compiled species lists of plants, fungi and 
animals. 
 
The Flemish Nature Reserve Walen Forest belongs to the Walen Forest complex (ca. 500 ha) and is 
located in a densely wooded brook valley in a hilly landscape called 'Hageland'. The area is dominated 
by deciduous forest and consists of an alluvial and a hilly part. Transects and core area are located in 
the alluvial part, in a groundwater discharge zone of almost 30 ha. They lie entirely under a trenched wet 
forest that is dominated by Populus, Alnus, Fraxinus and Betula. According to the chemical compostion 
of the groundwater, the transects are respectively characterized as 'mesotrophic' and 'oligotrophic'. The 
groundwater in both core area and mesotrophic transect is characterized as neutral to weakly alkaline, 
mineral rich, with a high electrical conductivity and high concentratons of Ca2+, HCO3- and Mg2+. The 
oligotrophic transect is situated in between two 'groundwater zones' with low electrical conductivity, one 
high in Cl- and K+ and the other one low in SO4

2- and Mg2+. According to a detailed mapping of plant 
indicator species, the core area is located entirely in a mineral rich habitat, as one could expect from the 
chemical analysis of the groundwater. Somewhat unexpectedly, the mesotrophic transect and the 
oligotrophic transect are both phytosociologically characterized as mineral poor habitats (albeit they 
display slightly different vegetation types). The soil composition is pooly understood and complex. Soil 
profiles near the core area show a thin layer of peaty clay or peat between 10 and 30 cm depth, with 
loamy sand or sand underneath. Sandy horizons are much closer to the surface in the eastern part of 
the core area, where Glechoma hederacea is abundant. The western part displays a thick layer of peat 
and clay near the surface, coinciding with a dominance of Calamagrostis canescens and Carex 
acutiformis in the herbal layer. In the mesotrophic transect the substrate varies from very wet and peaty 
in the west, over humid and clayey in the centre, to moderately humid and sandier in the east. Two 
profiles in the oligotrophic transect are reduced up to 38 cm depth en display a gleyey clay layer 
between 20 and 50 cm depth, lying on clayey peat, with sandy clay and peat lenses underneath. 
 
On the Ferraris map (ca. 1771) core area and transects are located in a wet grassland area that 
contains some small fields and small woods. It is possible that the oligotrophic transect is part of such a 
(spontaneous?) wood. It is definitely wooded on the Vandermaelen map (ca. 1845). According to old 
maps, the mesotrophic transect is probably forested between 1845 and 1880. The eastern part of the 
core area has been permanently wooded since 1860. The core area is wooded entirely on the 
topographical map of 1890. According to locals, the core area is situated in a spontaneously wooded 
grassland, that is planted with two varieties of  Populus ×canadensis in the early 1960s. The poplars in 
the mesotrophic transect (also two varieties) probably date back to the same period, but those in the 
oligotrophic transect (only cv. Robusta) were planted in 1974. Until the 1970s, core area and transects 
are treated as coppice, partly with standards of Quercus robur. Since 1985, they are left unmanaged. In 
the present management plan, core area and transects are located in non-intervention forest.  
 
Numerous (eco)hydrological studies, phytosociological studies and species inventories have been taken 
place in the Walen Forest. It is considered as one of the twenty most important areas for fungi in 
Flanders. An unusually high number of spider species (i.c. 208) has been recorded. Of special 
importance for the monitoring project is the research by Koop et al. (1992), who already studied the 
structure and composition of the vegetation in core area and transects in 1991 (cf. monitoring report, De 
Keersmaeker et al. 2003). The windthrow study by Verellen (2000) is of lesser importance for the 
monitoring, because the measured stands only coincide for a very small part with the core area and 
transects.  
 


