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Wilde floraliën op de rand van Brussel

Hallerbos
Lang voor de Vlaamse televisiespeurder Witse het charmante provinciestadje
Halle op de kaart zette, was het al alom geliefd bij natuurliefhebbers uit
binnen- én buitenland. Rond half april kleuren ontelbare wilde hyacinten
het Hallerbos zo prachtig blauw dat jaarlijks duizenden wandelaars komen
genieten van deze bijzonder stemmige bloemenzee.

Naast de paarsblauwe hyacinten geven
ook de witte bloemen van daslook kleur
aan de beekvalleien in het Hallerbos.
Foto: Yves Adams

Hoewel deze hartenbreker vandaag de dag
nog steeds dik 589 hectare telt (waarvan
48 hectare in het Waals gewest), maakte
het Hallerbos, vandaag beheerd door het
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van
de Vlaamse overheid, ooit deel uit van het
legendarische Kolenwoud dat zich uitstrekte van de Vlaamse Ardennen tot de
Maasvallei. Een gigantisch boscomplex
dat vanaf de Romeinse tijd stilaan verbrokkelde. Vandaag herinneren alleen forse relicten als het Neigembos, Buggenhoutbos,
Hallerbos, Zoniënwoud en HeverleebosMeerdaalwoud nog aan het uit de kluiten
gewassen oerbos van weleer.

Bos in onverdeeldheid

Stress bij de voorjaarsflora... Snel
bloeien voor het bladerdak zich sluit!
Foto: Johan van de Watering

Al in 686 vinden we de eerste verwijzing
naar het Hallerbos, wanneer de Heilige
Waltrudis uit het huis der Merovingers besluit haar landgoed en bos te schenken aan
het kapittel van de abdij van Bergen. Enkele historische Bourgondische en Habsburgse erfenissen later gaf koning Filips IV
van Spanje in 1648 het ‘Land van Halle’ – de
stad Halle en twee derden van het Haller-

bos – als onderpand voor een lening aan
de hertog van Arenberg. Aangezien de
koning niet uitblonk in schuldaflossing,
kwam twee derden van het bos in handen
van de hertog, één derde bleef eigendom
van het Bergense Sint-Waltrudiskapittel.
Beide eigenaars stapelden onenigheid op
onenigheid en besloten uiteindelijk om
het bos, goed voor 900 bunders of 1125
hectare, op te meten. In 1779 werd het
bos opgemeten en werden 24 piramidevormige meerpalen geplaatst die voortaan de grens moesten markeren. Vandaag
herinneren nog enkele grenspalen – de
gebeitelde opschriften ‘AR’ (Arenberg) en
‘SW’ (Sint-Waltrudis) verwijzen naar de eigenaars – aan de scheidingslijn van toen.
Klein detail: de meting wees eveneens uit
dat de oppervlakte van het bos in dik een
eeuw tijd vrijwel gehalveerd was doordat
grote delen op de schop waren gegaan
ten voordele van de landbouw. Staat de
ecologisch bijzonder waardevolle verbinding tussen het Hallerbos en het Zo-
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niënwoud in 1777 nog op de kaart van
Graaf de Ferraris, dan blijkt ze begin 19de
eeuw evenzeer gesneuveld omwille van
landbouw en ontbossing.

hellingen, valleitjes met opborrelende
bronbeekjes en diep uitgesleten holle
wegen geeft het Hallerbos ook een bijzonder speels karakter.

Toen als gevolg van de Franse revolutie het
kapittel van Bergen opgeheven werd in
1797, kregen de Arenbergs, die al Heverleebos en Meerdaalwoud in hun bezit hadden, het volledige Hallerbos in handen.

De onbetwiste publiekslieveling is uiteraard de wilde hyacint, die van midden
april tot begin mei de show steelt in het
Hallerbos. Nergens anders is de bosbodem zo bedekt met het uitbundige,
paarsblauwe deken van wilde hyacint.

Brandhout op bedje van hyacint
Foto: Wouter Pattyn

Oorlogsslachtoffer
Ook tijdens de Eerste Wereldoorlog bleef
het Hallerbos niet gespaard. Zowat alle
grote bomen moesten eraan geloven
want de Duitse bezetter eiste ze op wegens broodnodig voor onder meer de
bouw van loopgraven. Het resultaat was
een regelrechte kaalslag.
Toen het bos in 1930, bij wijze van compensatie voor geleden oorlogsschade, in
het bezit kwam van de Belgische Staat,
volgden dik twintig jaar van intensieve
herbebossing met 200 hectare beuk en
100 hectare eik op de leembodems en
85 hectare den en andere naaldbomen
op de zandbodems. Nog een opvallende
verschijning in het Hallerbos is de sequoia of mammoetboom. In 1968 sneuvelde evenwel opnieuw 25 hectare van
het Hallerbos voor de aanleg van de E19
van Brussel naar Parijs.
Gezien de gelijkaardige ouderdom van alle
bomen in het Hallerbos, want omstreeks
dezelfde tijd geplant, wordt er sinds enige
tijd hard gewerkt aan zowel verjongen als
omvormen van 20 hectare beukenbestanden. Zo worden bij selectieve dunningen
inheemse bomen en struiken als gewone
es, haagbeuk, linde, lijsterbes… flink gespaard. Het inheems loofhout trekt op zijn
beurt streekeigen dieren en planten aan.
Verder gaat er ook heel wat aandacht naar
de inrichting van natuurlijke bosranden
en zoomvegetaties. Nieuwe open plekken
in een aantal naaldhoutbestanden brengen behalve zon ook leven in het bos.

Blauwe bloemenzee
Het Hallerbos is niet alleen het meest
uitgestrekte bosgebied tussen Zenne en
Zoniën, het uitgesproken reliëf vol steile

Het zal dan ook niet verbazen dat mensen van heinde en verre afzakken naar
het Hallerbos om er zich te laten bedwelmen door de onwezenlijke kleur
en de indringende geur van ontelbare
hyacinten. Behalve wilde hyacint komen
ook witte klaverzuring, bosanemoon,
salomonszegel, gele dovenetel, daslook,
wilde narcis, gevlekte aronskelk, éénbes
en lelietje-van-dalen hier voor. Voorjaarsbloeiers genieten vanaf half maart
van de eerste zonnestralen en bloeien
weelderig tot het bladerdak van de beukenbomen zich sluit.
Minstens zo uniek zijn ook de vochtminnende planten zoals speenkruid, slanke
sleutelbloem, dotterbloem en goudveil.
Ze zijn gebonden aan het bronwater –
doorgaans kalkrijk – dat hier opwelt uit
de flanken en bodems van de valleien.
Niet minder dan 105 vogelsoorten werden al waargenomen in het Hallerbos.
Spechten en roofvogels zoals buizerd en
sperwer zijn hier graag geziene gasten.
Maar ook bosuilen en tal van zangvogels
zijn van de partij. Het Hallerbos is ook
het leefgebied van roofdieren als vos,
bunzing en wezel. Met wat geluk kan je
zelfs reeën spotten, hoewel die in tijden
van drukte liever de rust van de achterliggende natuurgebieden opzoeken.

Wachtbekken voor snelwegwater
Onverwachte bewoners van het Hallerbos
zijn dan weer de rivierdonderpad, beekprik en beekforel. Naar Vlaamse normen
zeer zeldzame vissen die het best kunnen
vinden in één van de vier beken die in het
Hallerbos ontspringen. Een regelrechte
bedreiging voor de waterkwaliteit en dus
ook voor deze unieke vispopulaties is het

Bosanemoon
Foto: Christian Xhardez
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Wilde hyacint
Foto: Johan van de Watering

Licht in de beukenkathedraal
Foto: Wouter Pattyn

‘snelwegwater’ met opgelost strooizout
van de aangrenzende E19 dat vroeger
via de Steenputbeek werd afgevoerd.
Dit snelwegwater kan als het ware niet
snel genoeg weg zijn uit het gebied! Al
klinkt het paradoxaal, sinds enkele jaren
is dit probleem efficiënt verholpen door
een wachtbekken (!) dat niet alleen al het
snelwegwater opvangt, maar ineens ook
debietpieken en de daarmee gepaard
gaande erosie vermijdt.

Genieten geblazen

Dood hout op de bosbodem is
de gedroomde leefomgeving
voor de vuursalamander.

Wandelaars, fietsers en ruiters kunnen
het hele jaar door terecht in het Hallerbos. Loop je er langs van half april tot
begin mei, bedenk dan dat je er vast niet
de enige bezoeker bent... Gelukkig is het
Hallerbos groot genoeg en perfect uitgerust om zoveel wandelaars ineens op te
vangen.

Foto: Jeroen Mentens
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