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Het Walen bos doorheen de eeuwen 
Historisch ecologisch inzicht als leidraad voor de toekomst 
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Landschappen zijn nooit gefixeerd als op een schilderij, maar eerder dynamisch. 

Door de eeuwen van menselijke activiteiten ondergingen onze landschappen 

bovendien ook een reeks van uitgesproken gedaanteverwisselingen. Historisch

ecologisch onderzoek tracht op diverse wijzen ontwikkelingen in vegetaties en 

landschappen te reconstrueren. Het "graven in het verleden" blijkt vaak een erg 

leerrijk instrument om betere beheerskeuzes voor de toekomst te maken. Dit artikel 

tracht als voorbeeld de historische ecologie van het Walenboscomplex te belichten. 

Inleiding 
Historisch landgebruik kan een leidraad bie
den voor afwegingen en keuzes in het 
natuurbeheer (Box 1). Historisch ecologisch 
onderzoek is er vooral op gericht de huidige 
en/of potentiële natuurwaarde van een 
gebied bloot te leggen. Historisch ecologisch 
onderzoek beoogt via een onderzoek van de 
voorgeschiedenis het heden te begrijpen. De 
studie van de voorgeschiedenis kan op uit
eenlopende manieren gebeuren. Via de stu
die van veen profielen en het erin bewaarde 
stuifmeel of macrofossielen (paleoecologie) 
kan bijvoorbeeld een beeld verkregen wor
den van de vegetatie en menselijke invloed 
in het verre verleden. Oude documenten en 
kaarten - vaak bewaard in archieven of bibli
otheken - vormen een uitstekende bron om 
het bodemgebruik in het meer nabije verle
den te reconstrueren (Tack et al. 1993). Ook 
de studie van bodemprofielen kan minstens 
vertellen of een terrein een vroeger land
bouwgebruik heeft gehad (Bossuyt et al. 
1999). Het verzamelen van gegevens door 
gesprekken met oude mensen is een uitste
kende manier om de recente voorgeschiede
nis - vooral de laatste 150 jaar - en het 
beheer te reconstrueren (bv. Burny 1999). 
Elk van de mogelijkheden op zich biedt geen 
volledig beeld van wat zich in het verleden 
heeft afgespeeld, maar samen kunnen ze een 
meer compleet beeld bieden. Vooral voor 
bosgebieden blijkt de studie van de voorge
schiedenis noodzakelijk om de ecologie van 

bossen te begrijpen (Tack et al. 1993, Ver
heyen et al. 1999). Het feit dat bos goed is 
weergegeven op de diverse kaarten, is hier 
niet vreemd aan. Voor Vlaanderen beschik
ken we al vanaf de tweede helft van de 18e 
eeuw over uitstekend kaartmateriaal. 

In dit artikel, behandelen we het Brabantse 
Walenboscomplex als een case-studie van 
historisch-ecologisch onderzoek. Voor dit 
gebied levert de studie van diverse kaarten 
een goed beeld van hoe het bodemgebruik 
en het landschap zich heeft ontwikkeld in de 
afgelopen 230 jaar. Verder is ter ondersteu
ning van het kaartmateriaal ook terreinon
derzoek verricht naar historische structuren. 
Om de aanwezige natuurwaarde te kunnen 
beschermen, in het kader van het opstellen 
van een beheersplan voor het staatsnatuur
reservaat, is de kennis van deze historische 
context een vereiste. Deze vraagstelling 
vormde de aanleiding voor een studie naar 
de ontwikkeling van het landschap in en 
rond het Walenbos, met aandacht voor de 
ontginning, het bodemgebruik en de water
huishouding, in het kader van een eindwerk 
in de Landbouwwetenschappen (Van Looy 
1993). 

Onderzoeksmethode 
De eerste stap bestaat in het verzamelen van 
historisch kaartmateriaal van het gebied. Een 
studiegebied werd afgebakend dat de vallei 
van de Motte omvat en tevens de dorpsker-

nen van Houwaart, Tielt en Motbroek. Naast 
een reeks topografische kaarten (1780, 
1830, 1880, 1930, 1975) en luchtfoto's 
(1955, 1990) werden de archieven van het 
kadaster, het rijksarchief, de universiteit 
(KU Leuven), en enkele abdijen, kerken en 
kastelen uitgeplozen. Belangrijke bronnen 
van informatie voor het Walenbos zijn aan
wezig bij het Kadaster en Rijksarchief in 
Brussel, het Bestuur van Monumenten en 
Landschappen (gegevens verzameld door An 
Taverniers), de heemkundige musea en krin
gen van Aarschot en Tielt-Winge (Tienden
kaarten, publicaties). De meeste kerkarchie
ven gingen helaas door de eeuwen heen in 
vlammen op. Een goed beeld over het land
gebruik doorheen de eeuwen leveren de 
beschrijvingen van akten en gronden in de 
archieven van de kastelen van Gempe, Ter
winge, abdijen van Park, St-Goedele,Averbo
de, de universiteit van Leuven en het Rijksar
chief. Globaal kan wel gesteld worden dat de 
informatie over het gebied van vóór de gro
te gebiedskarteringen (Ferraris 1780) frag
mentarisch en moeilijk interpreteerbaar is. 
Ter ondersteuning van het kaartmateriaal 
werd een uitgebreid terreinonderzoek ver
richt naar o.a. historische structuren, bossa
menstelling en bodemprofiel. Onderzoek in 
het bos leverde veel informatie op dankzij 
terreinexperten zoals Lode Baeyens 
(bodems) en ErikVandeplas (beheer). 
De laatste stap in deze verkenning is de eva
luatie van de ontwikkelingen in het kaart-
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BOX 1: Historische ecologie: Een geslaagd huwelijk tussen historici en ecologen. 

In haar meest brede betekenis houdt de historische 

ecologie zich bezig met de effecten van natuurlijke 

en antropogene processen die zich in het verleden 

hebben afgespeeld op de biodiversiteit van van

daag. Enerzijds is het dus nodig om die biodiverseit 

te gaan inventariseren, iets waarmee in de regel 

ecologen zich bezighouden. Anderzijds moet ook 

zicht worden gekregen op die beïnvloedende histo

rische processen. Vooral dat laatste is een werk van 

materiaal via een computeranalyse aan de 
hand van een geografisch informatiepro
gramma (GIS). De verwerking van het kaart
materiaal maakt een trendanalyse mogelijk. 
Topografische kaarten/luchtfoto's werden 
voor het bodemgebruik binnen het studiege
bied gedigitaliseerd van 1780, 1830, 1880, 
1930, 1955, 1975, 1990. Door het op elkaar 
leggen van de computerkaarten kunnen 
kwantitatieve uitspraken over evoluties 
gedaan worden. De goede tijdsspreiding 
(gemiddeld 30 jaar, maximaal 50 jaar) geeft 
de analyse een redelijk goede betrouwbaar
heid. Deze betrouwbaarheid werd tevens 
nagegaan door analyse van kadastergege
vens uit tussenliggende periodes en het hog
ergenoemde terreinonderzoek. 

Ontginningsgeschiedenis: 
Historische ontginningsgolven 
De menselijke ingebruikname van de vallei 
vormt de hoofdverhaallijn om de huidige 
landschapsstructuur te verklaren. Het land
schap van de Mottevallei waarin de eerste 
mensen zich vestigden moet een nat vallei
gebied geweest zijn met uitgestrekte stuk
ken laagveen en broekbossen, overgaand in 

lange adem dat bij voorkeur wordt uitgevoerd door 

een multidisciplinair team van wetenschappers. De 

pioniers van het systematisch historisch ecologisch 

onderzoek waren de Britse ecologen Oliver Rack

ham en George Peterken. Zij bestudeerden in de 

jaren zeventig van vorige eeuw de effecten van wij

zigingen in het historisch landgebruik op de huidi

ge bosvegetatie. Ook vandaag nog speelt het mees

te historisch ecologisch ondezoek zich af in 

bosecosystemen. In Vlaanderen situeert het meest 

bekende historisch-ecologisch onderzoeksproject 

zich in het Bos t' Ename in de Scheldevallei nabij 

Oudenaarde. In Bos t' Ename kon ondermeer wor

den aangetoond dat bepaalde landgebruiksvormen 

van duizend jaar geleden nu nog steeds een duide

lijke invloed hebben op de bodemgesteldheid en 

biodiversiteit in het bosgebied. Ook de ligging van 

historische houtkanten -de tijdelijke overblijfselen 

van het bos na de grootscheepse ontginning van 

1884- beïnvloedt vandaag nog steeds het versprei

dingspatroon van bepaalde bosplantensoorten 

zoals bijvoorbeeld Bosbingelkruid en Kleine maag

denpalm. Om de relatie tussen historische landge

bruik en biodiversiteit aan te tonen werd beroep 

gedaan op een diverse waaier aan wetenschapsdis

ciplines en de bijhorende experten. Zo werd er 

ondermeer aan bronnenonderzoek gedaan in abdij

archieven, werden plaastelijke toponymen bestu-

drogere bossen tegen de heuvels van het 
Hageland. 
De ontginning van het noordelijke Hageland 
gebeurde in drie golven. De eerste grote ont
ginningsgolf valt samen met de Middel
eeuwse bloeiperiode van de 12e tot de 14e 
eeuw. Met de Romeinse bloeiperiode en de 
Frankische nederzettingsperiode was er wei
nig veranderd aan het bosrijke gebied; er zijn 
ook weinig overblijfselen van deze culturen. 
De structuur van de dorpen van Houwaart 
en Motbroek wijst wel op de ontwikkeling 
uit Frankische nederzettingen (Driesen), ter
wijl de grotere hoven ten zuiden van het 
Walenbos dateren uit de Romeinse periode. 
De sterke bevolkingsgroei van de 12e en 13e 
eeuw gaf aanleiding tot de vorming van 
nieuwe nederzettingen en abdijen en leidde 
zo tot een golf van ontginningen. Nieuwe 
abdijen vestigden aan de rand van het Hage
land (Averbode, Park, Vlierbeek en Heilliss
sem). Ze hadden voor de voorziening in hun 
behoeften grote oppervlakten land nodig. 
Het klooster van Gempe - het enige kloos
ter dat zich binnen in het Hageland vestigde 
- had voor de voorziening van de 20 inwo
nenden meer dan 200 ha grond in eigendom 

deerd. werden stuifmeelpollen in de bodem 

geanalyseerd en historische herbaria geraad

pleegd. Een heel geslaagd en volledig overzicht 

van het historisch ecologisch onderzoek in Bos 't 

Ename werd gepresenteerd in de intussen al 10 

jaar oude publicatie 'Bossen van Vlaanderen' van 

de auteurs Guido Tack, Paul Van den Bremt en Mar

tin Hermy. Voor een meer wetenschappelijke his

torisch ecologische analyse van het gebied kan je 

terecht bij Honnay et al. (1999) en Verheyen et al. 

(2000). (OLIVIER HONNAV) 
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(Steenberghen 1981). De ontstane spanning 
tussen landbouwareaal en bevolkingsgroei 
leidde tot een ontginningsroes waaraan de 
nieuwe kloosters en abdijen in grote mate 
deelnamen. Zo wordt deze periode door 
grootscheepse bosontginning gekenmerkt. 
Het eerste menselijke ingrijpen in het gebied 
zal ongetwijfeld de waterhuishouding in de 
vallei sterk beïnvloed hebben. De ontwate
ring door de Motbeek werd bevorderd om de 
valleigronden in gebruik te kunnen nemen. 
Een hypothese stelt dat een volledig nieuwe 
beekbedding werd gegraven zo'n 50 meter 
noordelijker dan de oorspronkelijke loop, 
vanuit een nieuw brongebied (Baeyens 
1969). De huidige Motte ontspringt in een 
poel nabij het kasteel van Kleerbeek. Vroeger 
echter zou de Dolaag de bron van de Motte 
geweest zijn. De eerste ontginning van het 
gebied in het begin van de 12e eeuw deed 
een structuur ontstaan die nog steeds aan
wezig is in het landschap. Het gebied werd 
ontgonnen op initiatief van kloosters en 
abdijen (Houwaart) en de groeiende vrijste
den (Tielt). Vooral de ontginning van Houw
aart was een grootschalig opzet. Het gebied 
werd ingedeeld in langwerpige blokken van-
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af de Houwaartse berg waar wijngaarden 
werden aangelegd, tot aan de Motte. Deze 
ontginning gebeurde op initiatief van het 5t
Janskapittel van Luik, die de Wijncultuur in 
het Hageland introduceerde. Tegen de grote 
kouter werden een twaalftal hoven aange
legd. De kouter was een gemeenschappelijk 
akkerland, terwijl naar de Motte toe boom
gaarden en hooilanden werden aangelegd 
(Fig. 1). Rond het Walenbos ontwikkelden 
drie nederzettingen van waaruit binnen het 
gebied van het huidige Walenbos de moe
rassige broekgronden in gebruik werden 
genomen als hooi- en gedeeltelijk zelfs wei
land. Elke nederzetting gebruikte zijn deel 
van het Broek: het Tielts, het Houwaarts en 
het Motbroek. Naast een beperkt landbouw
gebruik, gebeurde hier op kleine schaal ook 
turf- en houtwinning. De drogere stukken 
binnen het Walenbos kwamen grotendeels 
in eigendom van abdijen en werden als bos 
beheerd. Deze grote ontginningsgolf zorgde 
voor een spreiding van het bodemgebruik 
over de vallei die gedurende de volgende 
eeuwen - en min of meer tot op heden -
aanwezig zou blijven. 

Een nieuwe golf van ontginning ontstond 
met de Oostenrijkse bewindsperiode van de 
tweede helft van de 18e eeuw. De opbloei 
werd door Maria Theresia georganiseerd op 
alle bestuurlijke niveaus. Ze vaardigde een 
ordonnantie uit - het Plakkaat van 1772 -
waarin zowel openbare instellingen als parti
culieren werden aangezet de woeste gron
den te ontginnen. De omzetting van wasti
nes (heide en moerassige gronden) naar bos 
of zaailand werd verplicht op straffe van ont
eigening (jaarlijks moest 1/10 van de woes
te grond omgezet), maar leverde wel een 
opheffing van lasten en cijnzen op voor meer 
dan 30 jaar! Als gevolg van dit plakkaat ver
anderde het landschap verder. Grootgrond
bezitters zetten de woeste gronden vooral 
om tot (naald)bos en kleine eigenaars tot 
landbouwgrond. Het plakkaat werd echter 
zeker niet overal opgevolgd. Op de 'Gemeyn
te' (de 'gemene' heidegronden op de Houw
aartseberg) werden grote delen bebost, er 
bleef echter nog een groot stuk heide 
bestaan en het gemene weidegebruik van 
deze gronden bleef ook bestaan. In Tielt wer
den daarentegen wel de meeste gemene 
gemeentegronden verkocht. 
De Franse revolutie maakte omwille van het 
oorlogsgeweld een eind aan de verdere cul
tivering, maar legde door de onteigening van 
de kerkelijke bezittingen toch een basis voor 
de verdere ontginning. Alle gronden van 
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Figuur 1: De kouter van Houwaart anno 2000 met de wijngaarden op de Houwaartseberg 

(Foto: Kris Van Looy). 

abdijen en kloosters werden verkocht en 
door stedelingen aangekocht (de nieuwe 
grootgrondbezitters) als vorm van belegging 
of om er een optrekje te bouwen (Kasteel 
van Kleerbeek). De mensen van het gebied 
zelf kochten geen van deze 'zwarte' gronden, 
uit eerbied voor de kerkelijke instellingen. 
Opmerkelijke wijzigingen gebeurden er ook 
nog met de oorlogsperioden onder het Fran
se regime van Napoleon. Napoleon passeer
de in het begin van de 1ge eeuw met zijn 
troepen en eiste een grootschalige turfwin
ning in het gebied op. De stukken van het bos 
die we momenteel kennen als de Doolaag en 
de Kwade poel werden ter ere van Napole
ons leger volledig ontgonnen. Op het eerste 
kadaster van het onafhankelijke België 
(1834) treffen we ter hoogte van de Doolaag 
en de Kwade poel dan ook nog grote poelen 
aan. 
Tijdens de bloeiperioden van de 12e-14e 
eeuwen de 18e eeuw was er waarschijnlijk 
een intensiever landbouwgebruik in vergelij
king met de tussenliggende perioden waarin 
bosbouw overwoog. Dit merken we vooral in 
de gebruiksbeschrijvingen van het gebied 
van de 16e en 17e eeuw, evenals op de 
vroeg-18e eeuwse kaarten (Kaart van Kas
teel 5t-Joris-winge van 1725 en Tienden
kaart 5t-Martens-Tielt van 1717), waarop 
nog veel meer bos voorkwam in de vallei ter 
hoogte van het Walen bos en de Tieltse Ralis
hoek in vergelijking met de kaart van Ferra
ris (1780). 
Met de onafhankelijkheid van België startte 
een derde ontginningsfase. De aanleiding 
daartoe was een wet van 1847 die als doel
stelling had de overblijvende woeste gron
den te ontginnen. De opkomst van anorgani-' 
sche meststoffen maakte de ontginning van 

de woeste gronden van de zandige streken in 
Vlaanderen ook pas vanaf deze periode 
mogelijk. Deze ontginning bracht vooral 
nieuwe dennenbossen - en in mindere mate 
akkerland - in het gebied. Op een aantal nat
te plaatsen deed ook de populier zijn intre
de. Op de arme en de natte gronden brach
ten deze ontginningen dus een bebossing 
van heide en weiden of hooilanden, terwijl 
de minder arme gronden juist ontbost wer
den in deze periode. In hetWalenbos werd in 
deze periode hard gewerkt aan de ontwate
ring van de broekbossen. Het op rabatten 
zetten van natte percelen in aansluiting op 
een uitgebreid grachtenstelsel, maakte de 
bosbouw tot op de natste gronden mogelijk. 

Ontwikkeling van het bos 
De benaming Walen bos is afgeleid van het 
toponiem van een centraal stuk van het bos 
(waar in de eerste helft van de 20e eeuw een 
grote akker werd gemaakt, op dit moment 
een grote centrale weide in het bos). Het bos 
werd echter oorspronkelijk - nu nog steeds 
door de plaatselijke bewoners - overwegend 
aangeduid met het "Broek". Bij de laatste 
stafkaartoptekening werd het "Walebos"
toponiem als naam voor het hele bos opge
nomen. 
De toponiemen binnen het bos doen uit
schijnen dat het gebied, doorheen de gehele 
ontginningsgeschiedenis een afwisselend 
geheel was van bossen, hooilanden en moe
ras. Dit kenmerk is bijvoorbeeld duidelijk 
aanwezig in de Atlas der goederen van de 
Abdij van Park van 1660. De cijnsgronden 
binnen het Broek - het huidige Walen bos -
zijn zowel moerassige stukken als bos, akker 
en weide. Ook de kaart van Ferraris van 1780 
en de kadasterkaart van 1847 (Fig. 2) toont 
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Figuur Z: Kadasterkaart 1847 van de 

gemeente St-joris-Winge. Op deze kaart is 

duidelijk de ontveende Kwade poel en de 

benaming van de bospercelen (Broek, Mot

broek, Walebos, Potgieter, Den Opstal en 

Alsberg) gesitueerd, met de tussenliggende 
hooilanden (donkere tinten). 

\ 

nog de afwisseling van bossen, hooilanden 
en moeras binnen het gebied. 
De toponiemen in het gebied leren dat de 
Mottevallei, of toch grote delen ervan, 
steeds een zeer drassig gebied is geweest 
(Doolaag, Kwade poel bv. die alletwee als 
moerasnamen moeten geïnterpreteerd wor
den). Ook de naam "broek" staat voor kunst
matig ontwaterde gronden, oorspronkelijk 
op natte weiden met venige bodem. De oud
ste vermelding van het gebied vermeldt 
reeds de naam "Moetbruc" op het Cartulari
um van de Abdij van Park en dateert van 
1259. Deze naam van het gebied verhuisde 
in later tijden naar het gehucht op de heu
vel. 
Binnen het bos werd met de ontginning van
af halverwege de 1ge eeuw getracht het 
moeras en de uitgeveende delen droog te 
leggen. Een dicht grachtenstelsel werd 
gegraven, de venige bodems werden op 
rabatten gezet en afgewaterd met grotere 
grachten naar de Motte. Elzen- en berken
hakhout verscheen over grote oppervlakten 
van de Kwade poel en de Dolaag, met op de 
hogere rabatten rijen van eiken en grove den. 
De algemene evolutie van het bodemgebruik 
in het Walenbos kan op basis van de topo
grafische kaarten (1771-1930) en luchtfo
to's (1954-1989) geschetst worden (Fig. 3 
en 4). De kaartevolutie toont duidelijk de 
laatste ontginningsfase van het Walenbos 
met het verdwijnen van heide en moeras, de 
tijdelijke opkomst van naaldbos en het klein-
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schalige gebruik van akkers dat zeer kenmer
kend is voor de periode van 1850 tot 1950 
binnen het bos. Deze ontwikkeling was maar 
mogelijk door de intensieve drooglegging 
van het gebied. 
Vanaf de jaren 1950 verminderde dit inten
sieve beheer van het bos geleidelijk aan 
opnieuw en verdween daarmee het halfopen 
karakter van het gebied. Er bleven slechts 
enkele akkers en weilanden binnen het 
gebied over en het bosbeheer kwam tot een 
hooghoutbeheer waarin vooral exoten (Pop
ulier, Amerikaanse eik en Japanse lork) pop
ulair werden. De historische verscheidenheid 
aan bodemgebruiksvormen en het recente 
dichtgroeien van het bos, kan ook afgeleid 
worden uit de analyse van de verdwenen 
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plantesoorten in hetWalenbos (Fig. 5). Meer 
dan 80% van de verdwenen vaatplanten zijn 
soorten van open milieus, en met de soorten 
van intensiever bosbeheer (kaalslagen) en 
overgangssituaties in het bos (zomen en 
struwelen) komen we aan ca. 90%. 

Bosbeheer vroeger en nu 
Binnen het Walenbos gebeurde een hele 
reeks activiteiten: beweiding, akkerbouw, 
turfwinning, hakhout- en middelhoutbe
heer. Het bos werd overwegend intensiever 
gebruikt dan vandaag de dag. De natte gron
den werden als hooiland beheerd, de dorps
kudde graasde in het bos, brandhout en 
geriefhout werd uit randen, hagen en wallen 
gewonnen, turf en leem werd gewonnen 

Figuur 3: De compilatie van het historische kaartmateriaal toont de ontwikkeling van het land

schap en bodemgebruik met de geleidelijke uitbreiding van het bosareaal en de trends in het 

landgebruik. 

1780 

loofbos 
naaldbos 
boorrgaard 
grasland 
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BOX 2: Boswa/len en boskanters. 
Het verschijnen van rabatten en grachten in 
het broekgebied, bracht een sterke omscha
keling in het beheer teweeg. Van een eerder 
extensief hooiland- en bosbeheer op de nat
te gronden werd overgegaan op intensief 
hakhoutbeheer en het experimenteren met 
snelgroeiende boomsoorten zoals Populier 
en Grove den binnen het bos. Het onderhoud 
van het bos werd een groot werk, waarbij 
vooral het functioneel houden van het grach
tenstelsel een belangrijk werk betekende. 
Tussen 1840 en 1870 verdween het hooiland 
uit de natte delen van het gebied, intensiever 
beheerd hooi- en weiland kwam er echter 
wel bij op de drogere delen van het bos! 

Sommige boswallen lopen tot buiten het bos, waarze 

hun functie als veekering behielden, met een dichte 

meidoornhaag (Foto: Kris Van Looy). 

De afscheiding van percelen was in de Middeleeuwse 

periode ook voor bossen gebruikelijk, gezien de 

algemene praktijk van beweiding van de bossen (Tack 

et al. 1993). Om het vee dat het bos ingeleid werd 

naar de gemene weiden te weerhouden uit de private 

middelhoutpercelen, werden aarden wallen rond 

deze percelen aangelegd. De walletjes werden 

beplant met hagen of hakhout. Deze structuren van 

houtwallen zijn ook terug te vinden in het open 

landbouwgebied (o.a. op de valleiflank naar Optielt), 

waar er naast meidoornhagen vaak ook houten 

vlechtwerk werd gebruikt als afscheiding. In het bos 

spreken we van boswallen. Begrazing van bossen 

zowel als weiden en hooilanden binnnen het gebied 

gebeurde meestal op de gemeenschappelijke 

gronden van het gebied. Grote delen van het broek 

voor huiselijk gebruik, vruchten werden 
geoogst, bronnen werden voor drinkwater
voorziening aangewend. Kortom, alle men
sen van de gemeenschappen rond het bos 
waren wel op één of andere manier betrok
ken bij het beheer van het Broek. 

Pas in de tweede ontginningsperiode van de 
18e eeuw werd het gebruik van gemene 
gronden op grote schaal verlaten. Heide 
werd bebost met grove den (Houwaartse
berg en Tienbunderbos), broeken werden 
ofwel bebost ofwel als hooiland gebruikt en 
de kouters met het kleinschalige drieslag
stelsel werden grotere permanente akkers. 
Zo werd in het Tieltse deel van het broek ook 
op grote schaal grove den ingeplant. Van 
deze ondoordachte aanplantingen vinden 
we rond 1930 nog slechts een klein deel 
terug. 

waren immers gemeengoed voor de bewoners van 

de dorpen. 

De ontginningsgolven gingen gepaard met een 

verhoogde aanwezigheid van de mens in het bos. In 

deze periodes van bevolkingsgroei werden mensen 

aangezet de marginale gronden te ontginnen. De 

mensen kregen via tractaten het recht zich te 

vestigen op de woeste gronden, met de bewuste 

'bouwsels van één nacht' die een vestigingsrecht 

verzekerden voor de zogenaamde 'heik(n)euters' en 

'keuterboerkes'. Een mooi voorbeeld van deze kleine 

huisjes is te zien op de Houwaartseberg. Deze 

politiek zorgde voor een snelle ontginning van de 

woeste gronden. Tijdens de laatste ontginningsgolf 

gingen zich voor het eerst mensen in het Broek 

vestigen. Een sterk tot de verbeelding sprekende 

naam is die van Louis Chapel. een kluizenaarstype die 

zich omstreeks 1 B50 in het Houwaarts Broek 

vestigde en sterk begaan was met de begreppeling 

van het gebied. (KRIS VAN Looy & MARTIN HERMV) 

Historisch-ecologische 
analyse 

Bosbeheer en soorten 
Het herkennen van vroegere beheersvormen 
is belangrijk voor het ontdekken van aanwe
zige natuurwaarden. De bossamenstelling, 
het bodemprofiel en het microreliëf verraden 
op de meeste percelen het historische grond
gebruik (Tabel 1 J. Het oude bosbeheer her
ken je gemakkelijk in het bos. Zo bestaan de 
restanten middelhoutbos overwegend uit 
eikenbos met een onderetage van hazelaar. 
Het middelhoutbeheer wordt er tot de dag 
van vandaag in stand gehouden. 
Elzenhakhoutbos is op de uitgeveende stuk
ken ingeplant in het broek; plaatselijk is er een 
vermenging ontstaan met berk en Gewone 
es. Op de aangelegde rabatten werd overwe
gend Zomereik geplant, soms ook Populier en 
Grove den. In het broek van Houwaart en Tielt 
werden wilgen ingestekt, wat het huidige gro-

Evolutie bodemgebruik 
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Figuur 4: Staafdiagram van de evolutie van het landschap en bodemgebruik in het Walenbos zoals 

afgeleid uit het historisch kaartmateriaal (Fig. 3). 
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Figuur 5: Taartdiagram van de verdwenen vaatplantensoorten in het Walenbos (BruneeI1993). 

Verdwenen vaatplantesoorten in het Walenbos 
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zigheid van appel- en perenbomen nabij de 
perceelsranden). De voormalige landbouw
percelen herkennen we ook aan de structuur 
van de perceelsrand, die ofwel microreliëf 
vertoont door de egalisatie van het terrein 
ofwel met een laan van bomen beplant is . 

Oude bossen en echte bosplanten 
De aanwezigheid van planten- en diersoorten 
staat meestal in relatie met het bodemgebruik 
doorheen de tijd, en in het bijzonder met de 
specifieke beheerstechnieken. De analyse naar 
de ouderdom van de bospercelen gebeurde 
door het overeenleggen van de historische 
kaarten, waarbij de bossen die vanaf 1780 per
manent aanwezig bleven, als oude bossen wer
den onderscheiden. Er werd in de analyse nog 
een onderscheid gemaakt naar de bossen die 
een periode onder naaldbos kwamen (Fig. 6) . 

te aandeel dood hout in het broek verklaart. 
Zo wordt het huidige bosbestand nog bepaald 
door het vroegere bosbeheer met zijn veelzij
dige functies, gaande van brandhoutvoorzie
ning (hakhout), geriefhout (wilgen voor klom
pen, essen voor staken, berken voor 
bezems, .. . ) tot eikenmeubelhout. 

Figuur 6: Oude bospercelen in het Walenbos. De kaart toont de oude loofbossen, aanwezig over 

de periode 1780-1990 en de oude bossen (die een periode naaldbos gekend hebben) over 

dezelfde periode (donkergroen). Het huidige Walenbos is in het geel weergegeven. 

De bomen die momenteel in de boomlaag 
aangetroffen worden, zijn overwegend aan
geplant of toch bevoordeeld door het 
gevoerde bosbeheer. Pas binnen een hon
derdtal jaar zal het uitzicht van het bos 
bepaald worden door spontaan gevestigde 
bomen. Op een aantal percelen is wel reeds 
een spontane bosontwikkeling opgetreden, 
na het stopzetten van een landbouwgebruik. 
Deze percelen herkennen we aan de aanwe
zigheid van pioniers zoals berk en Trilpopulier, 
als begeleiders van hoofzakelijk opkomend 
eikenbos. Sporen van het landbouwgebruik in 
het bos zien we anderzijds ook (bv. aanwe-

- -
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Tabel 1 : Bodem- en structuurkenmerken in huidig bos in relatie tot historisch bodemgebruik. 

Historisch bodemgebruik bos weiland, akker turfwinning 
hooiland 

Belangrijkste - lemige di-/ plaggenbodem Plaggenbodem - minerale bodem 
bodemprofielen colluviumbodem A-horizont A-horizont - omgekeerde, 

tegen helling 10-30cm min.30cm verstoorde 
- alluviumbodem organische/ 
- rode podzol op minerale lagen 

ijzerhoudende 
dekzandrug 

Microreliëf Boswallen dreven Egalisatie-effect rabatten 
greppels taluds 

Soorten samenstelling eik en hazelaar laanbomen en Pioniers (berk. hakhout 
oude bosplanten ingeplante bomen trilpopulier) (els, zachte berk) 

(populier, wilg, randsoorten 
abeel) (sleedoorn, 

appel) 

r • 
/' 

Echte bosplanten zijn gebonden aan het 
beschutte klimaat van het bos. Het zijn soorten 
die gebonden zijn aan oude stukken bos omdat 
ze weinig mobiel zijn en kieskeurig wat betreft 
het microklimaat en de bodemstructuur (Box 
3). Aangezien onder het dichte bladerdek wei
nig wind en weinig bloembezoekende insecten 
aanwezig zijn, hebben de bosplanten meestal 
zeer gespecialiseerde verbreidingsmechanis
men. Zo worden de zaden van de meeste bos
planten door mieren verspreid. Om deze reden 
blijft de verspreiding meestal beperkt tot een 
zeer korte afstand, voor een aantal soorten tot 
1 meter. Als we op zoek gaan naar de echte 
bossoorten, moeten we dus in de oudere delen 
van het bos gaan zoeken. Een aanwijzing voor 
deze ongestoorde bosmilieus vormen de bos-
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wallen. We treffen ze aan rond de oudste bos
percelen die onder de abdijen ressorteerden en 
als middelhout beheerd werden. De aanwezig
heid van de wallen geeft ook een aanwijzing 
voor de ongeschondenheid van de bossen, 
aangezien bij omvorming of intensief bosbe
heer deze wallen de eerste structuren waren 
die verloren gingen. Een aantal soorten is ook 
specifiek in hun voorkomen gebonden aan 
deze boswallen, aangezien ze als hakhout op 
deze wallen werden aangebracht; voomamelijk 
de Haagbeuk treffen we in het bos enkel nabij 
deze structuren. De oud-bosplantensoorten 
die we in het Walenbos aantreffen, zijn Hulst, 
Gewone vogelkers, Maagdenpalm, Bosane
moon, Bosbes, Lelietje-der-dalen, Dalkruid, 
Daslook, Eenbes (Fig. 7), Eénbloemig parelgras, 
Ru ige veldbies en Gevlekte dovenetel. 

(Foto: Rein Brys) 

Waar het historisch-ecologisch onderzoek 

aanvankelijk vooral beschrijvend van aard was komt 

de nadruk recent steeds meer te liggen op de 

ontrafeling van de ecologische mechanismen die aan 

de basis liggen van een reeks historisch-ecologische 

verschijnselen. Eén van die verschijnselen is het 

fenomeen van de oud- bosplantensoorten. Het 

voorkomen van bepaalde plantensoorten lijkt 

gerelateerd te zijn aan het historisch bodemgebruik. 

Zo komen sommige soorten (de zogenaamde oud

bos plantensoorten) enkel voor in bossen die 

minstens 200 jaar lang ononderbroken effectief ook 

bos zijn geweest. Een gemiddelde oud-bosplant 

produceert relatief weinig maar grote zaden, plant 

zich ook klonaal voort (via wortel- of 

stengeluitlopers) en wordt gekenmerkt door een 

lange periode (enkele jaren) tussen kieming en 

eerste zaadzetting. Bovendien beschikken de 

geproduceerde zaden zelden over gespecialiseerde 

HET WALENBOS DOORHEEN DE EEUWEN. HISTORISCH 

ECOLOGISCH INZICHT ALS LEIDRAAD VOOR DE TOEKOMST 

KRIS VAN LOOY & MARTIN HERMY 

Figuur 7: Eenbes als bosplant van de Leemstreek voelt zich goed in het Walenbos. De ligging op 

de grens van Kempen en Leemstreek geeft een uitzonderlijke rijkdom en combinatie aan 

bossoorten, waarbij er vele zeldzaam voorkomen (bv. Daslook, Lelietje-der-Dalen, Wilde 

hyacint, Slanke sleutelbloem, Koningsvaren) gezien de beperkte fragmenten oud bos en de 

suboptimale bodemcondities (lemig zand tot licht zandleem) (Foto: Kris Van Looy) . 

BOX 3: Planten gevangen in oude bossen. 

structuren zoals weerhaken of vleugels die 

verbreiding door vogels, zoogdieren of wind mogelijk 

maken. Blijkbaar slagen planten met deze 

kenmerken er dus niet in om bossen die recent zijn 

aangeplant of spontaan ontstaan zijn te koloniseren. 

De vraag die zich stelt is natuurlijk welk ecologisch 

mechanisme de kolonisatie van deze soorten 

verhindert. Het kolonisatieproces van een plant 

bestaat enerzijds uit de verbreidingsfase van het 

zaad en anderzijds uit de vestigingsfase (kieming van 

het zaad en groei van het individu). Falende 

kolonisatie van recente bossen kan dus te wijten zijn 

aan de ruimtelijke isolatie van recent aangeplante 

bosssen, waardoor de zaden van de oud-bosplanten 

er niet in slagen de afstand tussen de bronpopulatie 

en het recente bos te overbruggen. Anderzijds kan 

falende kolonisatie ook toe te schrijven zijn aan de 

geringe habitatkwaliteit van recent aangelegde 

bossen waardoor er na eventuele zaadverbreiding 

geen kieming of groei optreedt Zo is het 

nutriëntenniveau van bodems onder recente bossen 

dikwijls uitzonderlijk hoog tengevolge van recent 

intensief landbouwgebruik. Vooral het immobiele 

bodemfosfaat kan nog tientallen jaren in de bodem 

aanwezig blijven. De hoge voedselrijkdom stimuleert 

de groei van sterk competitieve plantensoorten 

zoals Brandnetel en Braam die de kiemende 

koloniserende planten gewoon wegconcurreren. 

Recent onderzoek geeft aan dat in Vlaanderen beide 

fenomenen (beperkte dispersie en beperkte 

recrutering) een rol spelen bij de falende kolonisatie 

en dat het relatief belang van de factoren 

soortsafhankelijk is. In landen als Zweden, waar de 

bodem onder recente bossen minder getekend is 

door historisch landbouwgebruik, blijken de beperkte 

dispersiecapaciteit van de de planten en de 

ruimtelijke isolatie van de recente bossen veruit de 

belangrijkste beperkende factoren te zijn. 

De lange-termijn gevolgen van de fragmentatie van 

ons bosareaal voor vele bosplanten, en vooral dan 

voor de uitzonderlijk slecht verbreidende oud

bosplanten, zijn niet te overzien. Aangezien de 

meeste soorten langsheen de zuidgrens van hun 

areaal dreigen uit te sterven ten gevolge van 

klimaatsverandering en de daaruit voortvloeiende 

wijzigende competitieverhoudingen, is de enige 

mogelijkheid om aan uitsterven te ontsnappen 

migratie naar meer noordelijk gelegen bossen waar 

de klimaatsomstandigheden wel geschikt zijn. 

Fragmentatie van het bosareaal en de gebrekkige 

verbreidingscapaciteit van de bosplanten 

verhinderen dit. Het gevolg is een onvermijdelijke 

contractie van het areaal en mogelijk het uitsterven 

van de minst mobiele soorten. De enige oplossing is 

massale herbebossing of transplantatie van de 

soorten naar noordelijker gelegen bossen. 

(OUVIER HONNAV) 
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Open plekken en zoomplanten 
De verscheidenheid aan beheer binnen het 
bos zorgde doorheen de tijd voor een varia
tie aan open plekken in het bos. In tegen
stelling tot de planten van het dichte bos, 
zijn er ook gespecialiseerde plantensoorten 
van de halfbeschutte milieus van open plek
ken in bossen. Het gaat dan om de zomen en 
mantels die langs paden en op de openge
houden percelen aanwezig zijn. Een bijko
mende analyse gebeurde dan ook naar de 
plaats van oudere open plekken in het bos. 
Gezien de voorgeschiedenis als vrij open bos, 
zijn deze milieus van groot belang voor het 
bos. De opmerkelijke soorten die deze plaat
sen in het Walenbos verkiezen zijn enerzijds 
een aantal zoomsoorten die de overgangen 
naar bos kenmerken: Karwijselie, Hemelsleu
tel, Betonie, Heelkruid en Welriekende agri
monie. 
Ook de dreven vormen open tot halfopen 
milieus waar in het Walenbos specifieke 
soorten zoals Tormentil, Egelboterbloem en 
Bochtige klaver aangetroffen worden.Ander
zijds zijn er open plekken waar omwille van 
de aanwezige kwel uitzonderlijke vegetaties 
van open venige milieus aangetroffen wor
den. De open plekken aan de voet van de hel
ling, worden gekenmerkt door zure kwel. 
Hier zijn soorten zoals Blauwe zegge, Ster
zegge, Stekelbrem, Heidekartelblad en Pil
zegge aanwezig. De open plaatsen met,basi
sche kwel - midden in het broek - worden 
gekenmerkt door soorten zoals Pluimzegge, 
Betonie en Weegbreefonteinkruid. 
De kaartanalyse was overwegend gericht 
naar de graslanden binnen het bos. Aange
zien in de recente periode vele graslanden 
verdwenen uit het bos, werd de analyse 
gericht op de plaatsen die in aanmerking 
komen om eventueel terug open te maken. 
Op figuur 8 zijn enerzijds de graslanden aan
gegeven die in de periode 1780 tot 19S5 
permanent aanwezig waren, anderzijds de 
graslanden die voor de periode 1930 tot en 
met 1975 aanwezig waren. De eerste analy
se geeft een beeld van de historisch belang
rijke open plekken in het bos, terwijl de 
tweede analyse (tot 1975) aangeeft waar 
een herstel van vegetaties uit de zaadbank 
nog mogelijkheden biedt (Wets 1990). Voor 
deze opsplitsing in de analyse werd geop
teerd omdat tussen 1955 en 1975 nog heel 
wat grasland uit het bos verdween. 
Uit de analyse van deze historisch-ecologi
sche achtergrond kunnen rechtstreekse 
beheersrichtlijnen geformuleerd worden. Zo 
kan aangegeven worden waar dreven en per
celen opengehouden en opnieuw openge-

- - - -
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Figuur 8: Historische graslanden in het Walenbos aanwezig over de periode 1780-1955 (oranje) 

en de periode 1930-1975 (rood). Het huidige Walenbos Is in het geel weergegeven. 

.~ ., 

maakt kunnen worden om historische 
natuurwaarden te herstellen, of waar oude 
beheersvormen instandgehöuden dienen te 
worden om de aanwezige natuurwaarde te 
behouden (Van Looy et al. 1994). 

Besluit 

Het Walen bos heeft een bewogen ontgin
ningsgeschiedenis achter de rug. In het 
gebied van het huidige Walenbos is de laat
ste 1000 jaar steeds een bonte mengeling 
van landgebruiksvormen aanwezig geweest. 
Voor echte bosorganismen was er steeds 
slechts een beperkte plaats aanwezig. Grote 
tapijten voorjaarsbloeiers, oude woudreuzen 
of boommarters hoef je er dus niet te zoe-

, 

.. , 

ken. Niet dat deze er momenteel niet zou
den thuishoren, maar de vanuit natuurbe
houdsoogpunt belangrijke soorten treffen 
we vooral aan in halfopen situaties en op 
grenzen en overgangen tussen gebruiksvor
men. Het beheer van het Walen bos zal dan 
ook sterk gericht zijn op deze situaties, waar
voor de historisch-ecologische analyse 
belangrijke inzichten kan bijbrengen. De aan
duiding van elementen van het vroegere 
bosbeheer die van belang kunnen zijn voor 
een aantal bossoorten, evenals de recent 
verdwenen open plekken of de historisch 
permanente graslanden vormt nu mee de 
basis voor de natuurbeheerskeuzen in het 
beheersplan voor het Vlaams natuurreser
vaat (Fig. 9). 

Figuur 9: Het huidig beheer is sterk gericht op het Instandhouden van open plekken en de 

ontwikkeling van zomen en mantels (Foto: Kris Van Looy J. 
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SUMMARY BOX: 

VAN LOOY K. & HERMY M. 2003- Historical ecology as a guide 
for conservation. The case of the Walenbos complex [in 
Dutch]. Natuur.focus 2(2): 72-80. 

The conservation of reserves and landscapes with typical 
semi-natural biotopes involves quite a lot of decision-making. 
Therefore, historical information on a site and on the former 
land-use can be highly informative. This study deals with a 
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case study on historical ecology of the Walenbos complex in 
the province of Brabant. Based on a compilation of old maps 
- starting with the map of De Ferraris in 1780 - and data from 
consulted archives, the history of this landscape was re-con
structed. The area which is now mainly recognised as rela
tively large woodland, used to be more diversified with parcels 
of meadows, small pastures and heath land. This historical 
information tumed out to be a highly relevant source to adapt 
the management plan (e.g. the importance of creating more 
structural variation in the woodland). 
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