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Foto 1.  Het landschap van deze vallei nabij het gehucht Veurs geeft een schitterende staalkaart van wat Voe-
ren aan kleine landschapselementen en bomen en struiken te bieden heeft: oude geschoren en getuinde vee-
keringshagen, soms eeuwenoude knotbomen, hoogstamboomgaarden omgeven door beboste heuvelkammen 
als begrenzing van de vallei. Foto Arnout Zwaeenepoel, voorjaar 2004. 

Foto 2. Spaanse aak-knotspaartelg, met stoofomtrek van 5m, te ’s Gravenvoeren (opname VO134). 
Foto Hugo De Wettinck, oktober 2006.
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Foto 3. Detail knotspaartelg Gewone esdoorn, nabij Toren te Teuven. Foto Arnout Zwaenepoel, oktober 2006.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot het onderzoek

Dit rapport geeft een samenvatting van de resultaten van de inventarisatie van autochtone bomen en 
struiken in de gemeente Voeren, die in 2006-2007 heeft plaats gevonden. Ook aanbevelingen over 
bescherming en beheer komen aan bod. het volledige rapport heeft als titel: ‘Autochtone bomen en 
struiken in de gemeente Voeren. Iinventarisatie en evaluatie van oorspronkelijk inheemse genenbron-
nen van bomen en struiken in Vlaanderen’ en is eveneens in november 2007 uitgekomen.

In navolging van de reeds uitgevoerde inventarisaties in Vlaanderen werd door de toenmalige Afdeling 
Bos & Groen van Aminal (actueel omgevormd tot Agentschap voor Natuur & Bos) de opdracht toege-
kend aan Wvi, het Ecologisch Adviesbureau Maes, Bronnen Onderzoek & Advies en Esher, Milieu & 
Natuur om de gemeente Voeren te inventariseren op autochtone bomen en struiken. 

Foto 4. Landschapsoverzicht Sint-Martens-Voeren. Foto Bert Maes, 2006.

1.2 Praktische toepasbaarheid van het onderzoek

De gegevens uit het onderzoek kunnen dienen voor beschermende maatregelen van bedreigde groei-
plaatsen. Op waardevolle groeiplaatsen kan een aangepast beheer of aankoop overwogen worden. 
De informatie kan tevens dienen voor oogstprogramma’s van zaad- en stekmateriaal ten dienste van 
nieuwe beplantingen. De resultaten van de inventarisaties kunnen gebruikt worden bij verder genetisch- 
en selectieonderzoek, ten dienste van het genenbehoud. 

Het onderzoek naar autochtone bomen en struiken levert niet alleen heel waardevolle informatie op 
over het natuurlijke verleden van ons landschap. Het biedt meteen ook in veel gevallen een betere kijk 
op allerlei cultuurhistorische achtergronden. Hiervoor was dit onderzoek echter niet in de eerste plaats 
bedoeld. Het is wél ook een stevige aanzet tot dit onderzoek. Dit onderzoek dient echter aangevuld met 
een meer systematische inventarisatie van cultuurhistorisch gebonden bomen en struiken.  
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Foto 5. Knotels met stamomtrek 360 cm nabij Wad te Teuven. Voor zover bekend is dit de dikste kno-
tels van Vlaanderen. Over de precieze leeftjd blijft het evenwel zwaar gissen. Foto Arnout Zwaenepoel, 
voorjaar 2007.
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1.� Het belang van autochtone bomen en struiken 

Er bestaat altijd behoefte aan kennis over het verleden. Kennis over hoe mensen vroeger leefden 
heeft veel te maken met de historie van onze bomen en bossen. Hoe maakten mensen gebruik van de 
vruchten, bloemen, bast, schors en boomstammen van de verschillende bomen en struiken: als voed-
sel, geneeskruid, verfstof, vezel, looistof, bouwhout of hout voor bogen. Antwoord op deze vragen geeft 
inzicht in de redenen waarom bepaalde bomen tegenwoordig op een bepaalde plaats voorkomen of 
juist zijn verdwenen.

Op wereldschaal is grote zorg ontstaan over de verarming van de natuur. Niet alleen wordt de opper-
vlakte aan natuur steeds kleiner, maar er verdwijnen ook soorten en regionale populaties. Het is een 
proces dat niet alleen in de tropische landen en oerwouden speelt. Uit het onderzoek in Nederland 
en Vlaanderen is gebleken dat meer dan helft van de autochtone bomen en struiken in Nederland en 
Vlaanderen zeldzaam zijn geworden en ten dele met uitsterven worden bedreigd. Enkele soorten zoals 
Grove den en Taxus zijn waarschijnlijk geheel als autochtoon uitgestorven. Van enkele soorten zijn er in 
het veld nog maar weinig exemplaren te vinden, zoals de Koraalmeidoorn (nog één exemplaar gekend 
in Vlaanderen), Gele kornoelje, Kale struweelroos en Wilde peer. Andere soorten zijn minder bedreigd, 
maar in een aantal gebieden toch vrijwel uitgestorven. Denken we maar aan Zwarte populier, die nog 
slechts langs rivieren (IJzer, Schelde, Maas) met mondjesmaat aangetroffen wordt, of Fladderiep en 
Winterlinde die in de provincie Antwerpen vrijwel uitgestorven zijn. Zomerlinde kwam vroeger voor in 
het kustgebied en het rivierengebied, maar is daar geheel verdwenen. Het verdwijnen van soorten en 
populaties is een proces dat al eeuwen aan de gang is, maar vooral in de tweede helft van de 19e en 
20e eeuw is ingezet. Het houdt verband met de uitbreiding van steden en dorpen, aanleg van wegen en 
schaalvergroting en mechanisering in de landbouw en de bosbouw.

We mogen er van uit gaan dat de autochtone bomen en struiken goed zijn aangepast aan de plaatselijke 
omstandigheden, na honderden, soms duizenden jaren evolutie en ontwikkeling na de IJstijden. De na-
tuur heeft ons in feite een grote en fantastische investering nagelaten. Veel populaties van bomen en 
struiken en zelfs individuen hebben in het afgelopen millennium de warme 15e eeuw en de Kleine IJstijd 
van de 17e en 18e eeuw overleefd, wat op een bijzondere veerkracht wijst. Ofschoon hier nog veel vra-
gen en onduidelijkheden liggen is het van belang dat we zuinig zijn op dit overgeleverde erfgoed. Wat 
weg is komt niet meer terug. 

Economisch gezien betekenen de oorspronkelijk inheemse bomen en struiken een waardevolle basis 
van plantmateriaal, van waaruit altijd weer selecties ten behoeve van houtteelt en sierteelt genomen 
kunnen worden. De in de handel zijnde klonen en variëteiten, hoe waardevol ook, hebben altijd een 
beperking ten aanzien van kwaliteit, aanpassing aan het milieu en vatbaarheid voor ziekten. Vooral bij 
klonaal plantmateriaal speelt ook het risico van minimale genetische variatie.

In ons cultuurlandschap, waaronder de natuurgebieden en natuurreservaten, vormen bomen en strui-
ken de belangrijkste dragers van de levensgemeenschappen. Ze zijn voorwaardenscheppend voor veel 
andere organismen. Voor het beheer van natuurreservaten en landschap is kennis van autochtone 
soorten en hun groeiplaatsen daarom van essentieel belang. 

Voor de mens hebben de oude boskernen met oude bomen en de vaak grillige stammen van hakhout 
en spaartelgen een bijzondere sfeer en belevingswaarde. Enkele oude cultuurbossen in Europa, zoals 
het Neuenburger Urwald in Nedersaksen, de bossen van Fontainebleau bij Parijs en het Zoniënwoud bij 
Brussel zijn behouden gebleven door pleidooien van kunstenaars in de 19de eeuw. Zij achtten die bos-
sen toen van grote waarde voor de literatuur en schilderkunst. Ook werden in die tijd de oude boskernen 
herontdekt, juist ook vanwege de belevingswaarde. 

Internationaal wordt het belang van oude bossen en inheemse genenbronnen inmiddels onderkend. 
Vooral in de jaren negentig van de twintigste eeuw zijn diverse internationale verdragen ondertekend; 
het verdrag over de biodiversiteit (Rio de Janeiro 1992) gaf een krachtig signaal. Belangrijke intermini-
steriële conferenties in Europa voor het behoud van genetische diversiteit van bomen en bossen waren 
die van Straatsburg (1990), Helsinki (1993) en Lissabon (1998). Voor het behoud van Europese genen-
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bronnen zijn in respectievelijk 1994 en 1996 The European Forest Genetic Resources Programme (Eu-
forgen) en The Noble Hardwoods Network gestart, waarin ook Nederland en Vlaanderen participeren. 
Deze programma’s hebben tot doel de genenbronnen van de Europese bomen en bossen te behouden 
en duurzaam te beheren.

Foto 6. Knothaagbeuk voor de vakwerkboerderij Dal 13 te Veurs. De stamomtrek bedraagt 303 cm. De 
bewoners schatten de boom 250 jaar oud. Foto Bert Maes, 2006.
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2 Opzet

2.1 Inventarisatiegebied

Omwille van zijn afwijkende karakter en ligging ten opzichte van de rest van Vlaanderen is de Voer-
streek als een apart onderzoeksgebied behandeld. Het is vooral de hoogteligging en de her en der 
dagzomende krijtbodem die dit gebied op abiotisch vlak doet afwijken van de rest van Vlaanderen.

De gemeente Voeren bestaat uit zes deelgemeenten: Moelingen, ’s Gravenvoeren, Sint-Martens-Voe-
ren, Sint-Pieters-Voeren, Teuven en Remersdaal. 

Kaart 1. Overzichtskaartje met situering van de zes deelgemeenten en de belangrijkste gehuchten 
(Theunissen et al. 2004).

Kaart 2. Ecoregio’s en ecodistricten in Vlaanderen (De Blust 2007). 
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Het	onderzoeksgebied	is	gelegen	in	één	plantengeografisch	district:	het	Maasdistrict.

Kaart 3.	Plantengeografische	districten	van	Vlaanderen	(Lambinon	et	al.	1998).

De deelgemeente Moelingen is enigszins afwijkend van de overige deelgemeenten, door zijn lagere lig-
ging. Deze deelgemeente wordt trouwens nog tot de ecoregio van de krijt-leemgebieden gerekend, die 
de band met Brabants en Limburgs Haspengouw duidelijk maakt. Binnen deze ecoregio komt slechts 
één ecodistrict in Voeren voor, namelijk het Lemig Maasterassendistrict. De overige deelgemeenten 
worden tot de ecoregio van de krijtgebieden gerekend, ook slechts met één ecodistrict, namelijk het 
Voerens krijtdistrict. De naam van de ecoregio’s en ecodistricten is enigszins misleidend, want in alle 
deelgemeenten overheersen toch eolische leembodems aan de oppervlakte, en slechts op steilhellin-
gen dagzomen her en der krijt- of ‘mergel’bodems.
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2.2 De begrippen inheems, autochtoon, oorspronkelijk inheems, endeem, exoot 
en archeofiet 

Dit onderzoek richt zich op de inventarisatie van autochtone (= oorspronkelijk inheemse) bomen en 
struiken. Vooral na 1500 met de ontdekking van Amerika en de reizen naar Azië en Australië zijn talloze 
exoten ontdekt, die het hier in onze bossen, parken en tuinen uitstekend doen en in een aantal opzichten 
een grote aanwinst betekenen. Het aantal ingevoerde exotische boom- en struiksoorten wordt geschat 
op meer dan 3000. Veel meer dus dan de circa honderd en tien inheemse boom- en struiksoorten.

Maar wat verstaan we nu precies onder inheems. Voor België en dus ook voor Vlaanderen verwijst men 
gewoonlijk naar het jaar 1860, toen de eerste druk van de ‘moderne’ wetenschappelijke landsdekkende 
flora	van	F.	Crépin	werd	uitgegeven.	De	opvatting	over	het	begrip	(inheemse	flora’	veranderde	sindsdien	
slechts in geringe mate; het is nog steeds de grondslag voor de huidige botanici.

Inheemse planten mogen niet verward worden met endemen: soorten die uitsluitend voorkomen in een 
bepaald land. Er zijn maar heel weinig soorten die uitsluitend in de Lage Landen voorkomen. De meeste 
inheemse soorten hebben een verspreiding die een groot deel van Europa omvat en vaak nog in gebie-
den daarbuiten zoals Westelijk Azië en Noord-Afrika. Een paar soorten zoals jeneverbes en wilde gagel 
komen zelfs van nature nog in Noord-Amerika voor.

Wij zijn hier vooral geïnteresseerd in inheemse populaties die hier vanouds groeien: de oorspronkelijke 
inheemse of autochtone bomen en struiken. Het zijn de bomen en struiken die hier na de periode van 
de IJstijden zonder directe invloed van de mens zijn gekomen. Heybroek (1992) was de eerste die een 
duidelijke	definitie	formuleerde:	‘Autochtoon	materiaal	is	materiaal	dat	zich	sinds	zijn	spontane	vestiging	
na de ijstijd ter plekke altijd slechts natuurlijk heeft verjongd of kunstmatig verjongd is met strikt lokaal 
oorspronkelijk materiaal’.

Veel inheemse bomen en struiken worden tegenwoordig aangeplant, maar het plantmateriaal komt dan 
toch vaak uit andere streken van Europa, meestal uit landen met lage lonen. 

Veel van de oorspronkelijk inheemse bomen en struiken die in ons klimaat groeien hebben sedert de 
IJstijden meer dan 10.000 jaar van evolutie en genetische selectie als onderdeel daarvan, achter de rug. 
Dit is de biologische uitleg waarom ze bijzonder goed aangepast zijn aan de plaatselijke bodem en de 
klimaatsomstandigheden. Daardoor is een ingewikkelde samenleving met allerlei organismen ontstaan, 
die met de bomen en struiken zijn mee geëvolueerd. Gele kornoeljes, Sleedoorns en meidoorns die uit 
Zuid-Europa of de Balkan worden ingevoerd hebben bijvoorbeeld een andere bloeitijd dan de hier van-
ouds groeiende populaties. Oorspronkelijk inheemse sleedoorns, meidoorns en gele kornoeljes bloeien 
een paar weken later dan de zuidelijke populaties. De insecten die afhankelijk zijn van de nectar, stuif-
meel of de vruchten van deze soorten kunnen dan in de problemen komen. Op oude bosgroeiplaatsen 
komen dikwijls bijzondere kruiden voor, die alleen daar de tijd konden overleven. We komen daar nog 
op terug.
 
Er zijn soorten die al zo lang geleden zijn ingevoerd, dat we die ook op oude groeiplaatsen tegenkomen. 
Als	ze	ingeburgerd	zijn	vóór	1500	worden	ze	archeofieten	genoemd.	De	wilde	mispel	is	daar	een	goed	
voorbeeld van. De wilde mispel was bekend bij de Romeinen, maar werd waarschijnlijk pas in de tijd 
van Karel de Grote ingevoerd. Ongetwijfeld zijn door de Romeinen een aantal boom- en struiksoorten 
ingevoerd zoals de walnoot en mogelijk tamme kastanje en de druif. Na het vertrek van de Romeinen 
raakten delen van het land minder bevolkt en nam de oppervlakte aan bos tijdelijk weer toe. Het is niet 
waarschijnlijk dat zich veel van de Romeinse cultuurbomen hier toen hebben gehandhaafd. Er zijn hier-
voor tot nu toe geen echte bewijzen gevonden. 
Nog steeds komen nieuwe soorten onze streken binnen, deels zonder en deels met invloed van men-
selijk handelen. Een voorbeeld is de Trosvlier, die vermoedelijk in de 19e eeuw in Limburg en West-
Vlaanderen	is	gekomen.	Zulke	soorten	noemen	we	neofiet	(ingeburgerd	na	1500).	Door	aanplant	en	
verwildering gaat de spontane verspreiding sedert 1950 bijzonder snel. 
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Foto 7.	Holle	weg	geflankeerd	door	knothaagbeuken	en	opgaande	beuken.	Foto	Arnout	Zwaenepoel,	
Teuven, oktober 2006.
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2.� Geïnventariseerde taxa

Alle taxa die als autochtoon kunnen worden beschouwd zijn in het onderzoek opgenomen. Een uitzon-
dering hierop is het geslacht van de bramen (Rubus) dat in Vlaanderen alleen al ongeveer 150 ‘kleine 
soorten’ telt, die moeilijk te determineren zijn. Enkel de bramen Framboos, Dauw- en Koebraam zijn 
genoteerd. De andere bramen zijn als verzameltaxon ‘Gewone braam (Rubus fruticosus of Rubus sp.) 
genoteerd.

Daarnaast zijn een aantal soorten opgenomen die strikt gezien niet als autochtoon kunnen beschouwd 
worden	maar	die	archeofiet	zijn	(=	reeds	van	voor	1500	in	Vlaanderen)	of	vermoedelijk	reeds	lang	(meer	
dan 200 jaar) in Vlaanderen voorkomen. Het betreft Mispel (Mespilus germanica) en Tamme kastanje 
(Castanea sativa), waarvan het archeofyt zijn vrij zeker is. Van Kroosjespruim (Prunus domestica ssp. 
Insititia), Kerspruim (Prunus cerasifera)	is	het	archeofiet	karakter	minder	duidelijk,	maar	ze	zijn	al	lang	in	
Vlaanderen als cultuurplant in gebruik en oude populaties zijn waardevol cultuurhistorisch erfgoed. Ook 
Katwilg (Salix viminalis) en Amandelwilg (Salix triandra)	zijn	vermoedelijk	archeofieten.
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2.4 Inventarisatiemethode

2.4.1 Bronnen

In de zoektocht naar autochtoon materiaal werd beroep gedaan op volgende bronnen:

Topografische	kaarten	waarop	het	bos	ten	tijde	van	Graaf	de	Ferraris	(ca	1770-1780)	en	het	huidige	bos	weer-
gegeven is. Deze kaarten werden opgesteld door het IBW in 2000 en digitaal ter beschikking gesteld door de 
opdrachtgever.
Mondelinge gegevens van lokale deskundigen, in het bijzonder voormalig boswachter Alex Zeevaert en biolo-
gieleraar Rik Palmans.
Voor enkele bossen werden ons inventarisaties ter beschikking gesteld door het studiebureau Aeolus (Ilse 
Plessers). 
De aanduiding van holle wegen op de NGI-stafkaarten 1/10.000 werden benut om kleine landschapselementen 
als hagen en houtkanten op te sporen.

De kaarten ‘Ferrarisbos’ – huidig bos waren de belangrijkste bronnen om locaties met potentieel autoch-
toon materiaal te selecteren en te inventariseren. Deze locaties werden altijd eerst bezocht. Aanvullend 
werden alle holle wegen in het onderzoeksgebied opgespoord via de NGI-kaarten. Vervolgens werden 
de	specifieke	tips	van	lokale	mensen	(Zuurbes,	Wilde	peer,	Winterlinde,	Zomerlinde)	nagetrokken.	In	de	
resterende tijd werden zoveel mogelijk extra kleine landschapselementen bekeken als hagen, graften, 
houtkanten en beekoevers. Deze laatste reeks is niet gebiedsdekkend geïnventariseerd, hoewel dat 
voor de gemeenten Moelingen, ’s Gravenvoeren, Teuven en Remersdaal ei zo na wél gebiedsdekkend 
kon gebeuren. In Sint-Pieters- en Sint-Martens-Voeren zijn een aantal kleine landschapselementen niet 
bemonsterd wegens tijdsgebrek.

Foto 8. Graften zijn een bijzonder belangrijk landschapselement voor autochtone bomen en struiken. 
Het hakhout en de knotbomen die zich er op bevinden zijn vaak ouder dan de bomen in het bos. Foto 
Arnout Zwaenepoel, voorjaar 2004.
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2.4.2 Criteria

Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken zijn niet altijd gemakkelijk te herkennen en te onderschei-
den van aangeplante of verwilderde exemplaren. Bij veldstudies en inventarisaties wordt daarom niet 
alleen gebruik gemaakt van een aantal kenmerken die te zien zijn aan de boom of struik zelf, maar ook 
van kenmerken van de groeiplaats in het bos, de houtkant of de houtwal. Kennis van bosgeschiedenis 
en kwekerijgeschiedenis kunnen daarbij veel aanwijzingen geven.
Een	eerste	selectie	wordt	gemaakt	door	studie	van	oude	topografische	kaarten.	Als	een	bos,	struweel	
of houtwal op een kaart van 150 of 200 jaar geleden voorkomt, is de kans op oorspronkelijke begroeiing 
aanwezig. Van Vlaanderen is al rond 1780 een prachtige gedetailleerde kaart gemaakt (‘de Ferraris-
kaart’). In Nederland zijn wel delen in de 18e eeuw in kaart gebracht, maar in de periode 1830-1850 ko-
men hier de eerste volledige en landsdekkende stafkaarten. In het veld wordt gekeken of de landschap-
selementen van de oude kaarten ook werkelijk nog oorspronkelijke begroeiing hebben. Het opsporen 
van kenmerken van oude bosgebruiksvormen, met name het hakhoutbeheer, is een eerste vereiste. 
Ook geven indicatoren van oud bos in de kruidlaag en aanwezigheid van hakhout of spaartelgen waar-
devolle aanwijzingen. Belangrijk is om de boom of struik goed op naam te brengen. Cultuurwilgen en 
populieren bijvoorbeeld zijn niet altijd gemakkelijk te onderscheiden van hun wilde soortgenoten. Een 
verwilderde cultuurappel is nog geen wilde appel. Kruisingen (hybriden) tussen soorten zeggen soms 
iets over het al dan niet inheemse karakter. 

In het algemeen is de kans op het aantreffen van oorspronkelijk inheemse of autochtone bomen en 
struiken het grootst op de volgende plaatsen: oude bosstandplaatsen, oude hakhout- of spaartelgen-
bossen, oude houtkanten, onvergraven kust- en landduinen, boerengeriefbosjes, houtwallen, veeke-
rende (doorn)hagen, graften, steilhellingen en langs onvergraven meanderende beeklopen.

Voor het herkennen van oorspronkelijk inheemse, of autochtone, bomen en struiken is een methode 
ontwikkeld, die bestaat uit een aantal kenmerken en criteria:

1. kenmerken van de boom of struik:

het gaat om een oude boom of struik, een oude hakhoutstoof of een spaartelg
de boom of struik is een wilde inheemse soort of variëteit, geen cultuurvariëteit of kloon
de boom of struik maakt een spontane en niet aangeplante indruk
uit DNA-onderzoek blijkt het autochtone karakter

2.  kenmerken van de groeiplaats

het	landschapselement	waarin	de	boom	of	struik	groeit,	komt	voor	op	de	topografische	kaarten	uit	de	18e of 
eerste helft van de 19e eeuw 
het	landschapselement	komt	pas	op	latere	topografische	kaarten	voor,	maar	er	zijn	duidelijke	aanwijzingen	dat	
de boom of struik zich vanuit oudere landschapselementen in de buurt heeft uitgezaaid
de groeiplaats ligt binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de betreffende soort
de boom of struik komt voor in het natuurlijke vegetatietype of een afgeleid stadium daarvan
het landschapselement maakt in het veld een oude indruk
het bodemtype komt min of meer overeen met de natuurlijke standplaats van de soort
de bodem is ongestoord of vrij ongestoord
in de boom-, struik- of kruidlaag komen soorten voor die indicatief zijn voor oude bosplaatsen of oude houtwal-
len, zoals Wintereik, Tweestijlige meidoorn of Bosanemoon. 
in de omgeving komt de betreffende soort voor op vergelijkbare standplaatsen
de boom of struik komt voor op of in de nabijheid van oude cultuur- en natuurelementen zoals wallen, dijken, 
holle wegen, beekmeanders, rivieroevers, oeverwallen en perceelsgrenzen

Soms geven oude documenten aanwijzingen geven over de ouderdom van de groeiplaats of de boom 
of struik. Bewoners ter plaatse kunnen informatie geven over de groeiplaats. In toenemende mate levert 
archeologisch of archeobotanisch onderzoek, en genetisch (DNA) onderzoek belangrijk bewijsmateri-
aal.
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In de praktijk gaan zelden alle hierboven genoemde kenmerken tegelijk op. Op verarmde plaatsen 
zullen bijvoorbeeld indicatieve kruiden ontbreken. Er is ook niet altijd sprake van oude bomen of oud 
hakhout. Het uitsluiten van typische tuinvariëteiten is nog wel mogelijk, maar voor het herkennen van 
wilde variëteiten is veel veldervaring nodig. Informatie over kenmerken is lang niet altijd in de bestaande 
literatuur voorhanden. 

In praktijk werken we met gradaties bij de inschatting van het autochtone karakter, die aangegeven 
worden door de letters a, b of c. De letter a betekent dat er geen twijfel over bestaat over het autochtone 
karakter. Dat is bijvoorbeeld het geval met een soort als Koebraam, die nooit aangeplant werd (althans 
tot voor kort niet). Indien we redelijkerwijze mogen aannemen dat de soort autochtoon is, maar een zeer 
kleine kans op menselijke beïnvloeding niet helemaal uit te sluiten is, dan gebruiken we een b-indicatie. 
Wegedoorn, tal van wilde rozen, Grauwe wilg, … die quasi nooit aangeplant werden, zeer oude stoven 
van de meeste boomsoorten, … komen in aanmerking voor een b-indicatie. Bij veel soorten die zowel in 
het wild voorkomen als geplant worden moeten we voorzichtiger zijn. Is de Klimop uit een tuin ontsnapt 
of echt wild? Is de Aalbes door vogels uit een tuin verspreid of echt wild? Is de Amandelwilg een relict 
van voormalige mandenmakerij of wild? Dergelijke soorten krijgen meestal een c toegekend. Deze drie 
categorieën worden bij het sommetje van een opname als autochtoon geteld. Soorten die wél spontaan 
uitgezaaid zijn, maar waarvan de ouder geplant is worden met een s aangeduid. De bosbouwterm ‘na-
tuurlijke verjonging’ die voor dit fenomeen in zwang is, wordt hier dus kritischer benaderd. Spontane 
verjonging is niet per se autochtoon! Bomen en struiken die manifest geplant zijn worden met een p 
aangeduid. Bij twijfelgevallen worden soms combinaties van voornoemde letters gebruikt, maar dit is 
eerder af te raden.

Om de uniformiteit van de inventarisaties van verschillende onderzoekers nog te bevorderen is een 
werklijst opgesteld, waarbij de letters a, b en c voor de verschillende soorten gekoppeld worden aan 
het voorkomen van de groeiplaats op oude kaarten, het voorkomen van oude stoven, spaartelgen, 
knotbomen, gevlochten hagen, … en tenslotte de natuurlijkheid van de locatie. Afwijkingen hierop zijn 
mogelijk, maar worden dan liefst grondig geargumenteerd. De lijst wordt jaarlijks wat aangepast aan het 
onderzoeksgebied.	Onderstaande	lijst	is	de	geactualiseerde	versie	specifiek	voor	de	Voerstreek.

2.4.� Opnames

Op basis van indicaties op de Ferrariskaart (eind 18de eeuw) vergeleken met actuele bebossingskaar-
ten, aangevuld met op het veld interessant bevonden locaties van vooral kleine landschapselementen 
werden er op 213 plaatsen opnamen uitgevoerd. Deze opnames zijn integraal weergegeven in het ver-
trouwelijke rapport (Zwaenepoel & Cosyns 2007, red.).
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2.5 Verwerking

De gegevens van de 213 veldopnames werden ingegeven in een databank opgebouwd met het pro-
gramma Filemaker Pro. In deze databank is het mogelijk om allerlei selecties uit te voeren naar soor-
ten, gemeenten, autochtone status, etc. Op basis van de gegevens uit de databank werden d.m.v. het 
GIS-programma ArcView verspreidingskaarten aangemaakt. De gegevens worden vervolgens verder 
verwerkt door Kristine Van der Mijnsbrugge, in een databank voor geheel Vlaanderen. Deze databank is 
opgebouwd in Access, en is aanwezig op het INBO te Geraardsbergen en het Agentschap voor Natuur 
en Bos te Brussel. 
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� Geschiedenis van het grondgebruik

�.1 Algemeen

(naar Vissers & Sweron 2000)

De Voerstreek is al van oudsher bewoond. Op diverse plaatsen werden prehistorische vondsten ge-
daan, die op een bewoning van ca. 3000 v. Chr. wijst. Of deze bewoning continu tot in de Romeinse 
periode heeft standgehouden, is evenwel niet geweten. In de 2de eeuw ontstond in ‘s –Gravenvoeren 
een villa, wat door de nabijheid van de belangrijke stad Tongeren te verklaren valt. Vanaf het midden 
van de 5de eeuw maken de Franken zich meester van de streek. Onder de Karolingers lag Voeren vlak 
bij het bestuurlijke centrum, Aken. Er was in Voeren een Karolingisch hof. 

Na de dood van Karel de Grote brokkelde de eenheidsstructuur van zijn rijk geleidelijk af en viel het 
uiteen in vele kleine vorstendommen, die enkel nog theoretisch afhingen van de Duitse keizer. Rond 
1200 hoorden de dorpen Teuven en Remersdaal bij het hertogdom Limburg, dat het noordoosten van de 
huidige provincie Luik omvatte. Moelingen, ’s-Gravenvoeren en Sint-Martens-Voeren waren dan weer 
een onderdeel van het Land van Dalhem. Tot 1080 lag het centrum van dit graafschap waarschijnlijk in 
’s-Gravenvoeren, waarna het overging naar Dalhem zelf, waar een nieuwe burcht werd gebouwd. Sint-
Pieters-Voeren tenslotte werd vanaf 1242 bestuurd door de Duitse Orde. Vanaf de 13de eeuw groeide 
echter	de	invloed	van	de	hertogen	van	Brabant,	die	uiteindelijk	hun	gezag	definitief	over	de	streek	zou-
den vestigen. Enkel Sint-Pieters-Voeren bleef tot het einde van het Ancien Régime rechtstreeks van de 
Duitse Orde afhankelijk.

Het nabijgelegen Maastricht vormde tijdens de godsdienstoorlogen van de 16de eeuw de inzet van heel 
wat militair vertoon, waardoor de streek herhaaldelijk geconfronteerd werd met krijgsverrichtingen. De 
Vrede van Munster in 1658, waarmee deze oorlog beëindigd werd, zal – zonder dat men er zich op dat 
ogenblik bewust van was – voor de streek verstrekkende gevolgen met zich meebrengen. Op dat ogen-
blik wordt immers de grens tussen het huidige België en Nederland vastgelegd, al werden er met het 
verdrag van Fontainebleau van 1785 correcties aangebracht die vooral bij Voeren ingrijpend waren. De 
Voerense gemeenten bleven tot het katholieke Spaanse koninkrijk behoren, terwijl de meer noordelijk 
gelegen dorpen, die gedeeltelijk in protestantse handen waren, tot het toekomstige Nederland zouden 
behoren. Wanneer op het einde van de 18de eeuw de Franse troepen onze streken veroveren, wordt 
deze scheiding met Nederland bevestigd. Voeren wordt ingedeeld bij het departement van de Ourthe, 
dat later tijdens het Hollandse Bewind, zal omgevormd worden tot de provincie Luik.

In 1839, na de onafhankelijkheid van België, wordt Nederlands Limburg, waar Voeren aan grensde, 
bij Nederland gevoegd. Hierdoor wordt de oude departementsgrens nu de staatsgrens. De taalgrens 
ligt echter iets meer zuidelijk, waardoor Voeren geïsoleerd komt te liggen in de Franstalige provincie 
Luik.	Meteen	is	de	kiem	gelegd	voor	de	taalconflicten	die	vanaf	de	jaren	zestig	van	de	twintigste	eeuw	
opduiken. Deze bron van discussie wordt in 1963 nog versterkt wanneer de zes Voerense gemeenten 
overgeheveld worden naar de Vlaamse provincie Limburg.

In de loop der eeuwen is Voeren steeds een landbouwstreek gebleven, waarin zich slechts in zeer 
beperkte mate enige industriële activiteit ontwikkelde. De akkerbouw, die vroeger overal het landbouw-
wezen overheerste, heeft wel plaats moeten ruimen voor de veeteelt, terwijl sinds enkele jaren ook 
de fruitkweek aan belang toeneemt. De laatste jaren speelt echter ook het toenemende toerisme een 
steeds belangrijkere rol als bron voor tewerkstelling. 
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Foto 9. ‘Gerestaureerde’ knotes, op een steilrand boven de Berwijn te Moelingen. Foto Arnout Zwae-
nepoel, voorjaar 2007.

�.2 Bossen, houtkanten, hagen, houtgebruik

(naar boswachter Alex Zeevaert, mondelinge mededelingen 2006)

Tot omstreeks 1960 werden alle bossen in Voeren als middelhoutbos beheerd. Op het einde werd het 
hakhout in vrij lange omlooptijden gekapt, namelijk om de 16-18 jaar. Vroeger was dat meestal iets 
frequenter, namelijk in omlooptijden van 12 à 18 jaar. Er was een duidelijke voorkeur voor hakhout van 
eik (Winter- en Zomereik),  Beuk, Gewone es, Zoete kers en Gewone esdoorn. Deze soorten waren vrij 
duur en werden afzonderlijk verkocht. Alle omtrekken kleiner dan 60 cm werden als brandhout verkocht. 
Grotere omtrekken van deze soorten werden voor andere doeleinden verkocht aan gespecialiseerde 
opkopers. Het brandhout bleef ofwel binnen de gemeente, maar werd ook veelvuldig in Aubel verkocht. 
Soorten als berk, Hazelaar en Wilde lijsterbes waren minder in trek als hakhout, behalve dan voor de 
bakkerijen, die licht hout prefereerden voor hun bakovens. Het lichte hout gaf snel hitte wat wenselijk 
was voor de bakovens. In Voeren waren er omstreeks 1970 nog vijf houtbakkerijen.

Hout van meer dan 60 cm omtrek werd aan gespecialiseerde opkopers verkocht. Vooral Zoete kers 
en	Gewone	esdoorn	waren	specialiteiten	van	de	streek.	Er	waren	specifieke	opkopers	die	het	hout	als	
meubelhout voor Italië en Indië verkochten.



1� v u l g a r i s e r e n d  r a p p o r t  |  d e c .  ‘ 0 7  |  w v i

In de Voerense bossen vallen de boomvormige Wilde lijsterbes en dikke Ruwe berken op in vergelijking 
met de rest van Vlaanderen. Vermoedelijk zijn de dikste bomen van die soorten sinds 1960 ongehinderd 
kunnen uitgroeien, sedert het wegvallen van het hakhoutbeheer. Er worden lijsterbessen aangetroffen 
met omtrekken tot 150 cm en berken met omtrekken tot 190 cm. Volgens een regressie tussen bomen 
met gekende leeftijd en stamdikte stemmen die stamdiktes perfect overeen met het tijdstip van het 
wegvallen van het hakhoutbeheer. 

De houtkanten werden niet door Bos & Groen beheerd en de kaptijden waren er veel onregelmatiger. Uit 
afgezaagde stammen van diverse soorten waarvan we tijdens de inventarisatie jaarringen konden tellen 
konden we vaststellen dat de meeste houtkanten niet meer afgezet waren in de laatste 40-50 jaar. Ook 
de knotbomen op weideranden zijn de laatste decennia zeer onregelmatig beheerd. Enkele mondelinge 
getuigenissen maakten duidelijk dat bepaalde knothaagbeuken 30 jaar (Veurs) en 57 jaar (Schoppem) 
niet meer geknot waren.

Het systeem van gevlochten hagen is in de Voerstreek heel bijzonder. Hier kwamen tot voor kort zoge-
naamde ‘getuinde hagen’ voor. Boswachter Alex Zeevaert wist ons het systeem nog precies uit te leg-
gen en kent ook nog enkele namen van personen die zelf nog hagen ‘getuind’ hebben. Meer details zijn 
uitgelegd bij de soortbesprekingen van Haagbeuk en Eénstijlige meidoorn, in het hoofdstuk 6.  

Foto 10. In het Veursbos te Sint-Martens-Voeren/Teuven werd hakhout van Beuk aangetroffen met 
stoofomtrekken van 5 tot 10 m maximaal (opnames VO14, VO15, …). Dit beukenhakhout is een mooi 
voorbeeld van het Veldbies-Beukenbos (Luzulo-Fagetum). Foto Arnout Zwaenepoel, oktober 2006.
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Foto’s 11, 12 en 13. Bruine orchis (Orchis purpurea) in een proefvlak in het Veursbos, waar gepoogd 
wordt de voormalige orchideeënrijkdom te herstellen. Het bostype is als Stellario-Carpinetum te be-
stempelen. Foto’s Arnout Zwaenepoel, voorjaar 2007.
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�.� Cultuurhistorische bomen

De Voerstreek is niet alleen rijk aan autochtone struiken en bomen. Ook bepaalde monumenten als 
kapelletjes en kruisen zijn vaak begeleid van merkwaardige of opvallende bomen. Meest opvallend in 
Voeren zijn een aantal kruisen die begeleid zijn van eiken, haagbeuken, essen, beuken, … Vissers & 
Sweron (2000) vatten de historiek van deze kruisen kort samen. De kruisen blijken een oude traditie. 
Ze werden meestal op kruispunten opgesteld. Een aantal van deze kruisen worden al op 18de-eeuwse 
kaarten vermeld. Van de oudere kruisen zijn enkel de stenen exemplaren bewaard. Het kruis aan het 
gemeentehuis van Moelingen buiten beschouwing gelaten, zijn het allemaal ongelukskruisen. Een voor-
beeld hiervan is het Lynot kruis uit 1598 aan de weg van Warsage naar Schoppen. Ze zijn bijna allemaal 
in kalksteen vervaardigd en gelijken op kruisen die men op kerkhoven aantreft. Van meer recente datum 
zijn de houten en metalen kruisen. Ze dateren bijna integraal uit de tweede helft van de 19de eeuw of 
van rond de eeuwwisseling. Van de gesmede ijzeren kruisen zijn er een aantal identiek. Ze werden 
rond 1902 vervaardigd door een smid uit ’s Gravenvoeren, H. Goessens. De overige gesmede kruisen 
zijn eenvoudiger van vorm. Daarnaast bleven ook een drietal gietijzeren veldkruisen bewaard die in 
dezelfde vorm ook als kerkhofkruis voorkomen. De 11 kapellen en 59 geregistreerde kruisen die ’s Gra-
venvoeren rijk is, kregen de laatste jaren de verzorgende aandacht van de plaatselijke stichting ‘Kruisen 
en Kapellen ’s-Gravenvoeren’.   

Het ontstaan van de Sint-Annakapel zou teruggaan op een boomlegende. De kapel zou opgericht zijn 
op de plaats van een heilige boom. Later werd aan deze boom een Sint-Annabeeld, geschonken door 
Pepijn de Korte, opgehangen. Diens echtgenote kwam er een goede bevalling afsmeken en uit dank-
baarheid liet haar zoon, Karel de Grote, er later deze kapel oprichten. De Sint-Annakapel is een zeer 
oude bidplaats, die reeds in de 15de eeuw vermeld wordt. Op de open driehoekige ruimte voor de kapel 
zou het hooggerecht van Voeren vergaderd hebben. In 1641 werd de kapel herbouwd. Haar huidig 
uitzicht kreeg de Sint-Annakapel in 1815. De datering op het driehoekig houten fronton boven de gece-
menteerde voorgevel is in de loop der jaren onleesbaar geworden. 

Foto’s 14 en 15. Jonge es met ernaast geplaatst smeedijzeren kruis te Reesberg, Remersdaal. Foto’s 
Arnout Zwaenepoel, oktober 2006.
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Foto’s 16 en 17. Knotbeuk-kruisbeuk langs holle weg te Reesberg, Remersdaal. Foto’s Arnout Zwae-
nepoel, oktober 2006.

Foto 18. De knothaagbeuk van Veursdal-Vrouwenbos is tevens een cultuurhistorische waardevolle 
kruisboom. Het beeldje is evenwel uit het kapelletje verdwenen. 
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4 Resultaten van het onderzoek in de gemeente Voeren

De Voerstreek is op schaal Vlaanderen een absolute topper voor autochtone bomen en struiken. De 
bos(randen), houtkanten langs holle wegen, houtkanten op graften, beekbegeleidende houtkanten, ha-
gen, knotbomenrijen en oude solitaire bomen staan garant voor een grote variatie aan autochtone 
soorten. 

Toch is ook hier duidelijk, dat hoewel de landschapselementen vaak eeuwenoud zijn, de bomen zelf 
dat niet zijn. De oudste bomen in de Voerstreek zijn wellicht twee knoteiken en een knothaagbeuk van 
ongeveer halfweg de achttiende eeuw. Ook enkele hakhoutstoven van Haagbeuk en van enkele andere 
soorten (Winterlinde, Zomerlinde, Beuk, …) kunnen misschien nog op die leeftijd aanspraak maken. In 
het algemeen kan men echter stellen dat ook hier in dit absolute topgebied de invloed van de mens zeer 
sterk is en dat het houtige soortenspectrum in zeer duidelijke relatie staat tot oud cultuur-gebruiken en 
de voormalige landbouw- en bosbouwgeplogendheden. 

Recente landbouwgebruiken laten ook een zeer duidelijke degradatie zien van kleine landschapsele-
menten. Bemesting van akkers, een gebrek aan wintergewassen op de akkers, met erosie als gevolg, 
en	vooral	herbicidengebruik	zijn	de	oorzaak	van	een	banalisering	en	eutrofiëring	van	vele	houtkanten	en	
hagen.	De	kruidflora	is	hiervan	het	eerste	slachtoffer,	maar	op	vele	plaatsen	zijn	ook	de	houtige	soorten	
mee het slachtoffer. Ook vele knotbomen zijn decennia lang niet meer geknot, wat hun toekomst in het 
gedrang brengt. Hoogstamboomgaarden worden vaak niet meer onderhouden, wat een kortstondige 
expansie van Maretak met zich brengt, maar op de langere duur de verdwijning van boomgaard én 
Maretak betekent. Vaak sneuvelen ook de hagen rond de boomgaard bij herbestemming tot laagstam-
boomgaard of een ander grondgebruik. 

Ook het bosbeheer is de laatste decennia aanzienlijk veranderd, wat nefaste gevolgen kan hebben voor 
bepaalde bostypes en soorten. Het hakhout- en middelhoutbeheer is sinds ongeveer 1960 gestopt, wat 
bijvoorbeeld het orchideeënrijke type van het Eiken-Haagbeukenbos in het gedrang bracht. De bos-
bouwkundige aangeplante bosbestanden reiken vaak tot de rand van het bos, waardoor genenbronnen 
verloren zijn gegaan.

Gelukkig zijn er ook een reeks positieve zaken te melden als het onderhoud en de heraanplant van 
houtkanten op taluds ten voordele van de das, het heraanplanten van tal van hagen of het herstel van 
oude hagen. Helaas gebeurde dit niet altijd met autochtoon materiaal en niet altijd met de streekeigen 
soorten (Wegedoorn, Egelantier, …). De oprichting van een aantal bosreservaten is een nog te recente 
maatregel om de positieve en negatieve zaken op een rijtje te kunnen zetten. Positief is zeker dat het 
bos er behouden blijft en dat er een grote aandacht is voor spontane processen, dood hout en ouder 
worden van de bomen. Het ‘niets doen’-beheer is evenwel een drastische breuk met een eeuwenoud 
hakhout- en middelhoutbeheer, met zijn eigen karakteristieken en daaraan aangepaste kruid- en strui-
kenflora.

Toch blijft de Voerstreek globaal gezien een zeer belangrijk gebied voor tal van oorspronkelijk inheemse 
bomen en struiken. Hieronder volgt een korte schets van de belangrijkste landschapselementen en 
plaatsen waar deze te vinden zijn.

Bos neemt in Voeren nog een aanzienlijk deel van de oppervlakte in. Hoewel de bestanden zelf vaak 
een duidelijke economische stempel dragen en aanplant vertonen in functie daarvan (bevordering van 
Gewone esdoorn, Zoete kers, Beuk, Zomereik, naaldhoutaanplanten, …) komen vooral in de bosran-
den, op perceelsscheidingen in het bos, langs bosbeekjes en langs de holle wegen doorheen of langs 
het bos tal van waardevolle houtige begroeiingen voor. Haagbeuk, Spaanse aak, Winterlinde, Gewo-
ne es, Beuk, Wintereik, Wilde lijsterbes, Zoete kers, Wilde appel, Rode kornoelje, Bosroos, Stijlroos, 
Kraagroos, Wilde liguster, Wilde kardinaalsmuts, Mispel, Trosvlier, Tweestijlige meidoorn, Bastaardmei-
doorn, Blauwe bosbes, Struikheide … zijn belangrijke soorten in dit biotoop. Van Haagbeuk zijn zowel 
de knotbomen als de hakhoutstoven zeer waardevol. Hetzelfde geldt voor Gewone es en Spaanse aak. 
Beuk komt hier voor met zeer oud hakhout, tot tien m omtrek, wat op schaal Vlaanderen buitengewoon 
zeldzaam is. Van Wintereik zijn hier en daar spaartelgen bewaard, hoewel meestal niet zeer oud. Toch 
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schijnt de soort hier niet recent aangeplant. Winter- en Zomerlinde komen hier en daar nog voor met 
oud hakhout. Een lastiger te beoordelen soort is de Gewone esdoorn, die hier met grote hakhoutstoven, 
alsook met knotbomen voorkomt. In hoeverre de natuurlijke verspreiding inderdaad tot hier reikte, dan 
wel of de zeer gunstige bodem de soort economisch zeer aantrekkelijk maakte is lastig te beoordelen. 
De niet erg veraf gelegen Maas wordt in elk geval als het oorspronkelijke verspreidingsgebied van Ge-
wone esdoorn beschouwd. Ook van twee Rode kamperfoelies in een bosrand is niet duidelijk of het om 
autochtoon materiaal gaat, dan wel om verwildering vanuit de nabijgelegen bebouwing. 

De belangrijkste bossen voor het autochtone, houtige spectrum zijn het Veursbos, de uitgestrekte bos-
gordel ten noordoosten van Teuven en Remersdaal (Gieveld, Driezenhof, Obsinnich), Vrouwenbos-
Stroevenbos, Broekbos-Konenbos, het bos ten noorden van Schoppem (Ketten, Schoppemerheide, 
Kattenrot, Kwinten), Hoogbos en het bos ten noorden van Altenbroek. Daarmee zijn zowat alle grote 
boscomplexen genoemd, maar ook in tal van kleine bosjes is het autochtone spectrum vaak goed be-
waard, vooral in de bosranden en langs de holle wegen in en langs het bos. Zowel de bostypes Stellario-
Carpinetum als Luzulo luzuloidis-Fagetum zijn in Vlaanderen zeer zeldzaam, maar in de Voerstreek nog 
goed vertegenwoordigd. Voor het laatstgenoemde bostype is de Voerstreek trouwens zowat de enige 
groeiplaats. Mispel en Trosvlier zijn de meest kenmerkende houtige soorten. In de kruidlaag is Witte 
veldbies meest typerend.

De twee Rode kamperfoelies zijn aangetroffen in de bosrand van het bos in de buurt van Driezenhof 
(Teuven). In de rand van het Broekbos is een Kraagroos aangetroffen. Hetzelfde geldt voor een bosrand 
bij Kinkenberg te ’s Gravenvoeren. Het bos bij Driezenhof, het Broekbos en Schoppembos herbergen 
de grootste hakhoutstoven van Haagbeuk. In de rand van het Hoogbos komen essenstoven tot 10 m 
omtrek voor. Het Veursbos herbergt de grootste stoven van Spaanse aak. In hetzelfde bos komen de 
grootste stoven van Beuk voor in een op en top Voerense bosassociatie: het Veldbies-Beukenbos (Lu-
zulo luzuloidis-Fagetum). De dikste knotesdoorns van Voeren werden aangetroffen in de bosrand van 
Stroevenbos en Veursbos (stamomtrek 250 cm). In de bosrand van Stroevenbos en Hoogbos is ooit 
nog Gele kornoelje aangetroffen. Deze zijn echter in 2006 niet meer teruggevonden. Het Obsinnichbos 
herbergt Stijlroos, alsook een mooie Winterlinde en Wilde liguster. Ook in het Stroeven- en Vrouwen-
bos komt plaatselijk nog mogelijk autochtone Winterlinde als hakhout voor. Veursbos, Stroevenbos en 
het bos te Obsinnich zijn groeiplaatsen van Wilde appel. In het Veursbos worden Blauwe bosbes en 
Struikheide aangetroffen. In een bosrand te Kattenrot, Sint-Martens-Voeren is één van de twee Wilde 
peren van Voeren aangetroffen. In een bosje te Ulvend, Sint-Martens-Voeren zijn 2 knot-Kraakwilgen 
aangetroffen, met stamomtrek van 6 m. Eveneens te Ulvend zijn oude Wintereikspaartelgen aangetrof-
fen als bosweide. Veursbos en Broekbos herbergen vele tientallen mispels. In een bosrand te Kattenrot 
zijn twee Noordse aalbessen aangetroffen, evenals hakhout van Zomerlinde met een stoofomtrek van 
6 m. 

Houtkanten op graften en steilhellingen zijn nog zeer talrijk aanwezig in de Voerstreek. Ze zijn ui-
termate belangrijk voor de das, die in ongeveer elke graft of steilhelling zijn burcht heeft. De graften 
en steilhellingen zijn zeer belangrijk voor een hele reeks rozen, waaronder Hondsroos, Heggenroos, 
Beklierde heggenroos, Viltroos en Ruwe viltroos. De Kraagroos is op diverse plaatsen aangetroffen. 
Verder is dit het biotoop voor Eén- en Tweestijlige meidoorn en de Bastaardmeidoorn, Hazelaar, Rode 
kornoelje, Wilde kardinaalsmuts, Sleedoorn, Koebraam, Klimop, Gewone vlier, Bosrank en Wilde fram-
boos. Op één plaats is een Zuurbes aangetroffen. Her en der komen mooie knotbomen, o.a. van Zomer-
eik, Haagbeuk, Gewone es, Spaanse aak en Gewone esdoorn voor.

Exacte locaties opnoemen zou een overstelping aan namen betekenen, maar we vermelden toch een 
houtkant op een steilhelling te Berg, Sint-Martens-Voeren, met de grootste hakhoutstoof van Gewone 
esdoorn (8 m omtrek). Een graft te Kwinten, Sint-Martens-Voeren herbergt hakhout van Gewone es 
van mogelijk 7-8 m omtrek. Op graften ten NW van ’s Gravenvoeren halen de essenstoven zelfs 10 
m omtrek. Op een graft in een weiland naast het Veursbos komt omvangrijk Zoete kers-hakhout voor. 
Eveneens op een graft te Kwinten is een Kale struweelroos aangetroffen. Dit is pas het tweede ont-
dekte exemplaar in Vlaanderen. Op een talud nabij Trichterbeeldje te ’s Gravenvoeren is Kraagroos 
aangetroffen. Ook op een graft ten oosten van de Sint-Denijskapel te ’s Gravenvoeren zijn Kraagrozen 
aangetroffen. Een graft te Snouwenberg, ’s Gravenvoeren herbergt één Zuurbes. Schietwilgen met een 



22 v u l g a r i s e r e n d  r a p p o r t  |  d e c .  ‘ 0 7  |  w v i

stamomtrek van 6 m zijn aangetroffen in een houtkant op een steilhelling te Comberg/Kwinten, Sint-
Martens-Voeren. Op een steilhelling boven de Gulp te Sinnich komt een vermoedelijke Wilde peer voor. 
Op een graft te Kwinten en een steilrand te Berg, allebei te Sint-Martens-Voeren komen knotessen voor 
met stamomtrek tot 5 m. In een houtkant te Ulvend, Sint-Martens-Voeren is een vermoedelijke kruising 
van een Eénstijlige meidoorn met een Koraalmeidoorn aangetroffen. Bij Wittepaard te ’s Gravenvoeren 
zijn de twee zwaarste knoteiken van Voeren aangetroffen. Ze hebben een stamomtrek van 4 m.

Foto 19. Graft nabij het Veursbos te Teuven. Deze graft is belangrijk voor autochtone Hazelaar, Zoete 
kers en Gewone es. De stoven van deze soorten zijn ouder op de graft dan in het honderden keren 
grotere Veursbos. Foto Arnout Zwaenepoel, oktober 2006.
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Houtkanten en verwilderde hagen langs holle wegen. Ook bij dit biotoop komen zowat alle vermelde 
struiksoorten van de vorige alinea weer aan bod, naast een belangrijk aandeel boomsoorten, die hier 
vooral als hakhout of als knotboom beheerd worden. Haagbeuk, Gewone es, Zomereik en Spaanse aak 
zijn de belangrijkste soorten. Bij de struiksoorten vallen enkele bijzonder zeldzame rozen te vermelden. 
Eén keer werd een Schijnheggenroos aangetroffen, alsook een Hondsroos variëteit andegavensis. Ook 
de Grootvruchtige meidoorn werd in dit biotoop aangetroffen.

Ook hier zou alle locaties opnoemen een overstelping aan namen betekenen, maar we vermelden 
toch toppers als Rozengaarden-Pontus te Remersdaal waar de Schijnheggenroos en de Hondsroos 
var. andegavensis voorkomen. Langs een holle weg bij de Sint-Annakapel te ’s-Gravenvoeren komen 
knotessen voor met een stamomtrek van 5 m. In een houtkant te Fliberg, Moelingen komt hakhout van 
Winterlinde voor met een stoofomtrek van 6 m. Langs een holle weg nabij Trichterbeeldje te ’s Graven-
voeren komt de Grootvruchtige meidoorn voor.

Houtkanten langs beken. Dit biotoop heeft in de Voerstreek een bijzondere betekenis voor het ge-
slacht wilg, alsook voor Zwarte els , Gelderse roos en Bitterzoet. Langs enkele beken komen zeer mooie 
populaties voor van autochtone Schietwilg, Kraakwilg en de kruising van deze beide boomvormige wil-
gen. In combinatie met de vrij natuurlijke loop van sommige beekgedeelten moeten we dit als toppers 
op schaal Vlaanderen beschouwen. In dit biotoop is ook één keer de voor Vlaanderen uiterst zeldzame 
kruising Boswilg x Rossige wilg aangetroffen. Verder troffen we hier autochtone Grauwe wilg, Rossige 
wilg, Grauwe x Rossige wilg en Boswilg aan. De Amandelwilg moet er wellicht als oud-cultuurtaxon 
beschouwd worden. Op één plaats werd ook Kat- x Grauwe wilg aangetroffen, wellicht als spontane 
kruising tussen autochtone Grauwe wilg en cultuur-Katwilg.

Bijzondere locaties zijn de Gulp te Remersdaal, waar een zeer mooie populatie van dikke Schiet- en 
Kraakwilgen voorkomt, alsook enkele omvangrijke elzenstoven. De Mabroekbeek vertoont hetzelfde 
spectrum, maar iets minder spectaculair. Langs de Gulp te Sinnich komt een exemplaar Bos- x Ros-
sige wilg voor, alsook een reusachtige Zwarte els met stamomtrek 290 cm en elzenstoven tot 6 m om-
trek. Langs de Voer te ’s-Gravenvoeren komen knotessen voor met stamomtrek tot 5 m. De hagen en 
houtkanten bij de bron en een bovenloopje van de Voer te Sint-Pieters-Voeren zijn rijk aan Tweestijlige 
meidoorn, Viltroos, Beklierde heggenroos, Bosroos, Heggenroos en de zeer zeldzame Grootvruchtige 
meidoorn. Langs de Voer te Schoppem komen elzenstoven van 7 m omtrek voor.

Hagen. Verwilderde hagen kwamen reeds ten dele aan bod in de opsomming van de houtkanten in de 
vorige alinea’s, die vaak ontstaan zijn uit voorheen geschoren hagen. Geschoren hagen zijn minder 
soortenrijk, maar zijn desalniettemin belangrijk voor Eén- en Tweestijlige meidoorn, alsook de Bastaard-
meidoorn. Heel bijzonder is de vondst van Grootvruchtige meidoorn in een geschoren haag. Dit is wel-
licht ook de enige resterende groeiplaats van Gele kornoelje, die voorheen ook nog wel van de bosrand 
in het Hoogbos en het Stroevenbos bekend was, maar er inmiddels niet meer teruggevonden werd. Of 
Gele kornoelje hier als autochtoon moet beschouwd worden is niet helemaal duidelijk. Wellicht gaat het 
om een oud-cultuur-element, maar in elk geval zijn autochtone populaties van het Maasdal niet veraf.

Belangrijke locaties zijn de haag rond het Driezenhof te Teuven, met Gele kornoelje en Grootvruchtige 
meidoorn en een haag tussen Ketten en Schoppem met Zuurbes. In een haag te Berg, Sint-Martens-
Voeren staat Maretak op Eénstijlige meidoorn; in een geschoren haag te Teuven, nabij Wad, komt Mare-
tak voor op Spaanse aak. In dezelfde haag staat een enorme knotels, met een stamomtrek van 360 cm. 
Dit is voor zover gekend de dikste knotels van Vlaanderen. In een haag te Ulvend, Sint-Martens-Voeren 
is een Stijlroos aangetroffen. Langs de Kloosterhofstraat te Teuven is nog een (relict)voorbeeld te zien 
van een ‘getuinde haag’. Ook op de grens van Remersdaal en Chevemont, nabij de oude spoorweg 
kunnen we nog dergelijke relicten waarnemen. Ook in de hagencomplexen tussen de Commanderie van 
Sint-Pieters-Voeren en de hoeve Brabant en de hagencomplexen bij Berg (halfweg tussen de dorps-
kommen van Sint-Pieters- en Sint-Martens-Voeren) zijn gevlochten hagen de basis van het landschap. 
De betekenis als genenbron wordt er bepaald door verspreid voorkomende soorten zoals Tweestijlige 
meidoorn, Bastaardmeidoorn, Wilde kardinaalsmuts, Rode kornoelje, Heesterpruim, Kruisbes, Trosvlier 
Hondsroos, Heggenroos, Bosroos, Gelderse roos, Maretak, Viltroos, Beklierde heggenroos, Kraakwilg, 
Ruwe iep, Gewone esdoorn, Wilde mispel en Zomerlinde. De bomensoorten komen er veelal als knot-
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boom in de hagen voor. Kroosjes en Kerspruim zijn mogelijk zeldzaam geworden oud-cultuurrelicten 
uit de traditionele boerentuin. In een oude haag te Ulvend, Sint-Martens-Voeren is een Noordse aalbes 
aangetroffen. Vermoedelijk is dit echter een verwilderd exemplaar.

Knotbomenrijen. Op tal van plaatsen vormen knotbomenrijen perceelsgrenzen tussen bos en weide, 
tussen twee weiden of tussen weiden en akkers. Haagbeuk, Gewone es, Spaanse aak, Zomereik, Win-
tereik en Gewone esdoorn zijn de belangrijkste soorten, waarvan de eerste ongetwijfeld de kroon spant. 
Het gebruik van Gewone es als knotboom zou vooral dateren van eind negentiende-begin twintigste 
eeuw, toen men het geduld niet meer opbracht om de oogst van traaggroeiende knothaagbeuken af te 
wachten. De andere vernoemde knotboomsoorten worden eerder sporadisch of als enkeling tussen de 
knothaagbeuken aangetroffen.

Bijzondere locaties zijn onder meer een weiderand in het Veursdal, op de rand van het Vrouwenbos, 
met de dikste knothaagbeuk van Voeren, en tevens mogelijk de oudste boom van Voeren, in een rijtje 
knothaagbeuken. De boom is tevens drager van een kruis, waarvan het kruisbeeld echter verdwenen 
is. Op een weiderand langs de Kloosterhofstraat te Teuven komen enkele knotwintereiken voor, een niet 
alledaags beeld in de rest van Vlaanderen.

Solitaire bomen. Ook bij de solitairen speelt knothaagbeuk een hoofdrol. De tweede dikste knothaag-
beuk is een solitaire knothaagbeuk voor een vakwerkhuis. Net buiten Voeren zelf is de ‘Appelboom’ van 
Sart-les-Maines, Val-Dieu (een Zomerlinde) een ware topper. De stamomtrek bedraagt 540 cm.

Als bijzondere locaties kunnen we vernoemen: de knothaagbeuk van Dal 13 te Veurs met een sta-
momtrek van 303 cm; een knothaagbeuk met stamomtrek 303 cm bij Wittekapel te ’s-Gravenvoeren; 
een solitaire knothaagbeuk nabij Middelhof te Remersdaal met stamomtrek 280 cm; een solitaire knot-
Schietwilg te Kwinten, Sint-Martens-Voeren en een exemplaar in een wei langs de weg van Teuven-
Obsinnich behoren tot de dikste van Voeren (omtrekken resp. 520 en 460 cm). Verder zijn heel wat 
solitairen vooral van cultuurhistorisch belang. De inkomlinden van diverse boerderijen, de linden bij 
kapelletjes, de kruiseiken (Wad, Teuven), kruisbeuken (Reesberg, Remersdaal), kruisessen (Reesberg, 
Remersdaal) hebben meestal geen bijzondere betekenis als oorspronkelijk inheems materiaal, maar 
zijn zeker cultuurhistorisch waardevol. Bij Plank staan twee Winterlinden in een wei. Bijzonder eraan is 
dat er Maretak op groeit.
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Foto’s 20, 21, 22, 23, 24 en 25. Diverse aspecten van de ‘Appelboom’ van Warsage. De hangende, 
harde nootjes met duidelijke ribben en de relatief sterk behaarde bladonderzijde maken duidelijk dat het 
hier om een Zomerlinde gaat. De stam vertoont op diverse plaatsqen holten en spleten. Toch lijkt de 
boom globaal nog in zeer goede gezondheid. Foto’s Arnout Zwaenepoel, oktober 2006.
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In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de waargenomen soorten met de mate van zeldzaamheid 
binnen het totale onderzoeksgebied en de landelijke zeldzaamheid. Er zijn in totaal 213 opnames ge-
evalueerd.

Tabel 1.

Toelichting tabel zeldzaamheid:

1 uiterst zeldzaam   in 1-3% van de opnamen
2 zeer zeldzaam   in 4-10% van de opnamen
3  zeldzaam    in 11-25% van de opnamen
4 vrij zeldzaam tot vrij algemeen  in 26-50% van de opnamen
5 algemeen    in 51-100% van de opnamen

Z1: zeldzaamheid in de Voerstreek
Z2: landelijke zeldzaamheid

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Z1 Z2
Acer campestre Spaanse aak 4 3
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 2 1
Alnus glutinosa Zwarte els 2 5
Berberis vulgaris Zuurbes 1 1
Betula pendula Ruwe berk 3 3
Betula pubescens Zachte berk 1 4
Calluna vulgaris Struikheide 1 2
Carpinus betulus Haagbeuk 4 4
Clematis vitalba Bosrank 4 2
Cornus mas Gele kornoelje 1 1
Cornus sanguinea Rode kornoelje 4 3
Corylus avellana Hazelaar 5 5
Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn 4 3
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 5 5
Crataegus x macrocarpa Grootvruchtige meidoorn 1 1
Crataegus x media Tweestijlige x Eénstijlige meidoorn 3 4
Crataegus x subsphaericia Eénstijlige x Koraalmeidoorn 1 1
Cytisus scoparius Brem 2 2
Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts 4 2
Fagus sylvatica Beuk 2 1
Fraxinus excelsior Gewone es 5 5
Hedera helix Klimop 5 5
Ilex aquifolium Hulst 3 3
Ligustrum vulgare Wilde liguster 1 1
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 3 4
Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie 1 1
Malus sylvestris Wilde appel 1 1
Mespilus germanica Mispel 3 2
Populus tremula Ratelpopulier 1 3
Prunus avium ssp. Avium Zoete kers 3 4
Prunus spinosa Sleedoorn 5 4
Prunus x fruticans Heesterpruim 2 2
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Z1 Z2
Pyrus pyraster Wilde peer 1 1
Quercus petraea Wintereik 2 1
Quercus robur Zomereik 3 4
Quercus x rosacea Winter- x Zomereik 1 2
Rhamnus frangula Sporkehout 2 4
Ribes rubrum Aalbes 3 3
Ribes spicatum Noordse aallbes 1 1
Ribes uva-crispa Kruisbes 4 1
Rosa agrestis Kraagroos 1 1
Rosa arvensis Bosroos 3 1
Rosa canina var. andegavensis Hondsroos var. andegavensis 1 1
Rosa canina var. canina Hondsroos var canina 5 3
Rosa canina var. dumalis Hondsroos var. dumalis 4 3
Rosa corymbifera Heggenroos 4 3
Rosa dumalis Kale struweelroos 1 1
Rosa pseudoscabriuscula Ruwe viltroos 2 2
Rosa stylosa/Rosa x irregularis Stijlroos/Honds- x Bosroos 1 1
Rosa subcollina Schijnheggenroos 1 1
Rosa tomentella Beklierde heggenroos 3 1
Rosa tomentella var. friedländeriana Beklierde heggenroos var. friedländeriana 1 1
Rosa tomentosa Viltroos 3 2
Rubus caesius Dauwbraam 2 3
Rubus idaeus Framboos 2 3
Rubus ulmifolius Koebraam 2 3
Salix alba Schietwilg 3 3
Salix caprea Boswilg 4 3
Salix caprea x S. cinerea subsp. oleifolia Bos- x Rossige wilg 1 1
Salix cincerea subsp. cinerea Grauwe wilg 1 3
Salix cinerea subsp. oleifolia Rossige wilg 1 1
Salix fragilis var. fragilis Kraakwilg 2 2
Salix triandra Amandelwilg 1 1
Salix x guinieri Rossige x Grauwe wilg 1 1
Salix x reichardtii Bos- x Grauwe wilg 1 1
Salix x rubens Schiet- x Kraakwilg 2 2
Salix x rubens caerulea Schiet- x Kraakwilg var. caerulea 1 1
Sambucus nigra Gewone vlier 5 5
Sambucus racemosa Trosvlier 2 1
Solanum dulcamara Bitterzoet 4 3
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 4 4
Tilia cordata Winterlinde 2 1
Tilia platyphyllos Zomerlinde 1 1
Ulmus glabra Ruwe iep 1 1
Ulmus glabra var. cornuta Ruwe iep var. cornuta 1 1
Ulmus minor Veldiep/Gladde iep 3 4
Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes 1 3
Viburnum opulus Gelderse roos 3 4
Viscum album Maretak 3 1
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De landelijke zeldzaamheid is een geschatte waarde op grond van het totale onderzoek naar autoch-
tone bomen en struiken in Vlaanderen tot nu toe, en van literatuur.

Samenvattend:

8 taxa met zeldzaamheid 5 (algemeen)  10 %
12 taxa met zeldzaamheid 4 (vrij zeldzaam) 15 %
14 taxa met zeldzaamheid 3 (zeldzaam)  18 %
15 taxa met zeldzaamheid 2 (zeer zeldzaam) 19 %
29 taxa met zeldzaamheid 1 (uiterst zeldzaam) 37 %

 
In de Voerstreek blijkt bijna 56% van de autochtone bomen en struiken zeer zeldzaam tot uiterst zeld-
zaam voor te komen. Nog eens 18% valt in de klasse zeldzaam. Omdat hier zowel de a, b als c catego-
rie van de autochtoniteit is meegerekend is het beeld eigenlijk nog rooskleuriger dan de werkelijkheid. 
Bovendien moet bedacht worden dat de veldopnames ook al een selectie zijn van de totale oppervlakte 
aan bossen en houtkanten. Ruim drie kwart van de autochtone bomen en struiken is meer of minder 
bedreigd. 

Een aantal soorten is als autochtoon geheel afwezig zoals Bittere wilg, Egelantier, Fladderiep, Gas-
peldoorn, Geoorde wilg, Grove den, Jeneverbes, Kleinbloemige roos, Kruipwilg, Rode bosbes, Taxus, 
(Europese) Vogelkers, Wegedoorn, Wilde gagel, Zwarte bes, Zwarte populier. Deze soorten groeien in 
milieus die of niet voorkomen in het onderzoeksgebied of ze zijn in het onderzochte gebied verdwenen 
of uiterst zeldzaam en over het hoofd gezien.

De aanwezigheid van bijzondere autochtone bomen en struiken heeft enerzijds te maken met de variatie 
in het abiotische milieu en anderzijds met de menselijke invloeden en activiteiten. Het onderzoeksgebied 
wordt gekenmerkt door een bijzonder hoge variatie in abiotisch milieu, zowel wat betreft bodemsoor-
ten, kalkgehalte, zuurtegraad, vochtigheid, helling, expositie en hoogteligging. Vooral de kalkhoudende 
bodems blijken meer bijzondere soorten op te leveren (Kraagroos, Gele kornoelje, Rode kamperfoelie, 
Zuurbes), maar ook de variatie met juist de meest zure milieus levert extra soorten op (Blauwe bosbes, 
Struikheide). De hoogteligging die heel afwijkend is ten opzichte van de rest van Vlaanderen zorgt 
voor een meer uitgesproken Middeneuropees spectrum met bijvoorbeeld Wintereik en Trosvlier. De vrij 
natuurlijke beekjes zorgen voor een aanvullend spectrum ‘natte’ soorten, waaronder mooie populaties 
Schiet- en Kraakwilg, Grauwe, Rossige en Boswilg en hun onderlinge kruisingen. Verrassend zijn de 
groeiplaatsen van oud hakhout van Beuk, Haagbeuk, Spaanse aak, Zoete kers, Gewone esdoorn,  
Winterlinde, Zomerlinde en Wintereik. Misschien moeten we hier ook de Bergiep bij vermelden, al blijft 
de status van deze soort toch twijfelachtig oorspronkelijk inheems. Vaak is het hakhout terug ‘op enen 
gezet’: de zogenaamde spaartelgen. Bij Wintereik bemoeilijkt dat het herkennen van autochtoon mate-
riaal, omdat er weinig echt omvangrijke hakhoutstoven aangetroffen zijn.

Tabel 2 geeft de toplocaties (categorieën A en A/B of locaties met zeer bijzondere soorten) weer van 
het onderzoeksgebied. Deze gebieden zijn van uitzonderlijk belang als bron van autochtone bomen en 
struiken. 
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Tabel 2.

(Deel)gemeente Locatie Houtig spectrum waarvoor de locatie belangrijk(st) is

Moelingen Fliberg Winterlinde, Spaanse aak
Moelingen Longchamps Gewone es, Wilde kardinaalsmuts, Hazelaar, …
‘s Gravenvoeren Sint-Annakapel Haagbeuk
‘s Gravenvoeren Moleke Gewone es, Hazelaar
‘s Gravenvoeren Wittekapel Haagbeuk
‘s Gravenvoeren Trichterbeeldje Grootvruchtige meidoorn, Gewone es, Kraagroos

‘s Gravenvoeren Holle weg  nabij Hoog-
bos Gewone es

‘s Gravenvoeren Witte paard Zomereik, Gewone es, Eénstijlige meidoorn

‘s Gravenvoeren Graften NW van het 
dorp Gewone es

‘s Gravenvoeren Graft ten O van Sint-
Denijskapel Kraagroos

‘s Gravenvoeren Graft Kinkenberg Kraagroos
‘s Gravenvoeren Snouwenberg Zuurbes
‘s Gravenvoeren Schoppemerheide Wilde peer? Wilde kardinaalsmuts, Hulst, …
‘s Gravenvoeren Haag Schoppem Zuurbes, Wilde kardinaalsmuts, Bastaardmeidoorn

Sint-Martens-V. Veursbos
Blauwe bosbes, Struikheide, Trosvlier, Mispel, Haagbeuk, 
Beuk, Bosroos, Wilde appel, Spaanse aak, Rode kornoel-
je, …

Sint-Martens-V. Dal 13, Veurs Haagbeuk
Sint-Martens-V. Hagen te Ulvend Stijlroos of Honds- x Bosroos? Noordse aalbes
Sint-Martens-V. Bosjes te Ulvend Kraakwilg, Wintereik

Sint-Martens-V. Houtkanten te Ulvend Eénstijlige x Koraalmeidoorn? Hazelaar, Tweestijlige mei-
doorn, Gewone es, Ruwe iep, …

Sint-Martens-V. Graftencomplex Kwin-
ten Kale struweelroos, Gewone es, Hazelaar, Ruwe viltroos

Sint-Martens-V. Broekbos Mispel, Kraagroos
Sint-Martens-V. Bossen te Kattenrot Noordse aalbes, Zomerlinde

Sint-Martens-V. Holle wegen Berg
Gewone es, Wilde kardinaalsmuts, Tweestijlige meidoorn, 
Beklierde heggenroos, Wintereik, Maretak, Rode kornoel-
je, … 

Sint-Martens-V. Houtkanten/hagen 
Berg

Haagbeuk, Eénstijlige meidoorn, Zomereik, Gewone es-
doorn, Heesterpruim,  …

Sint-Pieters-V. Holle weg Lusberg-
platz Rode kornoelje, Bosroos, …

Sint-Pieters-V. Zwaan/Vrouwenbos Haagbeuk, Gewone es, Mispel, Winterlinde, Beuk,  Vil-
troos, Spaanse aak, Bosroos, …

Sint-Pieters-V. Holle wegen Stroeven-
bos Viltroos, Spaanse aak, Tweestijlige meidoorn,…

Sint-Pieters-V. Bosrand Stroevenbos Haagbeuk, Mispel, Bastaardmeidoorn, Spaanse aak, 
Rode kornoelje, Wilde kardinaalsmuts, Viltroos, …

Sint-Pieters-V. De Voer Tweestijlige meidoorn, Rode kornoelje, Beklierde heggen-
roos, Grootvruchtige meidoorn, … 

Teuven Bos Gieveld Spaanse aak, Struikheide, Haagbeuk, Beuk, Mispel, 

Teuven Bos nabij Driezenhof Haagbeuk, Bastaardmeidoorn, Rode kamperfoelie, Wilde 
kardinaalsmuts, Spaanse aak

Teuven Haag rond Driezenhof Gele kornoelje, Grootvruchtige meidoorn
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(Deel)gemeente Locatie Houtig spectrum waarvoor de locatie belangrijk(st) is

Teuven Bos bij kasteel Teuven Haagbeuk, Spaanse aak, Ruwe viltroos, Bosroos, Tros-
vlier, Tweestijlige meidoorn, Rode kornoelje, …

Teuven Bos Obsinnich
Stijlroos of Bos- x Hondsroos? Wilde liguster, Winterlinde, 
Rode kornoelje, Gewone esdoorn, Trosvlier, Wilde appel, 
…

Teuven Veursbos Trosvlier, Gewone esdoorn, Spaanse aak, Zwarte els, 
Beuk, Tweestijlige meidoorn

Teuven Graft bij Veursbos Zoete kers
Teuven Houtkant bij Sinnich Bos- x Rossige wilg, Wilde peer, Zwarte els

Remersdaal Holle weg Rozengaar-
den/Pontus Schijnheggenroos, Hondsroos var. andegavensis

Remersdaal De Gulp Kraakwilg, Schietwilg, Schiet- x Kraakwilg, Rossige wilg, 
Zwarte els

Remersdaal Remersdaalbeek Kraakwilg, Grauwe x Rossige wilg, Eénstijlige meidoorn, 
Beklierde heggenroos, …

Remersdaal Mabeek Trosvlier, Wilde kardinaalsmuts, Tweestijlige meidoorn, 
Bosroos, Gelderse roos, …

Val-Dieu ‘Appelboom’ Sart-les-
Maines Zomerlinde

Foto 26. Volgens een regressievergelijking tussen knoteiken met gekende leeftijd en stamomtrek, y = 
0,1995 x 1,1979 en R² = 0,8403 (zie bijlage 3) zouden de knoteiken van 4 m omtrek van Witte Paard 
te ’s Gravenvoeren (opname VO116) bij benadering 261 jaar oud kunnen zijn, of met andere woorden 
ongeveer van 1746 kunnen dateren. Daarmee zijn het mogelijk de oudste bomen van Voeren. De kno-
thaagbeuk van het Veursdal, op de grens van het Vrouwenbos is een concurrent voor deze eer.
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5 Knelpunten en aanbevelingen

Aanplant met exoten in houtkanten, zoals Fijnspar en Robinia omvormen met autochtoon plantmateri-
aal; idem voor aanplanten met inheemse maar niet autochtone soorten: Egelantier, Wegedoorn, …

Veel karakteristieke soorten in de houtkanten, hagen en bosranden zijn lichtminners. Beheer richten op 
het voorkomen van dichtgroeien, waardoor de vegetatie te donker wordt. Knotbomen in de holle wegen 
blijven knotten. Hakhout blijven afzetten.

Aanplant van hagen met niet autochtone Eénstijlige meidoorn, Egelantier, Wegedoorn, Rode kornoelje, 
… omvormen met autochtoon plantmateriaal. 

Herbicidengebruik grenzend aan hagen en houtkanten ontraden

De randen van de holle wegen kunnen beter gebufferd worden dan nu het geval is. Nog al te vaak wordt 
er geploegd tot net aan de rand van de holle weg. Een minimale bufferzone kan het onderwerp uitmaken 
van een subsidie voor akkerrandbeheer, …

Snoeisel	en	houtsnippers	van	de	hagen	afvoeren,	om	oprukken	van	nitrofiele	kruiden	ten	nadele	van	
kalkminnende bloemrijke kruidenondergroei af te remmen.
 
Hagen niet ‘onthoofden’ bij het snoeien, waardoor ze afsterven.

Subsidiesysteem voor onderhoud hagen en houtkanten niet alleen afstemmen op nieuwe aanplant, 
maar ook, en in de eerste plaats, op het behoud van de oude hagen en houtkanten.

Nieuwe hagen bij voorkeur vlechten op de traditionele wijze en niet op Engelse wijze ‘leggen’. In dit 
verband is het zeker nuttig de boswachter Alex Zeevaert nog eens uit te horen over de traditionele tech-
niek, alsook enkele hagenvlechters die hij nog wist aan te wijzen. Het systeem van ‘tuinen’ is vrij uniek 
in Vlaanderen, althans voor wat betreft de 20ste en 21ste eeuw. 

Bosranden verbreden. De bosbouwkundige aanplant komt vaak zeer dicht tegen de bosrand aan.

Zeldzame soorten en individuen bekend maken bij de beheerders, zodat ze bij het beheer opgemerkt 
en gespaard blijven.

Programma opmaken voor herintroductie van verdwijnende soorten. Oogstprogramma en opkweekpro-
gramma hierop afstemmen.

Overdadige Bosrank, waar nodig, verwijderen of dunnen. Het proefexperiment in het Veursbos, om een 
orchideeënrijk Stellario-Carpinetum te herstellen verdient navolging. Bosreservaten niet alleen afstem-
men op ‘niets doen’, maar het traditionele middelhout- en hakhoutbeheer zeker ook her en der een kans 
gunnen. 

Privé-personen subsidiëren, maar ook helpen en adviseren bij oordeelkundig knotten van lang niet meer 
geknotte bomen. Eventueel professionele snoeiers inzetten voor de meest waardevolle exemplaren.
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Foto 27. Zuiver wit bloeiende kraagroos in een houtkant op een graft ten oosten van de Sint-Denijskapel 
te ’s Graven-Voeren. Foto Arnout Zwaenpoel, voorjaar 2007.

Foto 28. De nog talrijk aanwezige hoogstamboomgaarden in de Voerstreek zijn het belangrijkste bio-
toop voor Maretak. Sommige bomen, zoals deze appelaar,  tellen meer dan 30 exemplaren! Foto Arnout 
Zwaenepoel, voorjaar 2004.
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