
 
 
 

   
 
 
 

 
Autochtone bomen en struiken in de 

houtvesterijen Leuven en Hasselt 
 
 
een inventarisatie en evaluatie van oorspronkelijk inheemse 
genenbronnen van bomen en struiken in Zuid-Limburg en 

Oost-Vlaams-Brabant 
 
 
 
 
SAMENVATTING 
 
 
 
 
 
Opdrachtgever:   AMINAL, Afdeling Bos & Groen 

   Koning Albert II-laan 20, bus 8    1000  BRUSSEL 
 
Opdrachthouder:    ESHER milieu & natuur bvba 

   St. Annaplein 33     9000  GENT 
     
Tekst, foto’s en redactie: Bart Opstaele 
   bart@esher.be 
 
Uitvoerders inventarisatie:  Hugo De Wettinck & Bart Opstaele 
 

januari 2001 



 

2 

AANLEIDING 

De groeiplaatsen van oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in 
Vlaanderen zijn vooral in de loop van de 20ste eeuw drastisch afgenomen. 
Verstedelijking, intensivering van land- en bosbouw, ... zijn belangrijke 
oorzaken, maar ook het steeds veelvuldiger gebruik van, direct beschikbaar 
en goedkoop, uitheems plantmateriaal in het buitengebied brengen het 
autochtoon materiaal in de verdrukking.  

Dat het niet goed gaat met de autochtone bomen en struiken blijkt uit de 
intensieve inventarisaties in de Houtvesterijen Leuven en Hasselt waar 
bijna 80% van de aangetroffen soorten zeldzaam tot uiterst zeldzaam zijn.  

Natuurlijk zullen er verschillen optreden als soorten binnen eenzelfde 
landschapsecologische eenheid onderling worden vergeleken, maar 
niettemin wijzen de cijfers er duidelijk op dat heel wat van de in 
Vlaanderen voorkomende autochtone bomen en struiken zeldzaam zijn 
en/of een beperkt verspreidingsgebied hebben. Zo komen in het 
onderzoeksgebied maar een paar exemplaren voor van bijvoorbeeld 
Zuurbes, Egelantier, Kraagroos, Zwarte populier, ... Het is dan ook 
noodzakelijk dat voor de zeldzame of bedreigde soorten 
soortbeschermingsprogramma’s worden opgezet, waarbij onder meer 
autochtoon materiaal ingezameld en opgekweekt wordt om het definitief 
verlies van oorspronkelijke genenbronnen te vermijden en waarbij 
natuurlijk hun standplaatsen beschermd en goed beheerd worden. 

 

In navolging van de reeds uitgevoerde inventarisaties in Vlaanderen werd 
door Afdeling Bos en Groen van AMINAL de opdracht aan ESHER milieu & 
natuur toegekend om in 2000 de aanwezigheid van oorspronkelijk inheems 
genenbronnen van bomen en struiken in de Houtvesterij Leuven (= Oost-
Vlaams Brabant) en de Houtvesterij Hasselt (= Zuid-Limburg), met 
uitzondering van de Voerstreek, te onderzoeken.  

 

STAND VAN ZAKEN IN VLAANDEREN 

Op onderstaande kaart wordt een overzicht gegeven van de reeds 
geïnventariseerde gebieden in Vlaanderen. 

In 1998 zijn min of meer gebiedsdekkend de West-Vlaamse heuvels, de 
Vlaamse Ardennen en de Houtvesterijen Hechtel en Bree (bruin-groene 
gebieden) geïnventariseerd (Maes & Rövekamp, 1999). In 1999 is min of meer 
gebiedsdekkend de ruime omgeving van Gent geïnventariseerd (Maes, 
Rövekamp & Zwaenepoel, 2000). 

In 2000 zijn eveneens min of meer gebiedsdekkend de Houtvesterijen 
Leuven en Hasselt (blauw-groen gebied) geïnventariseerd (Opstaele, 2001).  

De tot en met het jaar 2000 vrij intensief geïnventariseerde gebieden  

 

Wat nu juist onder het begrip ‘autochtoon’ (of oorspronkelijk inheems) wordt 
verstaan, wordt verduidelijkt door de definiëring van Heybroek, namelijk:  

‘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’’ (Heybroek, 1992).  
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INVENTARISATIE 
Bronnen 
In de zoektocht naar autochtoon materiaal werd beroep gedaan op de 
volgende bronnen: 

•  Topografische kaarten waarop het bos in de tijd van de Ferraris (± 1770) en het 
huidig bos is weergegeven, opgesteld door het IBW (2000); 

•  Orthofotoplannen 1989-1991 (Eurosense); 
•  Gegevens van de houtvesterijen Leuven en Hasselt en van het IBW; 
•  Informatie van boswachters en deskundigen; 

De kaarten ‘de Ferraris bos - huidig bos’ en de orthofotoplannen waren de 
belangrijkste bronnen om locaties met potentieel autochtoon materiaal te 
selecteren en te inventariseren. 

Bossen en bosjes: 

Door het IBW werd voor geheel Vlaanderen kaarten aangemaakt waarop 
het huidig bos en het bos in de tijd van de Ferraris (halverwege 2de helft 18de 
eeuw) werd aangeduid. Waar er een overlapping is van beide aanduidingen 
wijst erop dat deze locatie normaliter minimaal de laatste 200 jaar bos is 
gebleven. Het is natuurlijk mogelijk dat in de loop van die 200 jaar een bos 
gekapt is geworden, langere tijd als landbouwgrond in gebruik is geweest en 
achteraf opnieuw bebost is geworden; deze evolutie zal echter eerder 
uitzondering dan regel zijn. In de minder bosrijke gebieden van de 
Leemstreek (Leemplateau, Krijtland) werden alle oude bossen systematisch 
geïnventariseerd, in de Zandleemstreek (vooral Hageland en Beneden Dijleland) 
en op het Limburgs plateau is de inventarisatie intensief maar niet 
gebiedsdekkend gebeurd. 

Holle wegen, houtkanten, steilranden, etc. 

Van het volledige onderzoeksgebied werden de orthofotoplannen (1989-
1990, Eurosense) bekeken en werden alle kleine landschapselementen (holle 
wegen, houtkanten, graften, etc.) in het buitengebied waar volgens de 
orthofotoplannen bomen en/of struiken aanwezig zijn (toestand ‘89-’90), op 
de topografische stafkaarten (1/25.000), die in het veld gebruikt werden, 

aangeduid. De aangeduide locaties werden tijdens de inventarisatiewerk 
bezocht en afhankelijk van de aangetroffen criteria (zie verder) werd er 
een opname gemaakt van het landschapselement. Natuurlijk werd er ook van 
niet aangeduide landschapselementen of individuele bomen die tijdens de 
inventarisatierondes opgemerkt werden en voldoende interessant waren, 
een opname gemaakt.  

 
Een waardevolle graft te Heers 

Criteria 
Tijdens het terreinbezoek werd een opname van een standplaats gemaakt 
indien aan één of meerdere criteria m.b.t. de aanwezigheid van autochtoon 
materiaal werd voldaan. De belangrijkste criteria zijn (naar Maes & 
Rövekamp, 1998): 
•  Het landschapselement waarin de boom of struik groeit, komt voor op kaart van 

de Ferraris (1770-1778) of op een historische topografische kaart (± tot 
1860).  

•  Het landschapselement maakt in het veld een oude en ongestoorde indruk. 
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•  Het bodemtype en de groeiplaatsomstandigheden komen min of meer overeen 
met de natuurlijke standplaats van de soort. 

•  De groeiplaats ligt binnen het verspreidingsgebied van de betreffende soort. 
•  Er zijn plantensoorten aanwezig in de boom-, struik- of kruidlaag die indicatief 

zijn voor oude bosplaatsen of houtkanten. 
•  De bodem maakt een ongestoorde indruk. 
Voor wat betreft de boom of struik zelf zijn de belangrijkste criteria: 
•  Het is een wilde inheemse soort of variëteit en geen cultivar. 
•  Het betreft zichtbaar een oude boom of struik of een oude hakhoutstoof. 

Zelfs indien voldaan wordt aan meerdere criteria kan maar in weinig 
gevallen met absolute zekerheid het zuiver autochtoon karakter bepaald 
worden.  

Opnames 
Net zoals heel wat andere streken in Vlaanderen zijn ook Oost-Vlaams-
Brabant en Zuid-Limburg niet gespaard gebleven van grootschalig verlies 
aan natuur en dit zeker tijdens de tweede helft van de 20ste eeuw. De 
achteruitgang is zowel te wijten aan kleinschalige ingrepen (rooien, sproeien, 
…) van particulieren als ingrepen op grotere schaal (ruilverkavelingen, 
wegenaanleg, …) vanuit de overheid. 

Zeker in het zuidelijk deel van Zuid-Limburg en het zuidoostelijk deel van 
Vlaams-Brabant hebben de ruilverkavelingen ‘oude stijl’ (tot begin de jaren ’90) 
een desastreuze impact op landschap en natuur gehad. Zo verdween 
bijvoorbeeld in de periode tussen 1950 en 1986 in de gemeente Riemst 60% 
(212 van 353) van de holle wegen! (Hermy & De Blust, 1997). Naast het enorm 
verlies van waardevolle landschapselementen (vooral holle wegen) en dito 
autochtoon materiaal van bomen en struiken, werden de meeste van de 
behouden landschapselementen ingeplant met niet-streekeigen soorten of 
zelfs uitheemse soorten. Ondanks de drastische wijzigingen tijdens de vorige 
eeuw zijn er toch nog heel wat waardevolle genenbronnen aan te treffen. 

In totaal zijn er 779 opnames uitgevoerd en geëvalueerd. Hiervan zijn er 
290 holle wegen en 291 bossen, bosjes en bosranden, de overige locaties 
zijn hagen, steilranden, solitaire exemplaren, etc.  
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Locaties van belang voor autochtone bomen en struiken op:
# gemeentelijk niveau
# regionaal niveau
# Vlaams niveau

 
Daarnaast zijn er 86 bezoeken uitgevoerd die niet waardevol genoeg bleken 
om een volledige opname uit te voeren. Vooral in het zuidelijk deel van het 
onderzoeksgebied (Droog Haspengouw) zijn de opnames zo intensief gebeurd 
dat in heel wat gemeenten de inventarisatie gebiedsdekkend is.  

Per locatie is er ook een waardering toegekend. Het belang van de 
aanwezigheid van autochtoon materiaal in de verschillende locaties werd 
geëvalueerd op Vlaams, regionaal (= landschapsecologische regio’s) en 
gemeentelijk niveau. De toekenning gebeurde op basis van de aanwezigheid van 
oud hakhout (minimum meer dan 2 m), opgaande bomen of knotbomen die 
uitzonderlijk zijn door hun omvang (voor olmen betekent dit een stamomvang van > 1 
m) en de aanwezigheid van op Vlaams niveau zeldzame soorten. Deze drie 
criteria kunnen afzonderlijk of in combinatie voorkomen. Dit resulteerde in 73 
locaties die op Vlaams niveau van belang zijn voor oorspronkelijk inheemse 
genenbronnen, 301 locaties die op regionaal niveau van belang zijn en 405 
locaties die op gemeentelijk niveau van belang zijn. Prioritair dienen de 
locaties die op Vlaams niveau voor autochtoon materiaal van belang zijn, 
beschermd te worden, maar let wel! de categorie van belang op gemeentelijk 
niveau, betekent niet dat deze locatie of de aanwezige soorten niet 
interessant zijn of geen bescherming behoeven. Het zijn bijvoorbeeld locaties 
waar veel rozen (Hondsrozen, maar bvb. ook Rosa corymbifera) voorkomen, maar 
waar voor de rest weinig autochtone soorten te vinden zijn. Ook oude bossen 
met ‘gewone’ soorten vallen onder deze categorie. 
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BESCHRIJVING VAN DE ECOREGIO’S 
Het inventarisatiegebied omvat de volledige Houtvesterijen Leuven en 
Hasselt, met uitzondering van de Voerstreek. Voor de beschrijving wordt het 
onderzoeksgebied ingedeeld volgens ‘natuurlijke’ landschapsecologische regio’s 
(= ecoregio’s-ecodistricten (IN, 2000) of traditionele landschappen volgens Antrop et 
al., 1993), zeven in het totaal, die in de twee houtvesterijen voorkomen.  
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Landschappen en sublandschappen in de Houtvesterijen Leuven en Hasselt
 

Zuid-Maasvallei 
In de Zuid-Maasvallei (uiterste NO op kaartje) zijn onder meer door het 
nagenoeg ontbreken van oud bos maar een beperkt aantal opnames gemaakt. 
Niettemin zijn er toch enkele bijzonder waardevolle locaties met 
autochtoon materiaal aanwezig. Zo is het gebied Hochter Bampd, waar zich 
een waardevol ooibos aan het ontwikkelen is (Van Looy, 2000), één van de 
weinige vindplaatsen van Zwarte populier en Rossige wilg. Zwarte populier is 
ook terug te vinden in de buurt van een oude steenbakkerij te 
Maasmechelen. Hier zijn eveneens natuurlijke standplaatsen van Bittere 
wilg, Katwilg en Rosa pseudoscabriuscula. In de omgeving van Boorsem zijn 
enkele oude meidoornhagen gelegen waarin naast Tweestijlige meidoorn en 
Crataegus x media ook Crataegus subsphaericea aanwezig is. Ook 
Kardinaalsmuts en Rode kornoelje zijn, in gering aantal, in de hagen 

aanwezig, terwijl enkele zware knotessen een waardevolle onderbreking in 
de hagen vormen.  

Eén van de oudste bossen in de Zuid-Maasvallei is gelegen in de buurt van 
Leut. Het is deels een oud parklandschap waar zich een zeer dikke hybride 
eik, met een omtrek van 5 meter, bevindt. Het is ook in de Maasvallei dat 
de meest noordelijke vindplaatsen van Maretak zijn gelegen. 

De aanwezigheid van autochtone bomen en struiken in het Middenterras 
worden beschreven bij het landschap van De Kempen. 

In de Zuid-Maasvallei zijn volgende soorten (lokaal) autochtoon: 
Alnus glutinosa Zwarte els Rosa canina var. canina Hondsroos 

Betula pendula Ruwe berk Rosa canina var. dumalis  

Betula pubescens Zachte berk Rosa corymbifera Heggeroos 

Clematis vitalba Bosrank Rosa tomentella  

Cornus sanguinea Rode kornoelje Rubus spec. Braam 

Corylus avellana Hazelaar Salix alba Schietwilg 

Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn Salix aurita Geoorde wilg 

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn Salix caprea Boswilg 

Crataegus x subsphaericea Koraal- x Eenstijlige meidoorn Salix cinerea ssp. cinerea Grauwe wilg 

Crataegus x media Een- x Tweestijlige meidoorn Salix cinerea ssp. oliefolia Rossige wilg 

Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts Salix fragilis Kraakwilg 

Fraxinus excelsior Gewone es Salix purpurea Bittere wilg 

Hedera helix Klimop Salix viminalis Katwilg 

Ligustrum vulgare Wilde liguster Salix x multinervis Geoorde x Grauwe wilg 

Populus nigra Zwarte populier Salix x reichardtii Boswilg x Grauwe wilg 

Prunus avium Zoete kers Sambucus nigra Gewone vlier 

Prunus spinosa Sleedoorn Ulmus glabra Ruwe iep 

Quercus robur Zomereik Ulmus minor Gladde iep  

Quercus x rosacea Wintereik x Zomereik Viscum album Maretak 

Ribes uva-crispa Kruisbes   

De Kempen 
Op het Middenterras, het Hoogterras en de Lage Kempen zijn een 
vijftigtal opnames gemaakt. De inventarisatie bestond er vooral in om in dit 
deel van de Kempen een overzicht te krijgen van de zeldzamere soorten of 
belangrijke concentraties van minder algemene soorten.  



 

6 

Het Hoogterras is het belangrijkste verspreidingsgebied van de 
Jeneverbes in Vlaanderen. De soort is nog enkel algemeen in het Heiderbos 
te As en de aanwezigheid van de soort in het gehele gebied is beperkt tot 
een vijftiental locaties, met per locatie steeds maar enkele struiken. De 
aan zeer natte biotopen gebonden Lavendelhei en Kleine veenbes zijn maar 
algemeen op een drietal locaties (zeker in De Maten), terwijl de Wilde gagel 
goed standhoudt in de valleigebieden en zich zelfs uitbreidt.  
De minder algemene Rode dopheide ontwikkelt zich goed op plaatsen waar 
naaldhout wordt omgevormd naar heide en is in de Houtvesterij Hasselt 
waarschijnlijk over het dieptepunt van zijn verspreiding heen. Minder 
rooskleurig is de evolutie van de Gaspeldoorn die slechts op drie locaties is 
aan te treffen en waarvan dan nog het grootste deel van de belangrijke 
populatie te Dilsen-Stokkem is verdwenen. Een dynamische populatie van 
Rode bosbes is onder meer aanwezig in het reservaat De Wik te Genk.  
Naast de ‘heide’soorten is het gebied vooral van belang als groeiplaats voor 
de grootste populatie autochtone Wintereiken in Vlaanderen. Er zijn een 
vijftiental belangrijke locaties bezocht met omvangrijke (tot 9 m) tot zeer 
omvangrijke (meer dan 20 m) hakhoutstoven van Wintereik. De 
hakhoutstoven behoren tot de oudste in Europa. 
Interessant is het voorkomen van waarschijnlijk zeer oude groeiplaatsen 
van Mispel op enkele houtwallen. 
Niet autochtoon maar toch interessant is de ‘Koningsden’ in het Provinciaal 
domein te Bokrijk. Het is de grootste Grove den in het onderzoeksgebied 
met een omtrek van bijna 3 m en een hoogte van 26 m, gezien echter de 
slechte toestand waarin de boom verkeerd, is te verwachten dat ze 
binnenkort omvalt.   

In De Kempen (Middenterras, Hoogterras en Lage Kempen) zijn volgende 
soorten (lokaal) autochtoon: 
Alnus glutinosa Zwarte els Prunus avium Zoete kers 

Alnus incana Witte els Prunus padus Vogelkers 

Andromeda polifolia Lavendelhei Prunus spinosa Sleedoorn 

Betula pendula Ruwe berk Quercus petraea Wintereik 

Betula pubescens Zachte berk Quercus robur Zomereik 

Calluna vulgaris Struikhei Quercus x rosacea Wintereik x Zomereik 

Carpinus betulus Haagbeuk Rhamnus frangula Sporkehout of Vuilboom 

Corylus avellana Hazelaar Rubus spec. Braam 

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn Salix aurita Geoorde wilg 

Cytisus scoparius Brem Salix caprea Boswilg 

Erica cinerea Rode dophei Salix cinerea Grauwe wilg 

Erica tetralix Gewone dophei Salix repens Kruipwilg 

Fagus sylvatica Beuk Salix x multinervis Geoorde wilg x Grauwe wilg 

Fraxinus excelsior Gewone es Sambucus nigra Gewone vlier 

Genista anglica Stekelbrem Solanum dulcamara Bitterzoet 

Genista pilosa Kruipbrem Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 

Hedera helix Klimop Tilia cordata Winterlinde 

Ilex aquifolium Hulst Tilia platyphyllos Zomerlinde 

Juniperus communis Jeneverbes Ulex europaeus Gaspeldoorn 

Ligustrum vulgare Wilde liguster Ulmus glabra Ruwe iep 

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie Ulmus minor Gladde iep 

Mespilus germanica Mispel Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes 

Myrica gale Wilde gagel Vaccinium vitis-idaea Rode bosbes 

Oxycoccus palustris Kleine veenbes Viburnum opulus Gelderse roos 

Populus tremula Ratelpopulier   

Vochtig Haspengouw 
Hoewel het één van de grotere landschapseenheden in het 
onderzoeksgebied is, werden maar een 80-tal opnames gemaakt. Dit omdat 
er in het gebied tussen Wimmertingen, Kortessem, Kozen en Stevoort 
nagenoeg geen oud bos of interessante kleine landschapselementen 
aanwezig zijn.  
Vooral de paar grotere 
holle wegen in het 
gebied herbergen een 
schat aan autochtoon 
materiaal: de hakhout-
stoven van Gewone es, 
Zomereik, Gewone 
esdoorn, Haagbeuk en 
Hazelaar zijn er ronduit 
indrukwekkend. 
 Oude Haagbeuk te Guigoven 



 

7 

#Y

#Y#Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y #Y#Y #Y#Y #Y#Y#Y#Y #Y#Y #Y #Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y #Y#Y #Y#Y#Y #Y #Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y #Y #Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y #Y#Y #Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y #Y #Y#Y#Y #Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y

Verspreiding van Ribes uva-crispa

In het valleigebied van de Oude beek zijn er een tiental locaties met 
Tweestijlige meidoorn en Crataegus x media. In het noorden, op de rand 
van het valleigebied van de Demer zijn er in de gemeente Diepenbeek 
enkele zeer waardevolle meidoornhagen aanwezig met o.a. mooie 
exemplaren van Crataegus x macrocarpa, Rosa psuedoscabriuscula en ook 
een enkele struik van Wegedoorn. Het is ook te Diepenbeek dat zich grote 
stoven van Haagbeuk (11 m!) en Winterlinde bevinden. Eveneens omvangrijk 
is de hakhoutstoof van Zomerlinde te Worm (Hoeselt). 
In Vochtig Haspengouw zijn volgende soorten (lokaal) autochtoon: 
Acer campestre Spaanse aak Quercus robur Zomereik 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn Quercus x rosacea Wintereik x Zomereik 

Alnus glutinosa Zwarte els Rhamnus cathartica Wegedoorn 

Alnus incana Witte els Rhamnus frangula Sporkehout 

Betula pendula Ruwe berk Ribes nigrum Zwarte bes 

Betula pubescens Zachte berk Ribes rubrum Aalbes 

Carpinus betulus Haagbeuk Ribes uva-crispa Kruisbes 

Clematis vitalba Bosrank Rosa canina var. canina Hondsroos 

Cornus sanguinea Rode kornoelje Rosa canina var. dumalis  

Corylus avellana Hazelaar Rosa corymbifera Heggeroos 

Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn Rosa 
d l

Ruwe viltroos 

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn Rosa tomentella  

Crataegus x subsphaericea Koraal- x Eénstijlige meidoorn Rubus spec. Braam 

Crataegus x macrocarpa Koraal- x Tweestijlige meidoorn Salix alba Schietwilg 

Crataegus x media Een- x Tweestijlige meidoorn Salix aurita Geoorde wilg 

Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts Salix caprea Boswilg 

Fagus sylvatica Beuk Salix cinerea Grauwe wilg 

Fraxinus excelsior Gewone es Salix x multinervis Geoorde x Grauwe wilg 

Hedera helix Klimop Salix x reichardtii Boswilg x Grauwe wilg 

Ilex aquifolium Hulst Salix x rubens Schietwilg x Kraakwilg 

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie Sambucus nigra Gewone vlier 

Mespilus germanica Mispel Solanum dulcamara Bitterzoet 

Populus canescens Grauwe abeel Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 

Populus tremula Ratelpopulier Tilia cordata Winterlinde 

Prunus avium Zoete kers Tilia platyphyllos Zomerlinde 

Prunus padus Vogelkers Ulmus glabra Ruwe iep 

Prunus spinosa Sleedoorn Ulmus glabra var. Ruwe iep variëteit 

Prunus x fructicans Heesterpruim Ulmus minor Gladde iep 

Pyrus communis ssp. pyraster (wilde) Peer Viburnum opulus Gelderse roos 

Quercus petraea Wintereik Viscum album Maretak 

Droog Haspengouw 

Droog Haspengouw wordt gekenmerkt door een grootschalig landschap waar 
bos nagenoeg niet aanwezig is, maar waar er wel heel wat kleine 
landschapselementen als holle wegen en graften voorkomen. In dit 
landschap (+ Sint-Pietersberg) zijn ongeveer 260 opnames gemaakt. Het 
gebied is belangrijk voor een aantal bomen en struiken die in Vlaanderen 
praktisch enkel hier voorkomen of er een ruime verspreiding hebben.  
In het Krijtland van Millen en Sint-Pietersberg komen kalkminnende 
soorten als Kruisbes algemeen voor, naast tal van (zeldzame) rozensoorten. 

In het centraal en 
oostelijk deel van 
Droog Haspengouw 
zijn een aantal zeer 
zeldzame soorten 
terug gevonden als 
Fladderiep en Kraag-
roos, terwijl in de 
holle wegen van de 
streek Spaanse aak, 

Kardinaalsmuts, Crataegus x subsphaericea en Crataegus x macrocarpa het 
zwaartepunt van hun verspreiding hebben. Ook zijn er enkele interessante 
locaties van Winterlinde, zoals de zware hakhoutstoven op de rand van de 
Fonteinbeekvallei te Overrepen. 
Het is ook hier dat de belangrijkste oude genenbronnen van Gewone es en 
Gewone esdoorn gelegen zijn; oude hakhoutstoven van meer dan 4 m zijn 
geen uitzondering. 
Het omvangrijk Droog Haspengouw is een bijzonder waardevol gebied voor 
autochtone bomen en struiken. Volgende autochtone soorten zijn er 
aangetroffen (° = enkel op Sint-Pietersberg): 
Acer campestre Spaanse aak Ribes rubrum Aalbes 

Acer platanoides ° Noordse esdoorn Ribes uva-crispa Kruisbes 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn Rosa agrestis Kraagroos 

Alnus glutinosa Zwarte els Rosa canina var. canina Hondsroos 

Alnus incana Witte els Rosa canina var. dumalis  
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Berberis vulgaris° Zuurbes Rosa canina var. scabrata  

Betula pendula Ruwe berk Rosa corymbifera Heggeroos 

Betula pubescens Zachte berk Rosa corymbifera deseglisei  

Carpinus betulus Haagbeuk Rosa micrantha Kleinbloemige roos 

Clematis vitalba Bosrank Rosa pimpinellifolia Duinroosje 

Cornus mas° Gele kornoelje Rosa pseudoscabriuscula Ruwe viltroos 

Cornus sanguinea Rode kornoelje Rosa rubiginosa s.l.° Egelantier 

Corylus avellana Hazelaar Rosa subcanina°  

Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn Rosa tomentella  

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn Rosa tomentosa° Viltroos 

Crataegus x subsphaericea Koraal- x 1-stijlige meidoorn Rosa x belnensis Rosa agrestis x Rosa canina 

Crataegus x macrocarpa Koraal- x 2-stijlige meidoorn Rosa x irregularis° Rosa arvensis x Rosa canina 

Crataegus x media Een- x 2-stijlige meidoorn Rosa x nitidula° Rosa rubiginosa x Rosa canina 

Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts Rubus spec. Braam 

Fagus sylvatica Beuk Salix alba Schietwilg 

Fraxinus excelsior Gewone es Salix caprea Boswilg 

Hedera helix Klimop Salix cinerea ssp. cinerea Grauwe wilg 

Ilex aquifolium Hulst Salix cinerea ssp. oliefolia Rossige wilg 

Ligustrum vulgare Wilde liguster Salix fragilis Kraakwilg 

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie Salix x multinervis Geoorde wilg x Grauwe wilg 

Lonicera xylosteum° Rode kamperfoelie Salix x reichardtii Boswilg x Grauwe wilg 

Malus sylvestris (wilde) Appel Salix x rubens Schietwilg x Kraakwilg 

Mespilus germanica Mispel Sambucus nigra Gewone vlier 

Populus canescens Grauwe abeel Solanum dulcamara Bitterzoet 

Populus tremula Ratelpopulier Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 

Prunus avium Zoete kers Tilia cordata Winterlinde 

Prunus padus Vogelkers Tilia platyphyllos Zomerlinde 

Prunus spinosa Sleedoorn Ulmus glabra Ruwe iep 

Prunus x fructicans Heesterpruim Ulmus glabra var. cornuta Ruwe iep variëteit 

Pyrus communis pyraster° (wilde) Peer Ulmus laevis Steeliep 

Quercus petraea Wintereik Ulmus minor Gladde iep 

Quercus robur Zomereik Viburnum opulus Gelderse roos 

Rhamnus cathartica Wegedoorn Viscum album Maretak 

Rhamnus frangula Sporkehout   

 

 

 

Het Hageland 
In het Hageland werden er 180 opnames gemaakt. In het Droog of Noord-
Hageland werden heel wat holle wegen bezocht, terwijl in het Vochtig of 
Zuid-Hageland de nadruk lag op de oude bossen. In het waardevol Walenbos 
en Vorsdonkbos werden gezien vroegere inventarisaties (Maes & Rövekamp, 
1999) geen opnames meer gemaakt. 
Heel wat van de holle wegen en bossen in het Droog Hageland worden 
gedomineerd door Robinia, Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers. 
Niettegenstaande is in de holle wegen nog heel wat oorspronkelijk inheems 
materiaal aangetroffen. Het is één van de kerngebieden van omvangrijke 
(tot 6 meter en meer!) hakhoutstoven van Zomereik, Haagbeuk en Hazelaar.  
Op de drogere zandleemgronden en tertiaire opduikingen komen Wintereik 
en de hybride 
Quercus x 
rosacaea voor. 
In de buurt 
van Aarschot 
is een zeer 
oude stoof van 
de hybride 
tussen Zomer- 
en Wintereik 
aanwezig.  
In de meeste Beuken-Wintereikenbossen van het Droog Hageland is Hulst 
in de onderlaag terug te vinden.  
Op 8 plaatsen is Winterlinde aanwezig, met enkele omvangrijke 
hakhoutstoven zoals een stoof van 4,5 m te Glabbeek. 
In het Vochtig en Droog Hageland zijn volgende soorten als (mogelijk) 
autochtoon aangetroffen:  
Acer campestre Spaanse aak Quercus petraea Wintereik 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn Quercus robur Zomereik 

Alnus glutinosa Zwarte els Quercus x rosacea Wintereik x Zomereik 

Alnus incana Witte els Rhamnus frangula Sporkehout 

Betula pendula Ruwe berk Ribes rubrum Aalbes 
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Betula pubescens Zachte berk Rosa canina var. canina Hondsroos 

Calluna vulgaris Struikhei Rosa canina var. dumalis  

Carpinus betulus Haagbeuk Rosa corymbifera Heggeroos 

Clematis vitalba Bosrank Rosa pseudoscabriuscula Ruwe viltroos 

Cornus sanguinea Rode kornoelje Rosa tomentella  

Corylus avellana Hazelaar Rubus spec. Braam 

Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn Salix alba Schietwilg 

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn Salix aurita Geoorde wilg 

Crataegus x subsphaericea Koraal- x Eénstijlige meidoorn Salix caprea Boswilg 

Crataegus x media Een- x Tweestijlige meidoorn Salix cinerea Grauwe wilg 

Cytisus scoparius Brem Salix x multinervis Geoorde wilg x Grauwe wilg 

Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts Salix x reichardtii Boswilg x Grauwe wilg 

Fagus sylvatica Beuk Salix x rubens Schietwilg x Kraakwilg 

Fraxinus excelsior Gewone es Sambucus nigra Gewone vlier 

Hedera helix Klimop Solanum dulcamara Bitterzoet 

Ilex aquifolium Hulst Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie Tilia cordata Winterlinde 

Mespilus germanica Mispel Tilia platyphyllos Zomerlinde 

Populus canescens Grauwe abeel Ulmus glabra Ruwe iep 

Populus tremula Ratelpopulier Ulmus minor Gladde iep 

Prunus avium Zoete kers Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes 

Prunus padus Vogelkers Viburnum opulus Gelderse roos 

Prunus spinosa Sleedoorn Viscum album Maretak 

Prunus x fructicans Heesterpruim   

 

Brabants Heuvelland 
Het Brabants Heuvelland is vrij intensief (86 opnames) onderzocht, met de 
nadruk op holle wegen omdat de grotere bossen als Bertembos, Hogenbos 
en Meerdaalwoud tijdens een vorige inventarisatie (Maes & Rövekamp, 1999) 
zijn onderzocht.  
De holle wegen in het gebied (zeker omgeving Leefdaal) zijn bijzonder 
waardevol: ze hebben een breed profiel, zijn vrij lang en herbergen een 
gevarieerde boom- en struiklaag. Er zijn heel wat bomen en struiken van 
betrouwbare autochtone herkomst aanwezig.  
In de holle wegen zijn er omvangrijke hakhoutstoven van Zomereik en 
Hazelaar aanwezig, terwijl ook zeven locaties met het zeldzaam hakhout 

(tot 7 m) van Beuk in het gebied voorkomen. Haagbeuk en Spaanse aak zijn 
er relatief zeldzaam. 

 
 Waardevolle holle weg te Leefdaal 

Op de zuidrand van het Bertembos is een grote hakhoutstoof van 
Fladderiep aangetroffen.  
Samen met het Droog Haspengouw is het Brabants Heuvelland hét 
belangrijkste gebied voor de meeste autochtone bomen en struiken.  
In het Brabants Heuvelland zijn volgende soorten (lokaal) autochtoon : 
Acer campestre Spaanse aak Rhamnus frangula Sporkehout 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn Ribes rubrum Aalbes 

Alnus glutinosa Zwarte els Ribes nigrum Zwarte bes 

Alnus incana Witte els Ribes uva-crispa Kruisbes 

Betula pendula Ruwe berk Rosa arvensis Bosroos 

Carpinus betulus Haagbeuk Rosa canina var. canina Hondsroos 

Clematis vitalba Bosrank Rosa canina var. dumalis  

Cornus sanguinea Rode kornoelje Rosa corymbifera Heggeroos 

Corylus avellana Hazelaar Rosa pseudoscabriuscula Ruwe viltroos 

Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn Rosa tomentella  

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn Rubus spec. Braam 
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Crataegus x subsphaericea Koraal- x Eénstijlige meidoorn Salix alba Schietwilg 

Cytisus scoparius Brem Salix caprea Boswilg 

Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts Salix cinerea Grauwe wilg 

Fagus sylvatica Beuk Salix fragilis Kraakwilg 

Fraxinus excelsior Gewone es Salix x reichardtii Boswilg x Grauwe wilg 

Hedera helix Klimop Salix x rubens Schietwilg x Kraakwilg 

Ilex aquifolium Hulst Sambucus nigra Gewone vlier 

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie Solanum dulcamara Bitterzoet 

Malus sylvestris (wilde) Appel Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 

Malus x sylvestris Malus sylvestris x domesticus Tilia cordata Winterlinde 

Mespilus germanica Mispel Tilia platyphyllos Zomerlinde 

Populus canescens Grauwe abeel Ulmus glabra Ruwe iep 

Populus tremula Ratelpopulier Ulmus glabra var. cornuta Ruwe iep variëteit 

Prunus avium Zoete kers Ulmus laevis Steeliep 

Prunus padus Vogelkers Ulmus minor Gladde iep 

Prunus spinosa Sleedoorn Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes 

Prunus x fructicans Heesterpruim Viburnum opulus Gelderse roos 

Quercus petraea Wintereik Viscum album Maretak 

Quercus robur Zomereik   
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Verspreiding van Rosa pseudoscrabriuscula
 

 

 

Beneden Dijleland 
Er zijn slechts 45 opnames in dit deelgebied gemaakt en dit vooral in en 
rond de grotere boscomplexen van Floordambos, Hellebos, Silsembos en 
Kastanjebos; hiermee is het gebied ondergeïnventariseerd.  
Het is op de randen van de vermelde Eiken-Haagbeukenbossen en 
Vogelkers-Essenbossen dat enkele Tweestijlige meidoorns en de kruising 
ervan met de Eenstijlige meidoorn, Crataegus x media, aangetroffen 
werden. In het Kastanjebos zijn Rode kornoelje en Gelderse roos vrij 
algemeen. Het Floordambos herbergt door de aanwezigheid van kalkmoeras 
soorten als Kardinaalsmuts en is er ook een grote populatie van Witte els.  
In het uiterste noorden is in de Dijlevallei een locatie met enkele 
Wegedoorns en talrijke Hondsrozen. 
In het Beneden Dijleland zijn volgende soorten (mogelijk) autochtoon: 
Acer campestre Spaanse aak Prunus padus Vogelkers 

Alnus glutinosa Zwarte els Prunus spinosa Sleedoorn 

Alnus incana Witte els Quercus petraea Wintereik 

Betula pendula Ruwe berk Quercus robur Zomereik 

Betula pubescens Zachte berk Rhamnus frangula Sporkehout 

Carpinus betulus Haagbeuk Ribes rubrum Aalbes 

Clematis vitalba Bosrank Rosa canina var. canina Hondsroos 

Cornus sanguinea Rode kornoelje Rosa corymbifera Heggeroos 

Corylus avellana Hazelaar Rubus spec. Braam 

Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn Salix caprea Boswilg 

Crataegus media Eén- x Tweestijlige meidoorn Salix cinerea Grauwe wilg 

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn Salix fragilis Kraakwilg 

Crataegus x subsphaericea Koraal- x Eénstijlige meidoorn Salix x multinervis Geoorde x Grauwe wilg 

Cytisus scoparius Brem Salix x reichardtii Boswilg x Grauwe wilg 

Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts Salix x rubens Schietwilg x Kraakwilg 

Fagus sylvatica Beuk Sambucus nigra Gewone vlier 

Fraxinus excelsior Gewone es Solanum dulcamara Bitterzoet 

Hedera helix Klimop Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 

Ilex aquifolium Hulst Ulmus glabra Ruwe iep 

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie Ulmus minor Gladde iep 

Populus canescens Grauwe abeel Viburnum opulus Gelderse roos 

Populus tremula Ratelpopulier Viscum album Maretak 

Prunus avium Zoete kers 
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BESCHERMING EN BEHEER 

Zeldzame soorten en achteruitgang 
In het onderzoeksgebied zijn een aantal soorten aangetroffen waarvan er 
slechts enkele exemplaren voorkomen of dermate kleine populaties 
aanwezig zijn dat het voortbestaan van deze soorten in het 
onderzoeksgebied en zelfs in Vlaanderen niet zeker is. Het betreft onder 
meer soorten als Wegedoorn, wilde Appel, Wilde liguster, Amandelwilg, 
Laurierwilg, Bittere wilg, Rossige wilg, Rosa agrestis, Rosa tomentosa en 
Fladderiep. 
Ook van een aantal algemenere soorten is autochtoon materiaal zeldzaam. 
Er zijn maar weinig standplaatsen van Gewone esdoorn, Beuk, Zoete kers en 
Zomereik waarvan met vrij grote zekerheid de autochtone herkomst 
vaststaat. Dit is vooral te wijten aan de, soms reeds eeuwenlange, inbreng 
van vreemd materiaal met als doel bomen te krijgen die geschikter zijn 
voor de bosbouw. Voor de minder commerciële soorten heeft de 
achteruitgang en de verstoring van het oorspronkelijk inheems materiaal 
vooral in de tweede helft van de 20ste eeuw plaatsgegrepen. Hagen en 
houtkanten stonden een schaalvergroting van de landbouw uit de weg en na 
‘herschikking’ van het landschap werden randzones met niet-autochtoon 
plantmateriaal ingeplant.  
Taxus en Grove den zijn twee inheemse soorten waarvan het autochtoon 
materiaal in Vlaanderen is uitgestorven.  

Beschermings- en beheersmaatregelen 
Er is op korte termijn een efficiënte bescherming en gericht beheer op 
nodig om het potentieel aan waardevolle autochtone genenbronnen te 
kunnen behouden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door:  

 Van de 779 geïnventariseerde locaties zijn er 73 (9%) als zeer 
waardevolle (op Vlaams niveau van belang) en 301 (39%) als waardevolle (op 
regionaal niveau van belang) genenbronnen van autochtone bomen en 
struiken te beschouwen. De zeer waardevolle locaties zouden prioritair 
moeten aangekocht worden of een beheer krijgen dat specifiek is 
gericht op het behoud van het autochtoon materiaal. Het betreft 

meestal holle wegen en steilranden in de Leem- en Zandleemstreek. 
Ook een aantal bron- en hellingsbossen zijn door de aanwezigheid van 
waardevol en/of zeldzaam autochtoon materiaal meer dan de moeite om 
aan te kopen of gericht te beheren. 

 Volgens het Natuurdecreet (BS. 21 oktober 1997) vallen holle wegen en 
graften onder de verboden te wijzigen vegetaties. Het is noodzakelijk 
dat er strenger wordt toegezien op deze bepaling omdat tijdens de 
inventarisaties maar al te dikwijls is gebleken dat deze kleine 
landschapselementen nog wel degelijk worden gewijzigd door o.a. 
sluikstorten, illegale kappingen, ... Om tot een beter handhavingsbeleid 
te komen kunnen de bos- en natuurwachters overleggen met de 
betrokken gemeentebesturen. 

 Sensibilisatie van gemeentebesturen om in de gemeente de aanwezige 
holle wegen en houtkanten op een natuurgerichte manier te beheren en 
zwerfvuil te vermijden. Dergelijke kleine landschapselementen zijn 
uitstekend geschikt om op gemeentelijk niveau als waardevolle 
natuurelementen beheerd te worden, dit kan bijvoorbeeld gebeuren in 
het kader van GNOP-acties. 
Om het hakhout te behouden, wordt het in een 8 tot 10-jaarlijkse 
cyclus afgezet. Niet alle hakhout in een holle weg wordt in 1 jaar 
afgezet maar de kappingen gebeuren gespreid, dit om de structuur en 
het klimaat van de holle weg niet te sterk te verstoren. Klepelen kan 
maar enkel langs gesloten struweelbestanden en kan niet gebruikt 
worden om grotere struiken en bomen in te tomen, hiervoor dient 
selectief snoeien toegepast te worden.  
In holle wegen waar erosie langs de wanden problematisch is, worden 
met behulp van houten schutplanken en aanplant de erosie bestreden. 
Een aantal gemeenten, bvb. Halen, plaatsen info- en 
waarschuwingsborden bij de holle wegen. Tijdens het veldwerk is 
duidelijk gebleken dat in dergelijke holle wegen beduidend minder 
zwerfvuil aanwezig is en dat de kwaliteit van de holle wegen in ‘holle 
weg-vriendelijke’ gemeenten in de meeste gevallen een stuk hoger ligt. 
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 Langs de holle wegen en steilranden aanleggen van bufferzones om de 
negatieve invloeden van de aangrenzende akkerlanden en 
laagstamboomgaarden te verminderen. Prioritair zouden voor de 
waardevolle holle wegen beheersovereenkomsten met de aanpalende 
grondgebruikers moeten worden afgesloten waarbij een bufferzone 
voorzien wordt waar geen bemesting plaatsvindt, niet gesproeid wordt 
of waar grasland i.p.v. akkerland wordt voorzien. Momenteel is het zo 
dat in de intensieve landbouw- en fruitstreken Vlier en Grote 
brandnetel de kleinere holle wegen domineren. 

 Hogere overheden en gemeentebesturen sensibiliseren om in de holle 
wegen en steilranden zoveel mogelijk autochtoon plantmateriaal te 
gebruiken. Indien geen autochtoon materiaal voor handen is, wat de 
eerst  komende jaren zo zal zijn, is gebruik van streekeigen soorten, 
met een beperkte variatie, noodzakelijk. Eventueel moet er in bepaalde 
gebieden met veel autochtoon materiaal een moratorium komen op 
aanplanten in het buitengebied totdat er autochtoon plantmateriaal 
voorhanden is. 

 Betere buffering en beheer van bosjes die (potentieel) waardevol 
autochtoon materiaal herbergen. 

 Het opstellen van een Rode Lijst met (potentieel) bedreigde inheemse 
bomen en struiken.  

 Verder onderzoek naar de verspreiding en zeldzaamheid van 
autochtone bomen en struiken. 

 Vanuit het Vlaams Gewest moeten er een voldoende mensen en middelen 
ter beschikking gesteld worden om op vrij korte termijn (± 10 jaar) 
ervoor te kunnen zorgen dat de (in eerste instantie hogere) overheden 
hun aanplanten van bomen en struiken in de kleine landschapselementen 
en waardevolle bossen in het buitengebied met autochtoon materiaal 
uitvoeren. In Nederland is de komende 5 à 10 jaar alleen al voor 
landinrichtingsprojecten vraag naar zo’n 20 à 40 miljoen inheemse 
bomen en struiken (Bronnen, 2000). Ook in Vlaanderen zal de vraag naar 
autochtoon materiaal vrij groot worden zodat samenwerking met 
betrouwbare particuliere kwekers noodzakelijk is. 

 Niet alleen het behoud maar ook de aanplant van autochtone bomen en 
struiken is belangrijk om de oorspronkelijke genenbronnen te bewaren. De 
komende jaren zal er ook in Vlaanderen door de overheid (AMINAL, VLM) 
meer en meer naar gestreefd worden om autochtoon materiaal aan te 
planten, de eerste stappen in die richting worden momenteel genomen.  

Het is te verwachten dat 
er ook door locale 
besturen of door 
particulieren dergelijke 
initiatieven opgestart 
worden. Om te vermijden 
dat de opkweek en 
aanplant van autochtoon 
materiaal te versnipperd 
zou geraken, is het 
belangrijk dat er een 
overkoepelende instantie 
de activiteiten in 
Vlaanderen coördineert en 
controleert. Zo is het de 
bedoeling om te vermijden 
dat in een bepaalde regio 
verzameld materiaal op 
niet geschikte plaatsen 
buiten deze regio zou 
terechtkomen (bvb. 
meidoorns die geoogst worden 
op de Sint-Pietersberg maar 
aangeplant zouden worden in 
de Polderstreek). 

 

 Zwarte populier in holle weg te Bilzen 


