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1 Inleiding 

1.1 Statuut 
 
Op 13 maart 1995 werd bij Ministerieel Besluit het eerste deel van het domeinbos “Grootbroek” 
(namelijk 136 ha 40 a 79 ca) als bosreservaat aangewezen. Op 28 september 2001 werd het 
bosreservaat uitgebreid met een oppervlakte van 40 ha 86 a en 41 ca. Op 18 december 2007 
werd bij Ministerieel besluit een nieuw deel als uitbreiding van het bosreservaat aangeduid, 
goed voor 19 ha 17 a 92 ca (zie Bijlage 1). 
 
Het volledige bosreservaat beslaat bijgevolg momenteel een oppervlakte van 196 ha 45 a 12 
ca. 
 
In voorliggend beheerplan wordt het beheer van de meest recente uitbreiding (d.d. 18/12/2004) 
van het bosreservaat Grootbroek (ook gekend als “Hasselterbroek”) uitgewerkt. 
 
 

1.2 Aanleiding 
 
In overeenstemming met art. 25 van het Bosdecreet dat bepaalt: ‘voor elk bosreservaat dient 
een beheerplan of een nieuw beheerplan te worden opgesteld binnen een periode van drie jaar, 
die aanvangt op de datum van het besluit tot erkenning’ werd Grontmij Belgium nv door het 
Agentschap voor Natuur en Bos (Overeenkomst Nr. ANB/CD/2010/BR/01) aangeduid om het be-
heerplan voor de uitbreiding van het bosreservaat Grootbroek op te stellen. 
 
De aanwijzing als bosreservaat voor het Grootbroek is gebaseerd op volgende aanwezige crite-
ria: 

 Beperkte aanwezigheid binnen het bosreservatennetwerk van bossen die bijna na-
genoeg op spontane wijze ontstaan zijn met veel dood hout en een de facto nulbe-
heer. 

 Uitbreidingsvoorstel draagt bij tot de uitbouw van een groot aaneengesloten com-
pact natuurgebied. 

 
Dit beheerplan volgt de inhoudstafel, opgenomen in het uitvoeringsbesluit betreffende de bos-
reservaten (BS 27/05/1993). 

 
Het beheerplan wordt opgesteld voor een periode van 20 jaar (2014-2033). 
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2 Identificatie 

2.1 Eigendomsstatuut en identiteit 
 
Het bosreservaat Grootbroek is gelegen op het grondgebied van de gemeente Bree. De totale 
oppervlakte van het bosreservaat (inclusief uitbreiding) bedraagt 196,45 ha en is eigendom van 
het Vlaams gewest.  
 
Eigenaar 
Vlaams Gewest 
Agentschap voor Natuur en Bos, Centrale diensten 
Koning Albert II-laan 20, bus 8 
1000 Brussel 
 
Verantwoordelijke beheerder 
Agentschap voor Natuur en Bos, Regio Noord-Limburg 
Celverantwoordelijke: Dries Gorissen 

 Regiobeheerder: Gui Winters 
Ter Rivierenwal 9a 
3960 Bree 
Tel. 089/46.21.31 
Fax 089/48.17.24 
e-mail: guido.winters@lne.vlaanderen.be 

 Boswachter: Vanessa Geenens 
GSM: 0499/59.33.05 
e-mail: vanessa.geenens@lne.vlaanderen.be 

 
 

2.2 Kadastraal overzicht 
 
Het kadastraal plan is weergegeven op kaart 2.1. Het nieuwe deel van het bosreservaat Groot-
broek staat ten kadaster gekend als volgt: 
 

 Bree, 1e afdeling, sectie A, nrs. 1142V, 1142W, 1142Y, 1142Z, 1142D3 en 1142E3. 
 
De kadastrale oppervlakte van de uitbreiding bedraagt 18 ha 96 a 44 ca. De GIS-oppervlakte 
van de uitbreiding bedraagt 18 ha 90 a 72 ca. 
 

2.3 Administratieve en geografische situering 
 
Het bosreservaat Grootbroek, en de uitbreiding met het Hasselterbroek, is gelegen in de pro-
vincie Limburg, in het administratief arrondissement Maaseik, het gerechtelijk arrondissement 
Tongeren. Het huidige bosreservaat behoort tot de gemeente Kinrooi en de uitbreiding tot de 
gemeente Bree.  
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Grootbroek is gelegen in het noordoosten van de provincie Limburg dichtbij de Nederlandse 
grens. Het bosreservaat bevindt zich ten noordoosten van de woonkern Bree, ten noordwesten 
van de woonkern Kinrooi, ten westen van de woonkern van Molenbeersel en ten zuidwesten 
van de woonkern Heikemp. In het zuiden wordt de uitbreiding begrensd door de Beerseldijk en 
in het noorden door een lokale landweg. De uitbreiding voor het bosreservaat Grootbroek wordt 
grotendeels omgeven door weilanden en bos (zie figuur 2-1).  

De uitbreiding sluit niet direct aan bij het bestaande bosreservaat, maar staat er wel mee in ver-
binding via het natuurreservaat Hasselterbroek van de Stichting Limburgs Landschap. De uit-
breiding vormt een belangrijke schakel tussen alle reservaatsprojecten in de regio en draagt 
aldus bij tot de uitbouw van één groot bos- en natuurreservaat in Noordoost Limburg van bijna 
1.000 ha groot.  
 

 
Figuur 2-1: Situering bosreservaat (groen) met uitbreidingen (oranje en rood) in een ruimer kader. 
 
Het bosreservaat is gelegen in de ecoregio van de Kempen, meer bepaald in het district Roer-
dalslenkdistrict (zie figuur 2-2). Verder zuidelijk bevinden zich – eveneens binnen de ecoregio 
van de Kempen – nog het Oost-Kempisch Puinwaaierdistrict (ten ZW van Hasselterbroek) en 
het Zandig Maasterassendistrict (ten ZO van Hasselterbroek). 
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Roerdalslenkdistrict

Zandig Maasterrassendistrict

Oost-Kempisch puinwaaierdistrict  
Figuur 2-2: weergave ecoregio’s nabij bosreservaat Grootbroek. 
 
 

2.4 Bestemming volgens gewestplan 
 
Op kaart 2.3 wordt de afbakening van het bosreservaat en de uitbreiding op het gewestplan 
van Neerpelt – Bree weergegeven.  
 
Het uitbreidingsgebied van het bosreservaat is op het gewestplan ingekleurd als natuurgebied. 

De natuurgebieden omvatten volgens het gewestplan: ‘de bossen, wouden, venen, heiden, moe-
rassen, duinen, rotsen, aanslibbingen, stranden en andere dergelijke gebieden. In deze gebieden 
mogen jagers- en vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet kunnen gebruikt worden 
als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk.’ 

 
Het overige deel van het bosreservaat Grootbroek is op het gewestplan ingekleurd als natuur-
gebied met wetenschappelijke waarden of natuurreservaten en natuurgebied. 
 
De uitbreiding van het bosreservaat wordt in het zuiden omgeven door landschappelijk waarde-
vol agrarisch gebied, in het noorden en oosten door natuurgebied en in het westen door buffer-
zone.  
 
Er kan gesteld worden dat de bestemmingen zowel in als rond de uitbreiding van het bosreser-
vaat Grootbroek voldoende mogelijkheden bieden om de functie als bosreservaat ten volle te 
kunnen ontwikkelen. 
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2.5 Beleidsplannen en -initiatieven 
 
2.5.1 Planningsprocessen voor landbouw, natuur en bos  
 
In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in 2008 
een ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op voor de regio Limburgse Kempen en Maas-
land. In december 2008 nam de Vlaamse Regering kennis van deze visie en keurde ze de be-
leidsmatige herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 16.595 ha agrarisch ge-
bied en 222 ha groengebieden én een operationeel uitvoeringsprogramma goed. In het operati-
oneel uitvoeringsprogramma is aangegeven welke gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 
de Vlaamse overheid de komende jaren zal opmaken voor de afbakening van de resterende 
landbouw-, natuur- en bosgebieden.  
 
Volgende ruimtelijke concepten voor de deelruimte Maasland zijn relevant voor het bosreser-
vaat:  

 Behoud en versterking van natuurwaarden in natte milieus en herstel laagveencomplexen 
(punt 5.1). 

 Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden (punt 16.2). 
 
De omgeving Stamprooierbroek, Sint-Maartensheide, vallei van de Zuurbeek en landbouwge-
bieden ten noorden van N73 wordt opgenomen als één actie (gebied 21) in cat. III (lange ter-
mijn): opmaak RUP voor het hele gebied ná onderzoek impact landbouw op SBZ-V waarbij ver-
trokken wordt van het behoud van de agrarische bestemming in de landschappelijk waardevolle 
agrarische gebieden ten zuiden van het natuurcomplex van de Zuurbeek. Delen van dit agra-
risch gebied kunnen op basis van de conclusies van de passende beoordeling gedifferentieerd 
worden als natuurverwevingsgebied. 
 
2.5.2 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Bree 
 
De uitbreiding ligt op het grondgebied van de stad Bree. Het goedgekeurde (op 11 mei 2006) 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt hieronder bondig toegelicht. 

In het informatief gedeelte wordt het Grootbroek als onderdeel gezien van een groter geheel 
aan natuurgebieden (= Stamprooierbroek) op het grondgebied van de stad Bree, waarbij het 
Hasselterbroek aanzien wordt als broekgebied met hoge natuurwaarden. 

In het richtinggevend gedeelte zijn er ontwikkelingsperspectieven op vlak van natuur. Recrea-
tief medegebruik wordt hier in beperkte mate toegelaten. Grote delen van de vallei van de Zuur-
beek worden door hun natuurlijke maar ook landschappelijke kwaliteiten verder laagdynamisch 
ontwikkeld. 
 
2.5.3 Gebieds- en ecosysteemvisies 
 
Grensoverschrijdend landschap Stramprooierbroek 
In 1989 hebben de gemeenten Weert, Stramproy, Budel, Kinrooi, Bree, Bocholt, Maaseik en 
Hamont, een intentieverklaring afgelegd waarin ze zich gezamenlijk willen inzetten voor de rea-
lisering van een grensoverschrijdend landschap. Het gebied is noordwest-zuidoost gelegen 
vanaf Weert in het noorden tot aan Maaseik in het zuiden met o.a. Stramprooierbroek –
Wijfelterbroek-Laurabossen. “Een grensoverschrijdend landschap” is een gebied van tenminste 
10.000 ha. 
 
Stiltegebied Noordoost Limburg 
De bescherming van gebieden waar kunstmatige geluidsverstoring afwezig is, vloeit voort uit 
het feit dat deze gebieden een schaars goed geworden zijn, waarmee op termijn op een duur-
zame wijze dient te worden omgesprongen.  
 



Identificatie 
 

Pagina 12 van 71
 

Hiertoe werd een pilootstudie uitgevoerd door het LISEC (J. Rutten, coördinatie, 1998) in op-
dracht van Aminal en het Provinciebestuur van Limburg. Het onderzochte gebied in Noordoost-
Limburg is gesitueerd in de gemeenten Bocholt, Bree en Kinrooi. Het gebied wordt afgebakend 
door de Gewestweg N73 (Kinrooi-Bree) in het zuiden, de Zuid-Willemsvaart en de Weerterweg 
te Bocholt in het westen, de gewestweg N762 in het oosten en de landsgrens met Nederland in 
het noorden. 
 

2.6 Ligging in of nabij Speciale Bescher-
mingszones 

 
2.6.1 Europese Speciale Beschermingszones: Habitatrichtlijngebied 
 
Habitatrichtlijngebieden zijn speciale beschermingszones die door de lidstaat van de Europese Unie aan-
geduid dienen te worden in uitvoering van de Europese Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn). De aandui-
ding gebeurt op basis van objectieve en wetenschappelijke criteria inzake habitats en soorten. De erken-
ning als Habitatrichtlijngebied houdt in dat de lidstaat zich ertoe verplicht alle nodige maatregelen te ne-
men om een duurzame bescherming van de biodiversiteit te verzekeren. 
 
Het bosreservaat ‘Grootbroek’, inclusief de uitbreiding met Hasselterbroek, is volledig gelegen 
binnen de afbakening van het Habitatrichtlijngebied BE2200033 ‘Abeek met aangrenzende 
moerasgebieden’ (2.523 ha). Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met 
mededeling van volgende omschrijving: 

‘Midden- en benedenloop van de Abeek met moerasgebieden en wateringen (Stamprooier-
broek, Zig, Sint-Martensheide), gedeeltelijk overlappend met het Vogelrichtlijngebied ‘Ham-
montheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooibroek en Mariahof’’. 

De omgevende bospercelen zijn eveneens volledig opgenomen binnen dit Habitatrichtlijnge-
bied. De zuidelijk gelegen graslanden en akkers liggen buiten de afbakening van het Habita-
trichtlijngebied (zie kaart 2.4a).  

Voor het Habitatrichtlijngebied BE2200033 werden de instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD) 
opgesteld. Deze instandhoudingsdoelstellingen zijn weergegeven in het Rapport 23 (ANB, 26 
juni 2012). De doelen in dit rapport werden momenteel enkel principieel (dus voorlopig) vastge-
steld door de Vlaamse regering.  

In het volledige Habitatrichtlijngebied ‘Abeek met aangrenzende moerasgebieden’ zijn 7 habitat-
types, waarvan 1 prioritair, van Bijlage I van de Habitatrichtlijn aangemeld (zie voor toelichting 
habitattypes: Decleer et al., 2007).  

In tabel 2.1 wordt een overzicht gegeven van de habitattypes en soorten waarvoor het Habita-
trichtlijngebied ‘Abeek met aangrenzende moerasgebieden’ (BE2200033) aangemeld is. In het 
vet en grijs zijn de habitattypes, of relicten ervan, en soorten die voorkomen in de uitbreiding 
van het bosreservaat Grootbroek weergegeven. 

Tabel 2.1: Habitattypes en soorten voor het Habitatrichtlijngebied ‘Abeek met aangrenzende moerasge-
bieden’ (BE2200033). 
BE2200033 Abeek met aangrenzende moerasgebieden 
Habitats (Bijlage I) BWK 
3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het Littorelletalia 

uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea 
 

4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix  
4030 Droge Europese heide   
7140 Overgangs- en trilveen  
7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion  
9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur  qb 
91E0* Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Anion 

incanae, Salicion albae) 
vn, vm, vt,  
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Soorten Bijlage II-IV  
Amfibieën en reptielen  
 Kamsalamander – Triturus cristatus  
 Poelkikker - Rana lessonae  
 Boomkikker - Hyla arborea  
 Heikikker- Rana arvalis  
Vissen  
 Beekprik – Lampetra planeri  
 Bittervoorn – Rhodeus sericeus amarus  
 Grote modderkruiper – Misgurnus fossilis  
Zoogdieren  
 Laatvlieger - Eptesicus serotinus   
 Ruige, Kleine en Gewone dwergvleermuis - Pipistrellus nathusii/pygmaeus/pipistrellus   
 Rosse vleermuis - Nyctalus noctula  
 Watervleermuis- Myotis daubentonii   
 Meervleermuis- Myotis dasycneme   
 Gewone grootoorvleermuis- Plecotus auritus   
 Franjestaart - Myotis nattereri    
 Baardvleermuis- Myotis mystacinus  
 Otter-Lutra lutra  
 Europese bever-Castor fiber  
Ongewervelden  
 Vliegend hert – Lucanus cervus  
 Spaanse vlag – Callimorpha quadripunctaria  

* = Europees prioritair habitattype 
 
Het voorkomen van de verschillende habitattypes is weergegeven op kaart 3.8. 
 
De Horstgaterbeek en de Soerbeek, respectievelijk ten zuiden en ten noorden van het Hassel-
terbroek werden aangeduid als het habitattype 3260 (Submontane en laagland rivieren met ve-
getaties behorend tot het Ranunculion fluitantis en het Callitricho-Batrachion), waarvoor het Ha-
bitatrichtlijngebied niet is aangemeld (Ecologische inventarisatie Abeek, Aeolus, 2006). 
 
De uitbreiding aan het Grootbroek omvat in hoofdzaak oude zuurminnend Eikenbos (habitattype 
9190) met overgangen naar elzenbroekbroekbos (habitattype 91E0). In grote delen van de uit-
breiding komt tevens een bijmenging van naaldhout voor. De meer zuidelijke percelen omvatten 
eerder habitattype 9190, terwijl de meer noordelijke percelen in hoofdzaak kenmerken van habi-
tattype 91E0 vertonen. 
 
2.6.1.1 Habitattype 9190: Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met 

Quercus robur 

Hasselterbroek: dit type komt minder ontwikkeld voor binnen het plangebied. Minder ontwikkel-
de vormen met vrij veel braam zijn terug te vinden in de bestanden 28a en 30a over een opper-
vlakte van ongeveer 3 ha. Aangezien ter hoogte van de uitbreiding geen Ferrarisbos voorkomt, 
behoren de Zomereikenbestanden strikt genomen niet tot dit type. Indien dit type ruimer wordt 
geïnterpreteerd behoort het er wel toe. Dit type heeft binnen het plangebied verder ook een dui-
delijke affiniteit met het habitattype 9120 (Atlantisch zuurminnend Beukenbos) waarvan dit laat-
ste type het climaxtype is van het successiestadium 9190. 

Algemeen: dit habitattype omvat zuurminnende, oligotrofe Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarme, 
vaak gepodsoliseerde of slecht doorlaatbare kwartaire dekzandgronden met Zomereik, Ruwe en Zachte 
berk, vaak gemengd met Wilde lijsterbes en Ratelpopulier. In mindere mate kunnen ook Wintereik en Beuk 
voorkomen. Kenmerkend is een zwak ontwikkelde struiklaag, bestaande uit Sporkehout en Berk. De kruid-
laag is arm en bestaat vooral uit Bochtige smele, Blauwe bosbes, Struikhei en andere grassen en kruiden 
van zure bodems. Bovendien is het fytosociologisch moeilijk om oude bossen te onderscheiden van jonge 
omdat er weinig duidelijke oud - bosplanten voor dit bostype bestaan. De meest betrouwbare soort lijkt 
Blauwe bosbes te zijn. 
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2.6.1.2 Habitattype 91E0: Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excel-

sior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritair habitat) 

Hasselterbroek: het noordelijk deel van de uitbreidingszone van het bosreservaat is iets lager 
gelegen en bijgevolg natter. Het veelvuldig voorkomen van ondermeer Zachte berk en Zwarte 
els geeft aanleiding tot de classificatie als het prioritair habitattype 91E0. Het meest noordelijke 
deel (26a) behoort tot het voedselrijker type (Ruigt-Elzenbos) en dit over een oppervlakte van 
ongeveer 1,6 ha. Dit type is hier echter vrij slecht ontwikkeld (rompgemeenschap). Kensoorten 
zijn hier tevens afwezig. In bestanden 27a en 29a komt over een vrij grote oppervlakte (14,3 ha) 
een mengvorm voor van mesotroof broekbos (Carici laevigatae - Alnetum) en elementen van 
oligotroof broekbos (Sphagno-Betuletum). Dit laatste is vrij zeldzaam binnen het plangebied 
(2,5 ha) en komt geconcentreerd voor langs de centrale afwateringsgracht en in het noordelijke 
deel van 27a. De boomlaag wordt er beheerst door Zachte berk terwijl de kruidlaag bestaat uit 
veenmos, Zompzegge, Elzenzegge maar ook Koningsvaren. Ter hoogte van het iets drogere 
mesotroof broekbos komt voornamelijk Zwarte els en wilg voor met soorten in de kruidlaag als 
Sterzegge, Zomp- en Elzenzegge, Grote wederik, Bitterzoet, Hennegras en Pluimzegge.  
 
Algemeen: dit habitattype omvat Elzen-Essenbossen (Alno-Padion), Elzenbroekbossen (Alnion glutino-
sae) en Wilgenbossen (Salicion albae), die voornamelijk voorkomen op alluviale bodems langs rivieren en 
beken en in moerassige depressies.  
Elzenbroekbossen komen voornamelijk voor op meer venige bodems, met vaak langdurige stagnerend 
oppervlaktewater of een sterke kweltoevoer. Typisch hiervoor is de afwisseling van open water, moeras-
vegetatie en verspreide Zwarte elzen. De boomlaag bestaat ondermeer uit Zwarte els, Witte els, Zachte 
berk, Es, Zwarte populier en diverse wilgensoorten. De samenstelling van de kruidlaag is afhankelijk van 
de voedselrijkdom van het bestand. In eutrofe elzenbroeken wordt de ondergroei gedomineerd door soor-
ten zoals Oeverzegge, Moeraszegge, Gele lis en Dotterbloem.  

 
Foto: open plek met Pluimzegge in berkenbroek van het Hasselterbroek 

 
Fauna (naar B. Van Elegem, 2007) 

Voor het Habitatrichtlijngebied ‘Abeek met aangrenzende moerasgebieden’ (BE2200033) wer-
den geen soorten van de Habitatrichtlijn Bijlage II aangeduid. Ondertussen werd het voorkomen 
van 3 soorten van Bijlage II aangetoond. Het gaat hem hier om Vliegend hert (Lucanus cervus), 
Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) en Bever (Castor fiber). Geen van deze soorten wer-
den echter tot nu toe in het voorliggend uitbreidingsgebied waargenomen. Vliegend hert komt 
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in het aan het bosreservaat grenzende Stamprooierbroek voor en Bever in het vijvercomplex 
van het westelijke bosreservaatsgedeelte. 
 
Wat vleermuizen betreft is het bosreservaat nauwelijks onderzocht. Meldingen zijn er van Ge-
wone dwergvleermuis, Ruige Dwergvleermuis, Gewone/grijze grootoorvleermuis, Laat-
vlieger, Rosse vleermuis, Watervleermuis en Franjestaart. 
 
2.6.2 Europese Speciale Beschermingszones: Vogelrichtlijngebied 
 
Vogelrichtlijngebieden zijn speciale beschermingszones die door de lidstaat van de Europese Unie aange-
duid dienen te worden in uitvoering van de Europese Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn). De aanduiding 
gebeurt op basis van objectieve en wetenschappelijke criteria. De erkenning als Vogelrichtlijngebied houdt 
in dat de lidstaat zich ertoe verplicht om voor de in bijlage van de richtlijn vermelde bijzonder te bescher-
men vogelsoorten en de geregeld voorkomende trekvogels speciale beschermingsmaatregelen te treffen.  
 
Het bosreservaat ‘Grootbroek’, inclusief de voorliggende uitbreiding, is volledig gelegen binnen 
de afbakening van het Vogelrichtlijngebied BE2221314 ‘Hamontheide, Hageven, Buitenheide, 
Stamprooierbroek en Mariahof’ (15.301 ha).  

Het omgevende gebied is eveneens volledig opgenomen binnen de afbakening van dit Vogel-
richtlijngebied. 

Het Vogelrichtlijngebied ‘Hamontheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof’ 
(BE2221314) is aangemeld voor 11 broedende, 4 niet-broedende en 15 winter- en trekvogel-
soorten.  

De meest kenmerkende broedvogels van de Bijlage I in het volledige SBZ-V zijn Wespendief (7-
8 koppels), IJsvogel (>15 koppels), Zwarte specht (7-8 koppels), Boomleeuwerik (>10 koppels), 
Blauwborst (>30 koppels) en Grauwe klauwier (4-5 koppels). 
 
Tabel 2.2: Belangrijkste vogelsoorten voor het Vogelrichtlijngebied ‘Hamontheide, Hageven, Buitenheide, 
Stamprooierbroek en Mariahof’ (BE2221314). 

BE2221314 Hamontheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof 

Nederlandse naam Latijnse naam 
Broedvogels 

Bijlage I 
Niet-broedende 
vogels Bijlage I 

Overige broed-
/winter/trekvogels 

Blauwborst Luscinia svecica >30   
Boomleeuwerik Lullula arborea >10   
Bruine kiekendief Circus aeruginosus 3-5   
Grauwe klauwier Lanius collurio 4-5   
Houtsnip Scolopax rusticola   x 
IJsvogel Alcedo atthis >15   
Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus 2-3   
Porseleinhoen Porzana porzana  x  
Roerdomp Botaurus stellaris 3-5   
Snor Locustella luscinoides   x 
Velduil Asio flammeus 1   
Visarend Pandion haliaetus  x  
Visdief Sterna hirundo  x  
Watersnip Gallinago gallinago   x 
Wespendief Pernis apivorus 7-8   
Wilde zwaan Cygnus cygnus  2  
Woudaapje Ixobrychus minutus 1-3   
Zwarte specht Dryocopus martius 7-8   
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2.6.3 Vlaams Ecologisch Netwerk 
 
Het Vlaams Ecologisch Netwerk of kortweg VEN is een samenhangend, georganiseerd geheel van gebie-
den van de open ruimte, met natuur als hoofdfunctie, waarin een specifiek beleid inzake natuurbehoud 
wordt gevoerd. Dit natuurgerichte beleid is gebaseerd op de kenmerken en elementen van het natuurlijke 
milieu, de onderlinge samenhang tussen de gebieden van de open ruimte en de aanwezige en potentiële 
natuurwaarden. Het VEN wordt opgebouwd uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur 
in Ontwikkeling (GENO), waarvoor een natuurrichtplan dient opgemaakt te worden.  
 
Bij de eerste afbakening van het VEN (Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003) werd 
het bosreservaat Grootbroek, inclusief de voorliggende uitbreiding, opgenomen als GEN bij het 
VEN onder de benaming ‘Het Stamprooierbroek, Sint-Maartensheide en omgeving (inclusief 
Lozerheide en Smeetshof)’ (GEN407). Zie kaart 2.4. 
 
Binnen het bosreservaat Grootbroek overlapt het Habitatrichtlijngebied volledig met het VEN. 
 
2.6.4 Landschapsatlas 
 
In en rond het bosreservaat Grootbroek en de uitbreidingszone van Hasselterbroek komen di-
verse bijzondere landschappen, ankerplaatsen en relictzones voor (zie kaart 2.5):  

- Doorheen het plangebied is een lijnrelict gelegen nml. “Zuurbeek” (L70012) in het noor-
den van de uitbreiding; 

- Het bosreservaat is gelegen binnen de relictzone “Stamproyerbroek” (R70013); 
- Het bosreservaat is gelegen binnen de ankerplaats “Heide Vallei van de Abeek van 

Bocholt tot Molenbeersel met Stramprooierbroek” (A70026). 
 
2.6.5 Andere 
 
De voorliggende uitbreiding en de andere delen van het bosreservaat Grootbroek zijn opgeno-
men in het voorkoopgebied van het erkend natuurreservaat ‘Stamprooierbroek’ (E-056). 
 
 

2.7 Erfdienstbaarheden 
 
Een erfdienstbaarheid is een last op een erf gelegd tot gebruik en tot nut van een erf dat aan een andere 
eigenaar toebehoort (BWB art. 637).  
 
2.7.1 Wegen 
 
In de rand van de uitbreidingszone van het bosreservaat Grootbroek loopt de Grootbroekstraat 
(oost) en de Beerselerdijk (zuid), zie kaart 2.2. 
 
2.7.2 Waterlopen 
 
De uitbreiding Hasselterbroek van het bosreservaat Grootbroek wordt grotendeels omgeven 
door waterlopen, nl. (zie kaart 3.3): 

- Soerbeek (Zuurbeek/Genattebeek/Gerdingbeek/Zoeterbekerbeek, op de noordgrens, 2de catego-
rie); 

- Langensslootje (op de westgrens, niet geklasseerd) 
- Horstgaterbeek (op de zuidgrens, 2de categorie) 

De bospercelen ten oosten van de uitbreiding Hasselterbroek zijn voorzien van greppels en ra-
batten (rond de Asdonksloot, niet geklasseerde waterloop). De weilanden ten westen van de 
voorliggende uitbreiding zijn voorzien van west-oost gerichte grachten, die in het Langens-
slootje uitmonden. 
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De uitbreiding van bosreservaat Grootbroek is gelegen in het ambtsgebied van Watering Groot-
broek. Deze watering regelt het beheer van de waterlopen in en rond het bosreservaat. 

 
Foto: Langensslootje langs de westgrens van de uitbreiding 

 

2.8 Situatieplan zones integraal en gericht be-
heer 

 
De volledige tweede uitbreiding van het bosreservaat Grootbroek wordt –na een inleidend be-
heer- als een integraal reservaat beheerd.  

Figuur 2-3: afbakening van uitbreiding Hasselterbroek met Integraal beheer (oranje) 
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2.9 Geschiedenis 
 
(naar F. Jannsens 1998, Smets K., Kint V. en Vandekerkhove K. 2005 en Van Elegem B. 2007). 
 
2.9.1 Historisch overzicht 
 
Het voorstel tot uitbreiding maakt deel uit van het historische ‘Stamprooierbroek’ een uitgestrekt 
moerasgebied dat zich uitstrekte van Bree en Kinrooi tot over de grens in Stamproy (NL). In 
1866 werd het gehele gebied in beheer gegeven van een ontginningsmaatschappij. Die heeft 
het gehele gebied ontwaterd (o.a. via de aanleg van de Lossing) en in cultuur gebracht. Daarbij 
werden belangrijke oppervlakten bebost. 

Het Hasselterbroek zelf werd reeds voor 1890 bebost, voornamelijk met naaldhout maar ook 
met wat Zomereik (waarvan de nu nog aanwezige eiken getuige zijn). 

Rond 1970 werd het gebied eigendom van een grondspeculant die er verspreid groepjes van 
uiteenlopende boomsoorten inbracht. Vooral Fijnspar werd er aangeplant. 
 
2.9.2 Eigendomsgeschiedenis 
 
De verkoop van het Stamprooierbroek vond in 1865 plaats aan de Generale bank van de Land-
bouw en Openbare Werken. De gronden dienden in 10 jaar tijd te worden drooggelegd en be-
bouwd. Hiervoor werd de Lossing (Emissaire) aangelegd en talrijke afwateringsslootjes. Door 
faling van de bank werden de gronden verdeeld onder de aandeelhouders. Rond 1970 werd het 
gebied eigendom van een grondspeculant. In 1976 werd door de toenmalige Dienst Waters en 
Bossen een gedeeltelijke aankoop van het Grootbroek gedaan. In het gebied ten noorden van 
de Lossing werden sinds 1972 percelen door Limburgs Landschap vzw gekocht en samen met 
vzw Natuurpunt (voormalige Wielewaal) beheerd. Ook het Hasselterbroek werd in 1976 mee 
aangekocht. 
 
2.9.3 Cartografie 
 
De evolutie van het bos- en landschapsbeeld wordt geschetst aan de hand van de volgende 
kaarten: 

 de Ferraris kaart (1771-1778); 
 Vandermaelenkaart (±1850) (zie kaart 2.7a); 
 Topografische kaarten (1872, 1890, 1908, 1936, 1960) (zie kaarten 2.7b, c, d 

en e); 
 Bosleeftijdkaart (zie kaart 2.8). 
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De Ferrariskaart (1771-1778) 
Ten tijde van Ferraris wordt het landschap in de omgeving van het Hasselterbroek gekenmerkt 
door moeras. Een deel van het Grootbroek wordt als open water aangegeven. Tot 1865 was het 
gebied een omstreden wingebied voor plaggen, turf, houtkap en het houden van koeien en 
schapen. Het grootste deel van het jaar stond het gebied blank. Het hooi werd zelfs in het water 
gemaaid en afgevoerd met een schuit naar een drogere plaats, waar het kon drogen.  

 
Figuur 2-4: Uittreksel van de Ferrariskaart (eind 18e eeuw). 
 
Vandermaelenkaart (1850) 
Op de Vandermaelenkaart (1850), zie kaart 2.7a, blijft deze toestand ongewijzigd. Hierbij is 
voor de eerste maal sprake van het Grootbroek (Marais dit Groot Broek). 
 
Topografische kaart van 1872 
Het grootste verschil met de Vandermaelenkaart is de kanalisering van enkele waterlopen en 
bijgevolg de kleinere wateroppervlakte. 

 
Figuur 2-5: Uittreksel topografische kaart van 1872 
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Topografische kaart van 1890 
Een groot deel van de bebossingen van het Hasselterbroek vond plaats tussen 1850 en 1890. 
De bebossing vond voornamelijk plaats met naaldhout (zoals ter hoogte van de uitbreiding) 
maar plaatselijk ook met Zomereik. De oudere Zomereiken binnen de uitbreiding dateren vanuit 
deze periode. 

 
Figuur 2-6: Uittreksel topografische kaart van 1890 

Topografische kaart van 1908 – 1936 
Op de kaart van het begin van de 20e eeuw zijn slechts kleine wijzigingen in het plangebied 
merkbaar. Sommige stukken bos werden tot akker of grasland omgezet. Op de kaart is al dui-
delijk het zomereikenbestand 28a terwijl de rest is aangeplant met naaldhout. In de zuidrand is 
een klein dambordpatroon aan dreven waar te nemen. Deze (zomereiken)drevenstructuur is nu 
nog grotendeels waarneembaar. 

 
Figuur 2 -7: Uittreksel topografische kaart van 1908 – 1936 
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Topografische kaart van 1960 
Op de topografische kaart van 1960 is het bosareaal zeer sterk ingekrompen. Zo zijn grote stuk-
ken bos verdwenen ten westen van de uitbreiding. Ter hoogte van de uitbreiding is bestand 26a 
volledig ontbost. 

 
Figuur 2 -8: Uittreksel topografische kaart van 1960 
 
Bosleeftijd 
De bosleeftijd van de uitbreiding is samenvattend weergegeven op kaart 2.8. De bosleeftijds-
kaart geeft aan dat het merendeel van de uitbreiding van het bosreservaat ontstaan is tussen 
1850 en 1930.  
 

2.10 Kenmerken van het vroegere beheer 
 
Zoals hierboven beschreven werd het gebied rond 1970 eigendom van een grondspeculant die 
er verspreid groepjes van uiteenlopende boomsoorten inbracht. Vooral Fijnspar werd er aange-
plant. Het bos werd in 1976 aangekocht door de overheid. Tot begin jaren ’80 werden de aan-
wezige Fijnsparbestanden (die trouwens zeer sterk onderhevig waren aan windworp) geruimd. 
De kapvlaktes werden niet opgeplant maar konden spontaan verbossen via natuurlijke opslag 
van vooral berk. Sinds ca. 1980 werden er geen noemenswaardige ingrepen meer verricht (be-
halve het vrijwaren van de doorgang en de veiligheid langs de wegen). Het gebied kent dus 
reeds 30 jaar een nulbeheer, en bestaat voornamelijk uit 20-25 jaar oude, natuurlijke opslag van 
vooral berk, maar ook Spork, Lijsterbes, Ratelpopulier, Zwarte els, Boswilg, Vlier, Gewone es-
doorn en Tamme kastanje. Plaatselijk komen nog restanten voor van de aanplantingen van ca. 
1970 met boomsoorten als Fijnspar, Douglas, linde, Noorse esdoorn, Paardenkastanje, …Over 
een oppervlakte van een kleine twee ha komt ook middeloude Zomereik voor (ca. 100 jaar oud).  

Op de natste zones komt eerder een broekbos voor en zijn soorten als Zwarte els, wilgen en 
Zachte berk dominant. 
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3 Algemene beschrijving 

3.1 Beschrijving van de standplaats 
 
3.1.1 Reliëf 
 
Het bosreservaat Grootbroek bevindt zich op de Vlakte van Bocholt. Het betreft een vrij vlak 
landschap dat zwak afhelt van zuidwest (45 m TAW) naar noordoost (35 m TAW), met een mi-
nimum van zowat 32 m TAW t.h.v. het Stamprooierbroek. In tegenstelling tot de zuidwestgrens, 
gevormd door de duidelijke steilrand van het Limburgs Plateau, is de overgang ten noorden van 
Bree minder abrupt. In de oostgrens gaat de Vlakte van Bocholt namelijk geleidelijk over in de 
Vlakte van de Maas, welke zich op 5 à 10 m TAW bevindt. Het bosreservaat Grootbroek situeert 
zich in de laagste zone in het noordoosten van de Vlakte van Bocholt. De voorliggende uitbrei-
ding van het bosreservaat Bocholt is gelegen op 32,25 à 33,50 m TAW (kaart 3.1). 
 
3.1.2 Hydrografie & hydrologie 
 
De ligging van naburige waterlopen staat beschreven in § 2.7.2. 

De waterkwaliteit van de nabijgelegen waterlopen en hun zijlopen (stroomopwaarts van het pro-
jectgebied) is over het algemeen matig tot slecht (zie Tabel 3.3). 
Tabel 3.3: Fysisch-chemische (PIO) en biologische (BBI) waterkwaliteit (VMM). 

Waterloop meetpunt* Prati-index (PIO)** 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Horstgaterbeek 112950        5,77 2,34 2,5 2,5  
 113000  4,12 5,18 2,95 3,61 3,41 5,14 6,97 4,57 4,4  5,9 
Kaniëlstraatbeek 113300 3,22 3,00 2,62 2,74 3,06 3,31 1,79 2,11 1,69 2,9 2,5 2,1 
Soerbeek 130800     3,18   2,23 2,86 2,1 2,0  
 132400      3,67 3,28 2,69 3,10    
Breeërstadsbeek 131000 3,29 3,55 2,09 2,65 3,52 3,79 2,26 3,12     
 132000 2,83 3,76 3,44 2,50 2,49 3,58 3,18 3,33     
Waterloop meetpunt* Belgisch Biotische Index (BBI)*** 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Horstgaterbeek 113000  4 5 5  5       

Kaniëlstraatbeek 113300 6            
Soerbeek 130800     5        
Breeërstadsbeek 131000 5   5  6 6      
 132000 5   6  5 3      
* Horstgaterbeek: 112950 (Beerselerdijk, opwaarts brugje) & 113000 (Houterstraat, afwaarts weg, afwaarts verval); 
Kaniëlstraatbeek (zijloop Horstgaterbeek): 113300; Soerbeek: 130800 (Woutershof, opwaarts monding in Abeek) & 
132400 (monding Nieuwe waterloop, afwaarts zijde weg); Breeërstadsbeek (zijloop Soerbeek): 131000(Houterstraat, 
opwaarts brug) & 132000 (Kuilenstraat, opwaarts brug, opwaarts verval). 
** 0 - 1 niet verontreinigd (blauw), >1 - 2 aanvaardbaar (groen), >2 - 4 matig verontreinigd (geel), >4 – 8 verontreinigd 
(oranje), >8 zwaar verontreinigd (rood). 
*** 9-10 zeer goede kwaliteit, 7 - 8 goede kwaliteit (groen), 5-6 matige kwaliteit (geel), 3-4 slechte kwaliteit (oranje), 1-2 
zeer slechte kwaliteit (rood), 0 uiterst slechte kwaliteit (zwart). 
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Watertoets: het bosreservaat en de uitbreiding liggen deels in recent overstroomd en van nature 
overstroombaar gebied (respectievelijk ROG & NOG). De noordzijde van de uitbreiding staat tot 
5x jaarlijks blank door de Soerbeek (met zijbeek Breeërstadsbeek) (schrift. med. J. Appermont). 
 

 
Figuur 3-1: Ligging ROG (blauw) en NOG (rood, vanuit waterloop) in het plangebied 
 

3.1.3 Geologie 
 
Het bosreservaat Grootbroek is gelegen in het Roerdalslenk, meer bepaald in de Vlakte van 
Bocholt. In de ondergrond van de Vlakte van Bocholt komt hetzelfde Maasgrindmateriaal voor 
als op het Limburgs Plateau. De Quartaire grindafzettingen komen in deze regio op diepten van 
meer dan 10 m onder maaiveld voor. In het studiegebied rust het Maasgrind op vroeg-
Pleistocene fluviatiele zanden die overeenstemmen met de Formatie van Kedichem in Neder-
land. 

Door het terugtrekken van de Maas ontstond een delta van moerassen en vennen nabij Molen-
beersel (Kinrooi), opgevuld door alluviale leemaanslibbing. Tijdens het Pleistoceen werden 
hierop sedimenten van niveo-eolische oorsprong afgezet. Hun granulometrische samenstelling 
is uiteenlopend en varieert van zand tot licht zandleem. 

De alluviale afzettingen tijdens het Holoceen zijn zeer heterogeen in granulometrische samen-
stelling. Hun korrelgrootte hangt af van de stroomsnelheid van het water tijdens de afzetting en 
bestaat uit zand, lemig zand, licht zandleem of klei. 

De dagzomende Tertiaire formatie bestaat in het studiegebied uit de Kiezeloölietformatie (zie 
figuur 3-2), welke bestaat uit afzettingen van de Rijn voor deze verbinding had met het Alpen-
gebied. Het betreft hier wit zand met enkele kleihoudende en lignietachtige intercalaties. De 
totale dikte van deze formatie bedraagt ongeveer 200 m. 
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Kiezeloolietformatie

Formatie van Kasterlee

Formatie van Mol

Formatie van Diest  
Figuur 3-2: Weergave geologie van het plangebied 
 
3.1.4 Bodem 
 
Het Hasselterbroek is volgens de bodemkaart opgebouwd uit (matig) natte lemige zandbodems 
en lichte zandleembodems. In de vallei van de Abeek komen frequent veengronden voor. In de 
uitbreiding van het bosreservaat Grootbroek zijn de volgende bodems terug te vinden volgens 
de bodemkaart (kaart 3.2): 

 lichte zandleemgronden (P): 
 t-Pep (noordwestelijke rand): natte licht zandleembodem met grintsubstraat be-

ginnend op geringe diepte, zonder profielontwikkeling, 
 t-Pfp3 (centrale zone in de noordelijke helft): zeer natte licht zandleembodem met 

grintsubstraat beginnend op geringe diepte, zonder profielontwikkeling, 
 lemige zandgronden (S): 

 t-Sdc (zuidelijke rand): matig natte lemig zandbodem met grintsubstraat begin-
nend op geringe diepte, met sterk gevlekte, verbrokkelde kleiaanrijkingshorizont, 

 t-Sec (zuidoostelijke rand): natte lemig zandbodem met grintsubstraat beginnend 
op geringe diepte, met sterk gevlekte, verbrokkelde kleiaanrijkingshorizont, 

 Sec(v) (centrale zone in de zuidelijke helft en noordoostelijke rand): natte lemige 
zandbodem met venige bovengrond en met sterk gevlekte, verbrokkelde kleiaan-
rijkingshorizont. 

 
Uit beschikbare oude boorstaten (1896) uit de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV, 
dov.vlaanderen.be) blijkt de bodem in het Hasselterbroek te bestaan uit (quaternair) kwartszand 
en is ze lokaal kleihoudend. Lokaal komt er bovendien een dunne laag (tot ca. 40 cm) veen 
voor ter hoogte van het noordelijke deel van 27a. 
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3.2 Biologisch milieu 
 
3.2.1 Biologische waarderingskaart 
 
De Biologische waarderingskaart vormt een gebiedsdekkende inventaris van de Vlaamse bioto-
pen. De “biologische waardering” is gebaseerd op vier criteria, namelijk zeldzaamheid, biologi-
sche kwaliteit, kwetsbaarheid en vervangbaarheid. 

Op de BWK zijn alle loofhoutbestanden aangeduid als biologisch zeer waardevol. Alleen het 
gemengd bestand van naald- en loofhout in het noorden van de uitbreiding (26a) is aangeduid 
als complex van biologisch minder- en zeer waardevol.  

De BWK-kartering van het plangebied komt in de praktijk grotendeels overeen met de reële si-
tuatie op het terrein. Dit wordt besproken bij de individuele karteringseenheden. 

Op kaart 3.4 wordt de geactualiseerde BWK (2010) voor het Hasselterbroek weergegeven. In 
de uitbreiding van het bosreservaat onderscheidt men volgende karteringseenheden of vegeta-
tiekundige formaties: 

Eikenbossen 
De eikenbossen nemen het grootste aandeel (14,7 ha) in binnen de uitbreiding en zijn oor-
spronkelijk van het eiken-berkenbostype (qb) met in de ondergroei soorten als stekelvaren, 
braam en Wilde kamperfoelie en Wilde lijsterbes in de onder/nevenetage. Verschillende delen 
zijn minder ontwikkeld door sterke verbraming. Een groot deel van deze eiken-berkenbossen is 
natter met elementen van venig berkenbos (vt-). Hier komt veel Hennegras, en verschillende 
zeggensoorten voor. Lokaal komen er inmengingen voor van naaldhoutaanplanten (pa) zoals in 
26a en 29a. Het meest noordelijke deel (26a) wordt ook eiken-berkenbos aanzien maar dit deel 
is veel natter en voedselrijker waardoor dit deel beter tot het nitrofiel elzenbos wordt gerekend 
(vn). 
 
Alluviale bossen en struwelen 
De alluviale bostypes zijn hoofdzakelijk geconcentreerd in het bestand 27a en deels in 26a en 
dit over een totale oppervlakte van ongeveer 4,1 ha. Een deel is voedselrijker (26a, zie boven) 
terwijl de delen in bestand 27a neigen naar mesotroof elzenbroek (vm). De typering als venig 
berkenbroek (vt) is in die optiek overdreven. In de uitbreiding betreft het bijna steeds de me-
sotrofe variant (vm) met soorten als IJle zegge, Hennegras, Gele lis, Bitterzoet en Smalle ste-
kelvaren. In de meest waardevolle delen van de uitbreiding zijn er nog enkele voedselarmere 
elzenbossen te vinden. De boomlaag bestaat er vooral uit Zachte berk met een ondergroei van 
Pijpenstrootje, Sporkehout, Pluimzegge, Elzenzegge, Sterzegge en veenmossen. 
 
De voorliggende uitbreiding van het bosreservaat Grootbroek valt bovendien binnen de afbake-
ning van de faunistisch waardevolle gebieden van de BWK. 
 

3.2.2 Vergelijking met de Potentieel Natuurlijke Vegetatiekaart 
 
Gezien de relatief lage verstoringsgraad van het gebied, heeft de vegetatie een natuurlijke ont-
wikkeling gekend. De potentiële vegetatie (kaart 3.5) komt bijgevolg in grote lijnen overeen met 
de BWK. Het zuidelijke deel heeft potenties tot het ontwikkelen van de natte variant van Eiken-
Beukenbos. Het noordelijke deel is veel natter en heeft goede potenties tot het ontwikkelen van 
Elzenbroekbos. Delen worden echter nog steeds gedraineerd door de centrale gracht waardoor 
dit de standplaats droger is dan hij zou moeten zijn. Het uiterste noordwestelijke deel aan de 
Zuurbeek heeft zelf potenties tot het ontwikkelen van Elzen-Vogelkersbos 
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3.2.3 Flora 
 
In de periode juli-augustus 2011 werden er 5 vegetatie-opnames in de bossfeer en 2 Tansley-
opnames langs de centrale gracht en bestandsdekkend over 28a uitgevoerd. 

Een volledige actuele lijst van de flora in het bosreservaat wordt weergegeven in bijlage 2. 
 
De voornaamste soorten zijn terug te vinden op de kaart 3.6. Aanvullende gegevens zijn af-
komstig van het beheerplan voor de eerste uitbreiding van het bosreservaat (Aeolus, 2006), de 
synthesenota voor de oprichting van het bosreservaat voor de uitbreiding (B. Van Elegem, 
2007) en de voorafgaande adviesnota van het INBO (Vandekerkhove, 2006). Historische gege-
vens afkomstig van de floradatabank (FLORON vzw, INBO en Nationale plantentuin van België) 
voor de kilometerhokken c7-35-33 en c7-44-22.  
 
3.2.3.1 Rode lijstsoorten 

De Rode lijst (Van Landuyt et al., 2006) in strikte zin omvat de planten van de categorieën uit-
gestorven, met verdwijning bedreigd, bedreigd en kwetsbaar. Binnen de categorie achteruit-
gaand worden soorten gegroepeerd die het risico lopen op korte termijn op de Rode lijst terecht 
te komen. Het aantal soorten in het bosreservaat en uitbreiding is beperkt. 
 
Binnen de uitbreiding is er slechts één Rode lijstsoort teruggevonden, namelijk Hengel (RL ach-
teruitgaand, KFK1 5). Deze soort is teruggevonden op een droog talud op de noordoostrand van 
27a ter hoogte van de eikendreef. 

Van Elegem (2007) vermeldt verder de aanwezigheid van Wilde gagel (RL achteruitgaand, KFK 
5) en Moerasvaren (zeldzaam, KFK 2) in het broekbosgedeelte. Deze soorten werden tijdens de 
inventarisaties in 2011 niet (meer) teruggevonden. 
 
3.2.3.2 Soorten gebonden aan natte zones 

Verschillende soorten die gebonden zijn aan natte zones komen in de uitbreiding voor ter hoog-
te van het broekbosgedeelte. Elzenzegge (KFK 5), Pluimzegge (KFK 5) en (zeldzamer) Zomp-
zegge (KFK 5) zijn vrij algemeen binnen de nattere delen van het bosreservaat. Een zeldzamer 
zegge is Sterzegge (KFK 4) die op twee plaatsen is teruggevonden in een berkenbroek in be-
stand 27a. Verder is ook nog Koningsvaren (KFK 5) teruggevonden op twee plaatsen in de 
oostrand van 27a en 28a. 

 
Foto: Koningsvaren in de westrand van 27a 

                                                                    
1 KFK = kwartieruurhokfrekwentieklasse : een schaal van 1 tot 10 of van zeer zeldzaam tot zeer algemeen 
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3.2.3.3 Oud-bosplanten 

Oud-bosplanten zijn soorten die in hoofdzaak gevonden worden op oude bossites (= min of 
meer onafgebroken bebost sinds tenminste 1775 (de Ferrariskaart)) en die zich slechts traag 
vestigen in jonge bossen. Soorten kunnen echter, afhankelijk van de regio en haar specifieke 
(abiotische) kenmerken meer of minder aan oud bos gebonden zijn.  

De relatief jonge bossen in het plangebied hebben slechts een beperkt aandeel aan (minder 
strikte) oud-bosplanten. Het gaat hierbij om Wijfjesvaren, Adelaarsvaren, IJle zegge, Groot hek-
senkruid en Wilde kamperfoelie.  
 
3.2.3.4 Autochtone bomen en struiken 

Binnen de uitbreidingsperimeter van het bosreservaat zijn geen gegevens gekend van autoch-
tone genenbronnen van bomen of struiken. In 2011 werden binnen de uitbreiding gezocht naar 
mogelijke autochtonen genenbronnen, zie kaart 3.6. Volgende interessante autochtone genen-
bronnen zijn aanwezig (met vermelding van categorie2) in de uitbreiding: 

 Europese vogelkers (b-categorie): algemeen in de uitbreiding. Zo komt Europese vogelkers 
over honderden meter voor in de bosrand aan de westzijde van de uitbreiding. 

 Gelderse roos (b-categorie): verspreid voorkomend in bestanden 26a en 27a 
 
Verder komt er vrijwel zeker autochtoon materiaal voor van algemenere soorten als Zachte 
berk, Salix x multinervis (Geoorde x Grauwe wilg), Eenstijlige meidoorn, Hazelaar, Sporkehout, 
Zwarte els en Wilde lijsterbes. Het abundant voorkomen van Framboos in 26a en 27a is vrijwel 
zeker niet van autochtone oorsprong. 
 

 
Foto: Europese vogelkers in de westrand van 27a. 

 
3.2.3.5 Invasieve soorten 

Waar uitheemse planten echter leiden tot ‘schade’, wordt gesproken van invasieve exoten.  
 
In de uitbreiding komen nagenoeg geen probleemsoorten voor (zie ook kaart 3.12). Een enkele 
Robinia (Robinia pseudoacacia) werd gevonden op de westrand van de uitbreiding. Deze van 
oorsprong Noord-Amerikaanse boomsoort is opgenomen op de ‘grijze lijst’ van invasieve soor-
ten. Dit zijn soorten met een matig milieurisico. De verspreiding ervan zou opgevolgd moeten 
worden. 

                                                                    
2 a = zeker autochtoon 

b = waarschijnlijk autochtoon 
c = mogelijks autochtoon 
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Andere uitheemse soorten die werden waargenomen (al dan niet met natuurlijke verjonging) zijn 
Sorbus spec., Vederesdoorn, Weymouthden, Treurwilg en wat Amerikaanse vogelkers (voor-
namelijk in het Zomereikenbestand 28a). 
 

  
Sorbus spec. op de grens van bestand 26a en 27a. 
 
3.2.4 Fungi 
 
De uitbreiding van het bosreservaat is niet specifiek op paddenstoelen onderzocht. Wel zijn ge-
gevens voorhanden op kilometerhokniveau van het nabijgelegen bosreservaat (paddenstoelen-
databank LIKONA, in Aeolus 2006) en wel van het kilomerterhok C73-53-1. Dit kilometerhok ligt 
net ten noorden van de uitbreiding. Voor dit kilometerhok zijn ongeveer 249 soorten gevonden. 
Twee van deze soorten staan op de voorlopige Rode lijst (Walleyn & Verbeken, 1999) namelijk: 
Schubbige oesterzwam (RL Bedreigd) en Jodoformrussula (RL Kwetsbaar). Als we dit ver-
gelijken met de (uitgebreidere) Nederlandse Rode lijst dan komen er 20 Rode lijstsoorten voor. 
De mycologische rijkdom van de uitbreiding van het bosreservaat is dus niet correct te evalue-
ren.  
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3.2.5 Fauna 
 
Met uitzondering van de minder algemene broedvogels en dagvlinders werden geen gerichte 
fauna-inventarisaties verricht binnen de uitbreiding Hasselterbroek.  
 
3.2.5.1 Avifauna  

(deels naar de synthesenota van B. Van Elegem, 2007) 

In kader van dit beheerplan werd in 2011 en aanvullingen in 2012 een gedetailleerde inventari-
satie van de minder algemene broedvogels (cfr. lijst Broedvogelatlas 2002) uitgevoerd volgens 
de broedterritoriumkartering (Nature-ID, 2012). Tabel 3.4 geeft een overzicht van de voornaam-
ste broedvogels in het gebied. Deze worden ook gevisualiseerd op kaart 3.7.  
 

Tabel 3.4: Voornaamste broedvogels in het plangebied (2011) 
Soort Territoria Bestand 

Fluiter 1 27a 
Koekoek 1 27a 
Grote bonte specht 3 27a/29a 
Wielewaal (RL soort) 1 27a 
Zomertortel (RL soort) 1 26a 
Boomklever 3 27a/29a 
Matkop (RL soort) 1 (2?) 27a 

 
Boomklever is een indicator voor een structuurrijk loofbos met dikkere bomen met veel holtes. 
Andere soorten die typisch zijn voor goed gestructureerde bossen is Matkop (RL kwetsbaar). 
Deze soort broedt in de natte berkenpercelen (27a).  

Een andere soort die sterk gebonden is aan vochtige bostypes is de Wielewaal (RL bedreigd). 
Deze soort is zeer mobiel en laat zich moeilijk inventariseren doch komt deze soort vermoedelijk 
tot broeden in bestand 27a. 

Zomertortel (RL bedreigd) is een soort van bosranden, struwelen en open plekken. Een territo-
rium werd vastgesteld ter hoogte van de open plek in 26a. 

Een bijzondere broedvogel is de Fluiter. Deze soort is op Vlaams niveau sterk achteruitgegaan 
en is nu vrij zeldzaam. Deze soort komt tot broeden in het eiken-berkenbestand ter hoogte van 
30a. 

Opmerkelijk is de waarneming van een territoriaal mannetje Bonte vliegenvanger in 2012 
langs het oostelijke pad ter hoogte van 29a (bron: waarnemingen.be). 

Andere algemenere broedvogels die werden waargenomen zijn Koekoek (RL achteruitgaand), 
Kuifmees, Fitis, Goudhaantje en Grote bonte specht. 

In de synthesenota voor het bosreservaat (Vandekerkhove et al., 2007) wordt verder nog mel-
ding gemaakt van Buizerd, Gekraagde roodstaart (RL kwetsbaar), Goudvink (RL bedreigd), 
Grauwe vliegenvanger, Kleine bonte specht, Havik, Houtsnip, Nachtegaal (RL kwetsbaar), 
Ransuil, Bosuil, Sperwer, Sprinkhaanzanger, Vuurgoudhaantje, Wespendief en Zwarte 
specht als broedvogel binnen het bosreservaat. Deze soorten werden vooralsnog niet broe-
dend binnen de uitbreiding Hasselterbroek waargenomen. 
 
3.2.5.2 Zoogdieren 

(deels naar de synthesenota van B. Van Elegem, 2007) 

Nagenoeg alle zoogdiergegevens werden verzameld op niveau van het volledige boscomplex. 
Soorten die met zekerheid in de ruime omgeving voorkomen of nagenoeg zeker ook regelmatig 
in het bosreservaat foerageren zijn onder meer: Gewone Bosspitsmuis, Huisspitsmuis, Wa-
terspitsmuis, Egel, Mol, Bruine Rat, Bosmuis, Dwergmuis, Bever, Muskusrat, Rosse 
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Woelmuis, Veldmuis, Aardmuis, Ondergrondse Woelmuis, Beverrat, Eekhoorn, Haas, 
Konijn, Steenmarter, Wezel, Hermelijn, Vos, Bunzing en Ree.  

Volgens wildtellingen van de WBE’s van Molenbeersel, Sint Michiel en Kinrooi kan de Reeën-
stand binnen het gebied geschat worden op 15 ex. per 100ha. 

Wat vleermuizen betreft is het bosreservaat nauwelijks onderzocht. Meldingen zijn er van Ge-
wone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Gewone/grijze grootoorvleermuis, Laat-
vlieger, Rosse vleermuis, Watervleermuis en Franjestaart. 
 
3.2.5.3 Herpetofauna 

Kleine watersalamander, Alpenwatersalamander, Bruine kikker, Groene kikker, Gewone 
pad en Levendbarende hagedis worden in het ruime boscomplex te Grootbroek aangetroffen. 
Ook Boomkikker is waargenomen binnen het bosreservaat Grootbroek (med. Geenens V.). 
Zowel Levendbarende hagedis als Hazelworm (beide RL categorie zeldzaam) werden al in de 
nabije omgeving van de uitbreiding aangetroffen (B. Van Elegem, 2007) doch is er weinig ge-
schikt habitat aanwezig voor deze soorten binnen de uitbreiding.  

 
3.2.5.4 Dagvlinders 

In kader van dit beheerplan werd in 2011 door Maarten Jacobs een gedetailleerde inventarisatie 
uitgevoerd van dagvlinders in de uitbreiding van het bosreservaat (Nature-ID, 2011). Het volle-
dige rapport van dit onderzoek (samen met Jagersborg) is weergegeven in bijlage 3.  

Hieronder wordt de overzichtstabel met aangetroffen soorten weergegeven.  

Tabel 3.5: aangetroffen dagvlinders in bosreservaat Grootbroek uitbreiding (2011) 
Wetenschappelijke 

naam Nederlandse naam Hasselterbroek 
aantal 

Rode lijst 
1999 

Rode lijst 
2011 

Aglais io Dagpauwoog 6 LC LC 
Anthocharis cardamines Oranjetipje 1 LC LC 
Araschnia levana Landkaartje 8 LC LC 
Carterocephalus palae-
mon Bont dikkopje 5 VU NT 

Celastrina argiolus Boomblauwtje 2 LC LC 
Gonepteryx rhamni Citroenvlinder 1 LC NT 
Limenitis camilla Kleine ijsvogelvlinder 1 VU NT 
Neozephyrus quercus Eikepage 1 LC LC 
Ochlodes sylvanus Groot dikkopje 3 LC LC 
Pararge aegeria Bont zandoogje 18 LC LC 
Pieris napi Klein geaderd witje 9 LC LC 
Pieris rapae Klein koolwitje 1 LC LC 
Polygonia c-album Gehakkelde aurelia 2 LC LC 
Pyronia tithonus Oranje zandoogje 1 LC LC 

Totaal aantal  59   
Aantal soorten  14   

Aantal RL-soorten 
2011  3   

De in 2011 vernieuwde Rode lijst voor de dagvlinders gebruikt de internationale IUCN categorieën: 
EN (Endangered) = Bedreigd 
VU (Vulnerable) = Kwetsbaar 
NT (Near Threatened) = Bijna in gevaar 
LC (Least Concern) = Momenteel niet in gevaar 
 
Er werden 14 soorten dagvlinders aangetroffen. Van de Rode lijstsoort Bont dikkopje (RL Bijna 
in gevaar) werden er enkele exemplaren langs de oostelijke bosdreef waargenomen. Het Bont 
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dikkopje leeft op de overgang van vochtige graslanden naar vochtige bossen, op open plekken 
en brede bospaden in broekbossen en in heiden, vaak in de buurt van kleine open waters als 
grachten of vennen. De wijfjes zetten de eitjes een voor een af ongeveer halverwege op de bo-
venkant van een pas uitgekomen blad van Pijpenstrootje of Hennegras, maar ook op andere 
breedbladige grassen van het geslacht struisriet, kropaar, timoteegras, witbol en vossenstaart. 

Kleine ijsvogelvlinder (RL Bijna in gevaar) werd langs het oostelijke bospad teruggevonden. 
De Kleine ijsvogelvlinder leeft in vrij open bossen en aan bosranden met Wilde kamperfoelie 
waar schaduw en zon elkaar pleksgewijs afwisselen. 
 
Het Hasselterbroek is een vrij dicht en voor de grootste oppervlakte ook vrij jong bos. Weinig 
dagvlindersoorten leven in gesloten bossen. Dagvlinders werden dan ook bijna uitsluitend 
waargenomen langsheen de oost- en westrand van het gebied en in de enige open plek ten 
noorden van perceel 27a. Door recente kaalkapwerken op de percelen ten oosten van het ge-
bied is de oostkant nu meer zonbeschenen. Hiervan profiteren heel wat vlindersoorten maar 
ook nectarplanten zoals braam waardoor het nog aantrekkelijker wordt voor dagvlinders. 
 
In het Hasselterbroek komt heel wat Wilde kamperfoelie voor, de waardplant van Kleine ijsvo-
gelvlinder. Vooral in de oostelijke bosrand kunnen zonbeschenen planten geschikt zijn voor de 
Kleine ijsvogelvlinder. Gezien de verspreiding van Kleine ijsvogelvlinder en Bont dikkopje in de 
omliggende natuurgebieden Stamprooierbroek en Grootbroek zijn specifieke maatregelen voor 
deze soorten in het Hasselterbroek niet noodzakelijk.  
 
3.2.5.5 Andere invertebraten 

(uit B. Van Elegem, 2007) 

Van andere ongewervelden is er heel wat informatie voorhanden afkomstig uit het Grootbroek 
en de omliggende natuurreservaten. Op vlak van kevers en spinnen werden in het kader van 
het beheerplan voor de uitbreiding van het Grootbroek (Aeolus, 2006) heel wat gegevens ver-
zameld. Wij beperken ons tot de meest relevante en bijzondere bossoorten. Bijzondere bosge-
bonden keversoorten die in het Grootbroek voorkomen zijn onder andere: Bembidion manner-
heimi (stenotope bossoort), Pterostichus quadrifoveolatus en vooral Calosmoma inquisitor, 
de Kleine Poppenrover. Deze is na 1950 slechts in 6 UTM-hokken (5x5 km) aangetroffen 
(voornamelijk in Zoniënwoud). Het is een soort van oude loofbossen (vooral eik), die leeft van 
rupsen en poppen van nachtvlinders (spanners en baldrollers). Deze soort wordt als een goede 
indicatorsoort beschouwd voor ongestoorde eikenbossen, met gevarieerde leeftijdsopbouw en 
voldoende dood hout en wordt vaak samen met Vliegend Hert aangetroffen. Van Vliegend hert 
werden recent sporadisch waarnemingen gedaan te Stamprooierbroek en over de grens in Ne-
derland.  
 
Tot de bijzondere spinnen die in het Grootbroek waargenomen werden behoren onder meer: 
het Moeraspareltje (Theridiosoma gemmosum), een karakteristieke soort van goed ontwikkel-
de broekbossen evenals het Gehoornd Schaduwdubbelkopje (Wackenaeria alticeps), een 
met uitsterven bedreigde soort van hoog- en laagvenen en natte voedselarme graslanden, die 
ook in broekbossen aangetroffen wordt. Deze soorten zouden ook in de uitbreiding van het bos-
reservaat kunnen voorkomen, gezien de aanwezigheid van geschikt habitat. Vermeldenswaard 
is ten slotte het voorkomen van de Driehoekwebspin in het Grootbroek, een soort die specifiek 
gebonden is aan de aanwezigheid van Fijnspar. Het Grootbroek is tot op heden de enige vind-
plaats in België en Nederland van deze zeldzame soort 
 
Tijdens een terreinbezoek (16 augustus 2011) werd een Korfslak spec. aangetroffen (Columel-
la, Vertigo). Aangezien het hier ging om een onvolgroeid exemplaar, kon evenwel geen sluiten-
de determinatie gebeuren. Een gerichte toekomstige inventarisatie kan wel uitwijzen of er habi-
tatrichtlijnsoorten, zoals de Zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana) of Nauwe korfslak (Vertigo an-
gustior) in het gebied aanwezig zijn. 
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3.2.6 Bestandenkaart en bestandsbeschrijvingen 
 
Er zijn binnen de uitbreiding 5 (bos)bestanden onderscheiden met een gemiddelde bestands-
oppervlakte van 3,78 ha. De buitengrenzen van de bestanden zijn grotendeels gelegen op de 
kadastrale omgrenzing. Voor dit beheerplan is een nieuwe bestandsnummering opgesteld die 
aansluit op de bestandsnummering van de rest van het Grootbroekcomplex.  
 
De bestandenkaart is weergegeven op kaart 3.10 en op de kaart 3.11 zijn de bestanden verder 
ingedeeld naar hoofdboomsoort. 
 
Een overzicht van de bestanden met weergave van de bestandskenmerken is weergegeven in 
tabel 3.6. Ook in de databank Bosbeheerpakket zijn de gegevens met betrekking tot de alge-
mene kenmerken op te vragen. 
 
Tabel 3.6: bestandskenmerken (Grontmij, 2011). 

Be-
stand 

Opp. 
(ha) 

Mengings 
vorm 

Bedrijfs 
vorm 

Bestands 
type 

Hoofd 
boom 
soort 

Slui 
tings 
graad 

Leeftijd 
Leef 
tijds 

klasse 

%G In-
heems 

26a 1,58 Stamsgewijs Hooghout N+L NH+LH 50 %-75 
% Ongelijkjarig 41-60j. 21 

27a 13,07 Homogeen Hooghout LH Be > 75 % Gelijkjarig 21-40j. 99 

28a 1,71 Stamsgewijs Hooghout LH zE(Be) > 75 % Ongelijkjarig 101-
120j. 100 

29a 1,28 Stamsgewijs Hooghout N+L fSp/Do 50 % - 
75 % Ongelijkjarig 41-60j. 74 

30a 1,26 Homogeen Hooghout LH Be(zE) > 75 % Ongelijkjarig 21-40j. 100 

 
Hieronder volgt een korte beschrijving van de huidige toestand in de verschillende bestanden 
van de uitbreiding Hasselterbroek. 

Tabel 3.7: Individuele bestandsbeschrijvingen (Grontmij, 2011). 
Bestand Opp. (ha) Beschrijving 

26a 1,58 

- Aanplant van Fijnspar en Douglas 
- Inmenging met linde en ook paardekastanje, plataan, esdoorn, 3 treurwilgen 
- Natuurlijke verjonging van Noorse esdoorn en Vlier 
- In de NO-hoek = kapvlakte/windval met NV van Grauwe abeel, Ratelpopulier, Fijnspar en 
Douglas 

27a 13,07 

- Bestand met vooral Zachte berk en ook wat Zomereik, Wilde lijsterbes en Spork 
- Er zijn O-W gerichte rabatten aanwezig en loopt er centraal een gracht door 
- Verjonging van Am. eik in NO-hoek, van Fijnspar in de NW-rand en Zwarte els in W-rand  
- in de W-rand komt vrij veel Europese vogelkers voor 

28a 1,71 
- Bestand met oudere Zomereiken en berk. Ook Zwarte els, Spork en Wide lijsterbes 
- Am. vogelkers komt voor in de boomlaag 
- aanwezigheid van Koningsvaren 

29a 1,28 

- Aanplant van Fijnspar en Douglas met inmenging van linde, Grauwe abeel, It. populier, 
Ruwe berk, Boswilg en treurwilg 
- de oostelijke rand is nat 
- natuurlijke verjonging van vooral Es 

30a 1,26 

- Een bestand met voor berk en wat Zomereik 
- Natuurlijke verjonging van Weymouthden, Tamme kastanje en Am. eik 
- Er ls een Zomereikendreef aanwezig en op de noordgrens loopt er een wandelpad 
- Probleem van waterretentie 
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3.3 Statistische gegevens 
 
3.3.1 Dendrometrische gegevens 
 
3.3.1.1 Bestandskenmerken 
 
Bestandstypen 
Het merendeel van de bestanden bestaat uit loofhout dat vooral spontaan is ontstaan na eind-
kap van Fijnspar. Het betreft de berkenbestanden 27a en 28a en het oud Zomereikenbestand 
28a (85% of 16 ha).  

Restanten van aanplanten van naaldhout zijn nog terug te vinden in 26a en 29a (Fijnspar, Dou-
glas, Corsicaanse den). In 26a is nog groepsgewijs kleine groepjes loofhout ingeplant en in 29a 
komt veel verjonging voor van berk waardoor deze twee bestanden niet gezien worden als pure 
naaldhoutbestanden maar als bestanden met een belangrijke inmenging van loofhout. 
 
Leeftijd 
Vrijwel alle bestanden zijn ongelijkjarig met uitzondering van het vrij homogene berkenbestand 
27a. Het overgrote deel van de bestandsoppervlakte is vrij jong (< 40 jaar). Het betreft meestal 
spontane opslag van berk ontstaan na kaalkap van Fijnspar. De resterende naaldhoutaanplan-
ten zijn ongeveer 50 jaar oud. Het oudste bestand is het Zomereikenbestand 28a. Dit bestand is 
iets ouder dan 100 jaar. 
 

Tabel 3.8: globale leeftijd van de bosbestanden 
Leeftijdsopbouw Oppervlakte (ha) Rel. opp. (%) 

21-40 14,33 76% 

41-60 2,86 15% 

101-120 1,71 9% 

 
Grafiek 3.1: verdeling van de leeftijdscategorieën 

76%

15%

9%

21-40
41-60
101-120

 
 

Sluitingsgraad 
De meeste bestanden zijn vrij dens (> 75%) met uitzondering van de gemengde naaldhoutbe-
standen 26a en 29a die open plekken vertonen (50-75%) door uitval van het aanwezige naald-
hout. 
 
Bedrijfsvorm 
Hooghout, waarbij de bomen als hoogstammen groeien, is de enige bedrijfsvorm die van toe-
passing is in de bosbestanden.  
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Mengingsvorm 
Onder mengingsvorm wordt de ruimtelijke positie van de bomen en/of boomgroepen van ver-
schillende soorten binnen een bestand verstaan. Het kan gaan om zowel stamsgewijs of 
groepsgewijs gemengde bestanden als homogene bestanden met één enkele boomsoort. 

Bestanden 27a en 30a zijn vrij homogene berkenbestanden met enkele Zomereiken inge-
mengd. De andere bestanden zijn stamsgewijs gemengd door de inplanting van loofhoutgroe-
pen (26a) of door spontane inmenging van voornamelijk berk (28a en 29a).  
 

3.3.1.2 Boomsoortensamenstelling 
 
Hieronder zijn de gegevens (op basis van de 5 bosbouwopnames in 2011) weergegeven op 
niveau van de uitbreiding. 
 
Zaailingen 
Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte minder dan 2 meter. 
 
In totaal werden binnen deze hoogteklasse 13 houtige plantensoorten aangetroffen en het ge-
middelde stamtal voor het volledige plangebied bedraagt 9.661 zaailingen per hectare (zie  
tabel 3.10). Dit aantal is vrij hoog te noemen.  
 
Binnen de uitbreiding verjongt Noorse esdoorn zich het gemakkelijkst (4.210 ex./ha) gevolgd 
door Gewone esdoorn (3.262 ex./ha). Deze twee soorten staan in voor bijna 80% van de na-
tuurlijke verjonging. Verder is er nog vrij veel verjonging van berk, Wilde lijsterbes, Grauwe 
abeel en wat Zomereik aanwezig. Andere zaailingen zijn slechts zeer sporadisch aanwezig (< 
100 ex./ha). 

Tabel 3.9: aandeel zaailingen per soort en per hoogteklasse voor de uitbreiding. 
Hoogte (cm) Boomsoort Stamtal/ha 

Noorse esdoorn 4.210 

Gewone esdoorn 2.894 

Grauwe abeel 256 

Wilde lijsterbes  214 

Gewone es 85 

Fijnspar 85 

Zomereik 85 

Weymouthden 84 

Vogelkers 43 

Tamme kastanje 42 

0-49 

Amerikaanse eik 42 

berk (G) 1.040 

Gewone esdoorn 263 

Boswilg 43 

Zomereik 43 

50-99 

Wilde lijsterbes  43 

Gewone esdoorn 105 
100-149 

Zomereik 43 

150-199 Tamme kastanje 42 

 
Tabel 3.10: totaal aantal zaailingen per soort voor de uitbreiding. 

Boomsoort Stamtal/ha 
Noorse esdoorn 4.210 

Gewone esdoorn 3.262 

berk  1.040 
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Boomsoort Stamtal/ha 
Wilde lijsterbes 257 

Grauwe abeel 256 

Zomereik 171 

Fijnspar 85 

Gewone es 85 

Tamme kastanje 84 

Weymouthden 84 

Vogelkers 43 

Boswilg 43 

Amerikaanse eik 42 

Totaal 9.663 

 

Grafiek 3.2: procentueel aandeel van de zaailingen voor Hasselterbroek. 

44,0%

34,1%

10,9%

0,9% 3,1%1,8%
2,7%

2,7%

Noorse esdoorn
Gewone esdoorn
berk (G)
Wilde lijsterbes 
Grauwe abeel
Zomereik
Fijnspar
Rest

 
 
Struiklaag 
Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte van meer dan 2 meter en een sta-
momtrek kleiner dan 20 cm.  

Gemiddeld wordt binnen het plangebied voor deze laag een stamtal bereikt van slechts 748 
levende struiken per hectare, verdeeld over slechts 5 houtige plantensoorten. Meest abundante 
soort is hierbij berk (zie tabel 3.12).  

Tabel 3.11: aandeel struiken per hectare per hoogteklasse voor uitbreiding Hasselterbroek 
Hoogte Boomsoort Stamtal/ha 

6-8m berk 109 

4-6m berk 109 

berk 348 

Gewone esdoorn 92 

Boswilg 64 

Noorse esdoorn 13 

2-4m 

linde 13 
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Tabel 3.12: totaal aantal struiken per soort voor uitbreiding Hasselterbroek 
Boomsoort Stamtal/ha 

berk 566 

Gewone esdoorn 92 

Boswilg 64 

Noorse esdoorn 13 

linde 13 

Totaal 748 

 
Grafiek 3.3: procentueel aandeel van de struiken in uitbreiding Hasselterbroek 

75%

12%

9%

2%

2%

berk 
Gewone esdoorn
Boswilg
Noorse esdoorn
linde 

 
 

Boomlaag 
De boomlaag omvat alle exemplaren met een omtrek van meer dan 20 centimeter. Op kaart 
3.11 zijn de hoofdboomsoorten per bestand weergegeven. 
 
Uit tabel 3.13 en grafiek 3.4 is vooral de relatieve verhouding tussen de verschillende boom-
soorten af te leiden. Op basis van het stamtal, zijn de belangrijkste boomsoorten in de uitbrei-
ding berk (88%) en op een grote afstand gevolgd door Zomereik (5%). De andere soorten ne-
men slechts een zeer beperkt aandeel in (< 5%) qua stamtal.  
 
Voor het grondvlak en het volume zijn de verhoudingen gelijkaardig. Berk en Zomereik zijn nog 
steeds de voornaamste boomsoorten in de uitbreiding. Voor grondvlak nemen deze twee soor-
ten respectievelijk 70% en 10% in terwijl hun aandeel in het totale volume kleiner is namelijk 
59% en 13%. Het aandeel van de andere loofboomsoorten is vrij beperkt. Wel neemt het aan-
deel naaldhout toe. Zo neemt naaldhout nog zo’n 15-20% van het totale grondvlak/volume in 
(15% in grondvlak en 21% in volume). Alle overige soorten hebben zowel voor het grondvlak als 
voor het volume een aandeel van minder dan 5% met uitzondering van berk. 

Tabel 3.13: aandeel bomen per soort voor de uitbreiding (cursief = uitheems) 

Soort stamtal 
(ex./ha) 

grondvlak 
(m2/ha) volume (m3/ha) 

berk 1323 88% 14,28 70% 76,85 59% 

Zomereik 69 5% 1,95 10% 17,30 13% 

Fijnspar 30 2% 1,58 8% 13,54 10% 

Douglasspar 13 1% 1,38 7% 13,86 11% 

linde 14 1% 0,65 3% 5,17 4% 
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Soort stamtal 
(ex./ha) 

grondvlak 
(m2/ha) volume (m3/ha) 

Schietwilg 1 0% 0,18 1% 1,36 1% 

Corsikaanse den 27 2% 0,16 1% 0,21 0% 

Italiaanse populier 1 0% 0,11 1% 0,92 1% 

Zwarte els 14 1% 0,08 0% 0,35 0% 

Ruwe berk 3 0% 0,05 0% 0,37 0% 

Totaal 1495  20,41  129,9  

 

Grafiek 3.4: procentueel aandeel van de bomen naar grondvlak in de uitbreiding. 
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Grafiek 3.5 en grafiek 3.6 geven een overzicht van de verdeling van het stamtal en grondvlak 
ten opzichte van de omtrekklasse voor de uitbreiding.  

Hieruit blijkt dat voornamelijk berk zowel naar stamtal als grondvlak de lagere klassen inneemt. 
Alleen naar grondvlak neemt Amerikaanse eik nog een groot aandeel in de lagere klassen. 
Naaldhout (Fijnspar, Douglas en Corsikaanse den) nemen de gemiddelde klassen in (90 tot 140 
cm). Zomereik overheerst de hoogste klassen vanaf 160 cm omtrek. 
 

Grafiek 3.5: stamtal t.o.v. de omtrekklasse in de uitbreiding 
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Grafiek 3.6: grondvlak t.o.v. de omtrekklasse in de uitbreiding 

 
 
Herkomst en menging 
In inheemse bestanden moeten inheemse boomsoorten minstens 90% van het grondvlak van 
het bestand innemen. Omdat Fijnspar samen met Douglasspar en Corsicaanse den tot de uit-
heemse boomsoorten gerekend wordt, wordt al snel het relatief belang van de uitheemse 
boomsoorten duidelijk in het plangebied: het grondvlak wordt voor 16% bepaald door uitheemse 
boomsoorten. Naar stamtal is de dominantie van inheemse boomsoorten veel groter (95%): 
inheems loofhout is talrijk aanwezig in de kleinere sortimenten in de nevenetage. Zie ook tabel 
3.14. 

  Tabel 3.14: verhouding tussen inheemse en uitheemse boomsoorten 
Stamtal Grondvlak Volume 

Groep 
(/ha) (%) (m²/ha) (%) (m³/ha) (%) 

Inheems 1.424 95% 17,18 84% 101,4 78% 

Uitheems 71 5% 3,23 16% 28,5 22% 

Totaal 1.495  20,41  129,9  

 
Meer dan de driekwart van de bestandsoppervlakte (14,3 ha) wordt ingenomen door het homo-
geen inheems berkenbroekbestand 27a. Indien Zomereik en berk gemengd voorkomen dan 
wordt dit als inheems/gemengd aanzien (28a en 30a). Bestand 29a is een exoot/gemengd be-
stand van Fijnspar en Douglas, terwijl in 26a nog een zeker aandeel inheems loofhout voorkomt 
(= inheems/exoot en gemengd). 

Tabel 3.15: kruistabel waarin de oppervlakte van het plangebied wordt opgedeeld naar de 
kenmerken inheems/exoot en homogeen/gemengd 

Inheems/Exoot Homogeen/Gemengd Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

Exoot Gemengd 1,6 8% 

Inheems Gemengd 1,7 9% 

Inheems/Exoot Gemengd 1,3 7% 

Inheems Homogeen 14,3 76% 
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3.3.1.3 Dendrometrische gegevens 
 
Om inzicht te verkrijgen in de opbouw van het bos werd in de maand augustus van 2011 een 
bosinventarisatie uitgevoerd, waarbij de bestanden aan de hand van 5 proefvlakopnames (cir-
kelvormige plots met maximale straal van 18 m) werd opgemeten. De inventaris is zowel kwan-
titatief als kwalitatief georiënteerd en dient om enerzijds het stamtal en grondvlak, anderzijds de 
bestandssamenstelling te bepalen. De ligging van de dendrometrische proefvlakken is terug te 
vinden op kaart 3.10.  

Alle gegevens zijn ingevoerd in de Access-databank Bosbeheerpakket (versie 3.48-2.18), die 
digitaal aan dit beheerplan is toegevoegd en waar de dendrometrische gegevens per bosplaats 
en per bestand zijn op te vragen. In bijlage 2 is per bestand de fiche met de gegevens per laag 
(zaailingen, struik- en boomlaag) en bijhorende grafieken weergegeven. 

In tabel 3.16 is de overzichtstabel met per bosbestand de belangrijkste dendrometrische gege-
vens van de levende en dode bomen weergegeven.  
 
Het algemeen gemiddelde van stamtal, grondvlak en volume van het volledige plangebied werd 
berekend als het gewogen gemiddelde op basis van de bosbestandsoppervlaktes (zonder per-
manent open plekken). Het gemiddeld stamtal voor de levende bomen beloopt 1.495 bo-
men/ha. Het gemiddeld bestandsgrondvlak bedraagt 20,4 m²/ha en het gemiddeld bestandsvo-
lume 130 m³/ha. De gemiddelde leeftijd van de uitbreiding is vrij jong waarbij berk één van de 
voornaamste boomsoorten is (= hoog stamtal maar vrij laag grondvlak en volume). 
 
Tabel 3.16: Overzicht van het stamtal, grondvlak en volume per bestand (op basis van de bosbouwopnames).  

Bestand Opp. (ha) 
Stamtal 
(n/ha) 

Grondvlak 
(m²/ha) 

Volume 
(m³/ha) 

Stamtal 
dood hout 

(n/ha) 

Grondvlak 
dood hout 

(m²/ha) 

Volume 
dood hout 

(m³/ha) 
26a 1,58 540 38,47 354 39 1,04 9,3 
27a 13,07 1.768 16,18 75 707 5,37 26,2 
28a 1,71 1.071 24,71 215 / / / 
29a 1,28 992 30,56 226 196 5,72 50,8 
30a 1,26 943 25,48 207 354 3,40 19,2 
 
Dood hout 
Het staand dood hout omvat alle staande dode bomen met een omtrek van meer dan 20 cen-
timeter. Het aandeel staande dode bomen per bestand is weergegeven in tabel 3.16. 

De hoeveelheid dood hout ligt ver boven de vooropgestelde richtlijn van de Criteria Duurzaam 
Bosbeheer die een richtwaarde van 4% van het bestandsvolume als dood hout vooropstelt. 
Hierin zit zowel staand als liggend dood hout vervat, gespreid over alle omtrekklassen. Voor de 
uitbreiding is enkel voor het staand dood hout reeds 21,7 % aanwezig. In de meeste bestanden 
is vrij veel liggend dood hout aanwezig (zie tabel 3.18).  
 
Tabel 3.17: Overzicht waargenomen staand dood hout in dendrometrische opnames binnen uitbreiding 
bosreservaat. 
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Tabel 3.18: Spreiding van het liggend dood hout per bestand over de verschillende dikteklassen 
Bestand Dun (20-60 cm) Dik (60-120 cm) Zeer dik (>120 cm) 

26a 5-100 stuks/ha 11-30 stuks/ha > 3 stuks 

27a < 5 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

28a < 5 stuks/ha 1-10 stuks/ha 1-3 stuks/ha 

29a < 5 stuks/ha 1-10 stuks/ha 1-3 stuks/ha 

30a < 5 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

 

3.3.1.4 Biotoopkartering 
 
In augustus 2011 werd in de uitbreiding van het bosreservaat alle dikke bomen (meer dan 80 
cm diameter of 2,5 m omtrek) en dood hout (meer dan 30 cm diameter) opgemeten. Bij de dode 
bomen werd naast de diameter ook het afbraakstadium (schaal 1 tot 5) en de lengte/hoogte van 
het dood hout genoteerd (zie ook digitaal gisbestand). Zie resultaten op kaart 3.9. 

Dikke bomen 
In de uitbreiding komen maar weinig dikke bomen (> 2,5 m omtrek) voor. Slechts 2 Zomereiken 
die voldoen aan deze voorwaarde werden aangetroffen in de uitbreiding.  
 
Dode bomen 
Er werden 76 dode bomen opgemeten. 

Het totale volume aan zwaarder dood hout aanwezig in de uitbreiding bedraagt ongeveer 240 
m3 (richtcijfer op basis van omtrek x lengte van dode bomen). Omgerekend per hectare komt dit 
overeen met 12,6 m3. waarvan 69% staand dood hout, 26% liggend dood hout en 5% hangend 
dood hout. 

In de uitbreiding bestaat het zwaarder dood hout (omtrek >1m) hoofdzakelijk dus uit staand 
dood hout van Fijnspar en Zomereik. Verder komt ook nog heel wat liggend dood hout van Fijn-
spar voor. Het dood hout is vooral geconcentreerd in bestanden 26a, 28a en 29a. In 26a en 29a 
komen veel staande en liggende dode Fijnsparren voor. In bestand 28a bestaat het dood hout 
hoofdzakelijk uit staande dode Zomereiken. De oorzaak van de vele dode Zomereiken is ondui-
delijk maar kan te maken hebben met een sterk wisselende grondwaterstand. 

Tabel 3.19: overzicht van het aantal staande, liggende en hangende dode bomen in de uitbreiding 
Soort staand dood hout liggend dood hout hangend dood hout 
Douglasspar - 2 - 
Grauwe abeel - 1 1 
Italiaanse populier - 1 - 
Fijnspar 23 21 3 
Schietwilg - 1 - 
Zomereik 23 - - 
Totaal op 18,9 ha 46 ex. 26 ex. 4 ex. 
dichtheid (/ha) 2,4 1,4 0,2 

 
Voor staand dood hout boven de 100 cm omtrek wordt ongeveer 8,7m3 per hectare bekomen, 

wat significant afwijkt (factor 3!) aan de waarden die berekend zijn via de proefcirkels (zie tabel 
3.17). Een eenduidige reden is hiervoor niet te vinden. Wel wordt tijdens de biotoopkartering het 
dood hout tussen de 20 en 100 cm omtrek niet opgemeten (o.a. vrij veel berk binnen het plan-
gebied). Deze cijfers zitten dan ook niet verwerkt in hoger vermelde cijfers. 
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foto: ter hoogte van 28a komen vrij veel staande dode Zomereiken voor 

 
3.3.2 Fytosociologische inventaris 
 
In augustus 2011 werden in totaal 5 vegetatie-opnames gemaakt (volgens Braun-
Blanquetmethode) in de proefvlakken waar ook de bosbouwopnames werden uitgevoerd in de 
uitbreiding. De situering van de opnames is weergegeven op kaart 3.10. 

De vegetatieopnames in bos worden vegetatiekundig op naam gebracht met behulp van de een 
identificatieprogramma ‘Bostypologie’ dat in het Bosbeheerpakket (versie 3.46 – 2.18) van ANB 
is ingebracht. Deze identificatie volgt de typologie volgens Cornelis et al. (2009). 

Op basis van de presentie, karakteristieke bedekking en indicatorwaarde (= product van trouw 
en presentie) worden (bos)plantengemeenschappen bekomen. In totaal worden er 39 bostypes 
onderscheiden, ingedeeld onder 10 bostypegroepen (hoofdletter). In een sterdiagram wordt de 
verwantschap van een vegetatieopname met elk bostype weergegeven. Hoe meer het sterdia-
gram uitwijkt naar een welbepaald bostype, hoe groter de associatie met dit bostype. 

De actuele vegetatiekaart op basis van de bostypologie volgens Cornelis et al. (2009) is weer-
gegeven op kaart 3.8. 

Om de typering van de actuele vegetatie vanuit de kruidlaag te bevestigen en om de proefvlak-
ken te karakteriseren qua biotische parameters, werd ook een mF/mR.mN-ecogram (Rogister, 
1985) gemaakt en geïnterpreteerd (zie grafiek 3.7). 

Voor de duidelijkheid wordt in figuur 3.3 een overzicht gegeven van de aangetroffen bostypes in 
de uitbreiding volgens de vroeger gebruikte Bos & Groen-indeling (2001) en de recentere inde-
ling volgens Cornelis et al. (2009).  
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Figuur 3.3: aangetroffen bostypes in de uitbreiding 

13%

8%

63%

16%

C3: Elzenbroekbos met Hop en
Moerasspirea

D3: RG (Essen-Elzenbos) met braam

I1: Dennen-Eikenbos met braam (+ elem.
van Eiken-Beikenbos)

J1: Berken-Elzenbos met Zomereik (+
elem. elzenbroek)

 
 
C: Elzenbroekbos 
 
 C3: ELZENBROEKBOS MET HOP EN MOERASSPIREA 

      (  Habitatcode: 91E0: Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (partim) 
 

Algemeen: Over het algemeen komt dit bostype voor in depressies met voedselrijk, zoet en stagnerend 
water dat gedurende het ganse jaar minstens tot aan het maaiveld komt. In dit bostype is meestal Zwarte 
els de dominante boomsoort. Dit is het meest droge type van de elzenbroekbossen waarbij een mengeling 
van plantensoorten voorkomt van natte (Grote wederik, Moeraswalstro, Elzenzegge, Mannagras…) en 
droge standplaatsen (stekelvaren, braam, Grote brandnetel..).  

 
Hasselterbroek: in de meest waardevolle delen van de uitbreiding zijn er nog enkele voedselar-
mere elzenbossen te vinden. Deze bevinden zich hoofdzakelijk ter hoogte van het centraal af-
wateringskanaal in 27a en in het noordoosten van dit bestand. De boomlaag bestaat er vooral 
uit Zachte berk met een ondergroei van Pijpenstrootje, Sporkehout, Pluimzegge, Elzenzegge, 
Sterzegge en veenmossen. 
 

Figuur 3.4: bostypespectrum voor het Elzenbroekbos met Hop en Moerasspirea 
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foto links: mesotroof elzenbroek langs het centrale afwateringskanaal in 27a - foto rechts: voedselrijkere 
en drogere vorm in ditzelfde bestand met Gele lis, Grote brandnetel en Grote wederik kunnen beter tot het 
Berken-Elzenbos (evt. Ruigt-Elzenbos) worden gerekend. 
 
D: Essen-Elzenbos 
 
 D3: RG [Essen-Elzenbos] met Gewone braam  

      Habitatcode : - 

Algemeen: De kruidlaag van deze rompgemeenschap wordt gedomineerd door gewone braam en wijst op 
verstoring van de bodem. Dit bostype kan op verschillende bodemtypes voorkomen, doch er is een voor-
keur voor matig natte tot zeer natte bodems 
 
Hasselterbroek: het noordelijke deel (26a) van de uitbreidingsperimeter van het bosreservaat is 
vanwege kunstmatige aanplant vrij artificieel van soortensamenstelling en vertoont – mede door 
windval en recente boomopslag – kenmerken van het eerder ruderale Essen-Elzenbos met 
Gewone braam. Dit perceel staat jaarlijks verschillende keer onder water. Affiniteiten zijn er ver-
der nog met het zuidelijker gelegen Elzenbroekbos en zelf met het droger Eiken-Beukenbos in 
de oostrand. 
 
Figuur 3.5: bostypespectrum voor het Essen-Elzenbos met Gewone braam. Bemerk de uitwaaiering naar 

Elzenbroekbos (C3) en zelfs Eiken-Beukenbos (H2) 
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I: Dennen-Eikenbos 
 
Het meest zuidelijke (droogste) bosbestand behoort tot de groep van de Dennen-Eikenbossen. 
Een onderscheid kan worden gemaakt op basis van de kruidlaag en de ontwikkeling van dit 
bostype. Hieronder is een overzicht gegeven van het in de uitbreidingsperimeter aangetroffen 
type. 
 
 I1: RG [Dennen-Eikenbos] met Gewone braam (+ elem. van Eiken-Beukenbos) 

(  Habitatcode : 9190 (deels) : Oude zuurminnende Eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur) 

Algemeen: Dit is een algemeen type op voedselarmere gronden met slechts weinig karakteristieke soorten 
en veelal ontstaan door bebossing met naaldhout van heidegebieden in de Kempen en op de Vlaamse 
zandrug. Naast Gewone braam zijn Brede en Smalle stekelvaren de meest abundante soorten. Het is een 
minder waardevol type met vaak soortenarme en structuurarme bestanden die vrij recent van oorsprong 
zijn.  
 
Hasselterbroek dit type is terug te vinden in de drogere zuidrand van de uitbreiding in bestan-
den 28a en 30a. In de ondergroei bevinden er zich soorten als stekelvaren, braam en Wilde 
kamperfoelie en Wilde lijsterbes in de onder/nevenetage. Verschillende delen zijn minder ont-
wikkeld door sterke verbraming. Slechts fragmentarisch worden er in deze bestanden elemen-
ten terug gevonden van het beter ontwikkeld Eiken-Beukenbos (= climax). 
 
Figuur 3.6: bostypespectrum voor het Dennen-Eikenbos met Gewone braam. Bemerk de uitwaaiering naar 
de Eiken-Beukenbossen (H2a). Rechts: lokaal komt toch vrij goed ontwikkeld Eiken-Beukenbos voor zoals 
hier in bestand 28a 

           
 
J: Berken-Elzenbos 

 
 J1: Berken-Elzenbos met Zomereik (+ elem. van elzenbroekbos) 

(  Habitatcode: 91E0 : Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (deels). 

Algemeen: typisch voor dit bostype is het gemengd voorkomen van soorten van voedselarme grond (Pij-
penstrootje, Bochtige smele en Valse salie) naast soorten van natte elzenbroekbossen (Pitrus, Grote we-
derik en Hennegras). In die zin is dit bostype meer een overgangstype. In de boomlaag overheersen soor-
ten als Zomereik, berk en Zwarte els met Boswilg, Sporkehout en Wilde lijsterbes in de struiklaag. Dit bos-
type komt vooral voor op natte zand- tot zandleembodems. 
 
Hasselterbroek: het overgrote deel van de uitbreiding van het bosreservaat kan toegeschreven 
worden aan deze bostypes. Het betreft het overgrote deel van 27a en 29a. Zachte berk is hier 
de meest voorkomende boomsoort met lokale inmenging van Zwarte els en Zomereik waar dro-
ger. De struiklaag bestaat hoofdzakelijk uit Sporkehout en wilg aangevuld met lokaal Vogelkers 
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en Wilde lijsterbes. De kruidlaag bestaat hoofdzakelijk uit: Hennegras, Wijfjesvaren, Pluimzeg-
ge, Framboos, Pitrus, Moeras- en Oeverzegge, Grote wederik en vrij veel veenmos. 
 
Figuur 3.7: bostypespectrum voor het Berken-Elzenbos met Zomereik. Bemerk de brede uitwaaiering naar 
diverse bostypes.  

 
Rogister-ecogram  
Om dit ecogram te bekomen gebruikte Rogister de Ellenberggetallen R (zuurtegraad), N (stik-
stofwaarde) en F (vochtwaarde) om elk bostype in een tweedimensionele ruimte te plaatsen die 
de ecologische positie van de abiotische factoren vochttoestand en voedselbeschikbaarheid 
van de bodem (is gerelateerd met de humuskwaliteit) duidelijk maakt. De bekomen gemiddelde 
Ellenbergwaarden per proefvlak worden uitgezet in het Rogister-ecogram met als referentie een 
overlay van de bosinventarisatietypologie (de zwarte lijnen op het ecogram). 
 
Voor de classificatie van de bosgemeenschappen volgens Rogister (1985) werd gebruik ge-
maakt van de verwachtschap op basis van de Ellenberggetallen (Ecologische Verwantschaps-
Coëfficiënt of EVC). De ecogrammen worden opgesteld op basis van de gemiddelde Ellenberg-
getallen voor vocht (mF), zuurtegraad (mR) en stikstof (mN) voor elk bostype. Deze parameters 
geven een indicatie van de vochttoestand en de humuskwaliteit of de snelheid waarmee de 
humus wordt afgebroken zodat de ecologische plaats van elke plantenopname ten opzichte van 
deze twee omgevingsfactoren duidelijk wordt.  
 
Naast deze positionering t.o.v. de abiotische parameters zuurtegraad, voedselrijkdom en bo-
demvochtigheid, geeft deze grafiek ook de overeenkomst weer tussen de vegetatieopnames en 
de Vlaamse bostypes (Roelandt, 2001). De zwarte lijnen en de hoofdletters wijzen op de be-
grenzing van de ecologische zones die samenhangen met de Vlaamse bostypes (zie grafiek 
3.7). Deze afgebakende zones mogen niet als absolute grenzen worden beschouwd, doch ter 
hoogte van dergelijke grens is er een overgangszone tussen het ene en het andere bostype. 
Voor sommige opnames met een belangrijk aandeel aan storingssoorten – waarvoor geen ge-
wogen Ellenbergwaarden berekend kunnen worden – kan het voorkomen dat de punten in de 
grafiek een “uitschieter” vormen en buiten de ecologische zones (volgens de bostypologie) te-
rechtkomen.  
 
De begrenzing van de ecologische gebieden in het ecogram komt overeen met de volgende 
bostypes: 

- BQ: Berken-Eikenbos (Betulo-Quercetum) 
- FQ: (Winter)Eiken-Beukenbos (Fago-Quercetum) 
- SC: arme Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) 
- MF: Gierstgras-Beukenbos (Milio-Fagetum)  
- EC: Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos (Endymio-Carpinetum)  
- PC: Vochtig Eiken-Haagbeukenbos (Primulo-Carpinetum)  
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- UFtyp: typisch Iepen-Essenbos (Ulmo-Fraxinetum typicum)  
- UFaln: Vochtig of Elzenrijk Iepen-Essenbos (Ulmo-Fraxinetum alnetosum)  
- PF: Elzen-Essenbos (Pruno-Fraxinetum)  
- CA: Moesdistel-Elzenbroek (Kalk-Elzenbroek) (Cirsio-Alnetum) 
- FA: Ruigt-Elzenbos (Filipendulo-Alnetum)  
- CEA: Gewoon of mesotroof Elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum)  
- LQ: Elzen-Eikenbos (Lysimachio-Quercetum)  
 
In de X-as is de mate van afbraak van het strooisel of dus het humustype uitgezet. Deze wordt 
bekomen uit het product van de zuurtegraad (mR3) en de stikstofgraadklasse (mN4) of dus 
voedselrijkdom. Deze is oplopend van mor, over moder, naar mull.  

 
 
De Y-as komt overeen met de vochtklasse. Deze gaat van soorten die gebonden zijn aan zeer 
droge omstandigheden (xerofielen), naar soorten die gebonden zijn aan natte standplaatsen 
(hygrofielen): 

 
 
Abiotische typering voor de verschillende bosplaatsen o.b.v. mR x mN/mF-ecogram:  

In grafiek 3.7 wordt het mF/mR.mN-ecogram (Rogister, 1985) weergegeven van de vegetatie-
opnames in de bosbestanden van de uitbreiding van het bosreservaat Hasselterbroek. 

Op basis van de zuurtegraad vallen is er een duidelijk gradiënt waar te nemen van noord naar 
zuid, namelijk neutroclien over neutroclien-acidoclien naar acidofiel-acidoclien. Dit komt overeen 
met de vochtige zandleem bodem in het noorden en de zandiger bodem in het zuidelijke deel.  

De voedselrijkdom van de bodem van de meeste proefvlakken vrij variabel: van zwakke over 
matige nitrificatie tot sterke nitrificatie. De meest voedselrijke bestanden zijn 26a (door over-
stroming beekwater?) en 30a. 

Het vermenigvuldigen van beide parameters geeft de strooiselafbraaksnelheid weer (zie X-as 
in grafiek). Voor de opnames is die vrij variabel en loopt van vrij slechte strooiselafbraak (mo-
der) naar zure mull tot zelfs zeer goed (zure mull). Ook hier is weer een duidelijk gradiënt waar 
te nemen van noord naar zuid. Deze afbraaksnelheid weerspiegelt goed de hoofdboomsoort in 
het gebied. Hoge afbraaksnelheid bij bestanden met goed verterend blad (vb. berkenbestan-
                                                                    
3 mR = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de zuurtegraad in de bovenste bodemlagen R. 
4 mN = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de nitrificatie N, dus mN. 



Algemene beschrijving 
 

Pagina 47 van 71
 

den), gemiddeld tot vrij slecht bij Zomereikenbestanden en slecht bij naaldhoutbestanden (zoals 
het dennenbestand 28a). 

De vochtklasse in alle proefvlakken is matig vochtig tot zeer vochtig (mesofiel-hygroclien tot 
hygrofiel, de waarde op de Y-as ligt tussen de 6 en de 9). 

De uitbreiding in het Hasselterbroek kan worden gekarakteriseerd als vochtig, voedselrijk tot 
vrij voedselarm bos op zand(leem) met een vrij goede humusafbraak. 
 
Biotische typering:  
Een klustering is te zien ter hoogte van het mesotroof Elzenbroek (CEA) en dit voor de opna-
mes in de bestanden 27a en 29a. Verder zijn er enkele opnames gelegen in het Elzen-Eikenbos 
(LQ) en het aangrenzend jonger en minder ontwikkeld Eiken-Beukenbos (SC). De opname in 
26a wordt in het Vochtig of Elzenrijk Iepen-Essenbos gesitueerd (UFA). In de praktijk hoort dit 
type beter thuis in het Elzen-Essenbos (PF). 
 
Algemeen kan worden gesteld dat de bossen van het plangebied zich nog in een vrij jong ont-
wikkelingsstadium bevinden. Daar waar de bestanden zeer nat zijn kunnen de bostypes (Elzen-
broek en deels Elzen-Eikenbos) als climaxvegetatie worden aanzien. Op de drogere plaatsen 
kunnen de bestanden evolueren naar een Eiken-Beukenbos (FQ). 
 

Grafiek 3.7: Ecogram van de Braun-Blanquet bosopnames van de uitbreiding 

 
 
3.3.3 Faunistische inventaris 
 
Zie punt 3.2.5 
 
3.3.4 Opbrengsten en diensten 
 
Het bosreservaat behoort tot het werkingsgebied van de Wildbeheerseenheid ‘Sint Michiel’. 
Jaarlijks vinden er wildtellingen plaats door de WBE. Verdere bespreking van de aantallen zijn 
terug te vinden in § 3.2.5.2. De jacht heeft plaats op klein wild als Haas, Konijn, Patrijs, water-
wild (o.a. Wilde eend), Vos, verwilderde katten, Houtduif, Kraai, Gaai en Ekster en grootwild als 
Ree (35 ex. in 2004). 
 
Sinds 1992 is de jacht niet meer verpacht. 
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3.4 Bosdifferentiërende elementen 
 
Bosdifferentiërende elementen zijn vrijwel afwezig binnen het plangebied. In de westrand van 
de uitbreiding komt een mooi ontwikkelde struweel- en mantel- zoomvegetatie voor met o.a. vrij 
veel Europese vogelkers. 

In de zuidrand van 27a en in 30a lopen enkele kleinere Zomereikendreven (gemiddelde omtrek 
150 cm) die grotendeels aan het dichtgroeien zijn. 
 

 
Foto: Zomereikendreef langs het Stamprooierwandelpad tussen 27a en 30a. 

 
3.5 Beschrijving van de boswegen en andere 

infrastructuur 
 
3.5.1 Boswegen 
 
Langs de vier zijden van de uitbreiding lopen boswegen en in het uiterste zuiden doorsnijdt een 
wandelpad het gebied van oost naar west. 
 
3.5.2 Recreatieve en educatieve infrastructuur 
 
Op bovenstaand padennetwerk na, is er geen recreatieve infrastructuur (zitbanken, e.d.) in het 
gebied aanwezig. Wel zijn enkele brugjes gelegen over de greppels die grenzen aan het bosre-
servaat ter hoogte van het Stamprooierwandelpad. 
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Foto: brugje over gracht aan oostrand uitbreiding bosreservaat 
 
 

3.6 Recreatieve functies en toegankelijkheid 
 
3.6.1 Toegankelijkheid 
 
Het bosreservaatsdeel Hasselterbroek is – met uitzondering van bovenstaand wandelpad – niet 
toegankelijk voor recreanten. Ter hoogte van de Beerselerdijk komt een bareel voor ter hoogte 
van het oostelijke bospad. 

 
Foto: bareel aan pad oostrand uitbreiding bosreservaat 
 
3.6.2 Recreatieve routes  
 
Zie kaart 3.12. 

Op de grens van 27a en 30a loopt de wandelroute Stamprooierbroek (vzw Limburgs landschap). 
Deze route wordt aangegeven met groene (3,3 km) en blauwe (5 km) liggende vierkantjes met 
start en eindpunt ter hoogte van het Woutershof. Deze wandelroute loopt verder langs de 
westrand (Grootbroekstraat) van het bosreservaat. 
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Foto: aanduiding van de wandelroute door vzw Limburgs landschap in de zuidrand. 

 

3.7 Knelpunten 
 
Het aantal knelpunten binnen het plangebied is vrij beperkt. Het voornaamste knelpunt is de 
relatief geïsoleerde ligging van deze uitbreiding t.o.v. de rest van het bosreservaat.  

Het aantal exoten is vrij beperkt, toch komt er hier en daar significante verjonging voor van 
Amerikaanse vogelkers en Weymouthden. 

Verschillende eiken hebben last van de Processierupsvlinder voornamelijk in de westrand van 
27a en 28a. Deze zijn vooral hinderlijk voor de wandelaars die gebruik maken van het Stamp-
rooierwandelpad. 

De eikendreef die gelegen is op de oostgrens is vrijwel afgestorven. Een aanwijsbare reden is 
hiervoor niet te vinden maar is waarschijnlijk te zoeken bij de sterk wisselende waterstanden in 
het gebied. 
 

  
Foto links: Processierupsen in de westrand van 28a - .foto rechts: dode eikendreef in de oostrand 
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4   Beheervisie en -doelstellingen 

4.1 Bosfuncties 
4.1.1 De ecologische functie 

In 1995 werd 136,4 ha van Grootbroek aangewezen als bosreservaat. In 2001 werd het bosre-
servaat uitgebreid met 40,9 ha en in 2007 was er nog een uitbreiding met 19,2 ha (Hasselter-
broek). Zo wordt in totaal een bosreservaat van bijna 200 ha (196,5 ha) bekomen die bestaat uit 
waardevolle vijvers, vochtige bossen en ruigtes. Een groot deel van dit bosreservaat is integraal 
reservaat is en is gelegen in een bijna 1.000 hectaren groot bos- en natuurcomplex.  

De uitbreiding Hasselterbroek (19,2 ha) is gelegen in een mozaïekrijk landschap waarvan 200 
ha in beheer is van Limburgs Landschap als weidevogelgebied en kleinschalig landschap.  

Het deel bosreservaat in het Hasselterbroek is na het verwijderen van het meeste naaldhout de 
laatste 25 jaar nagenoeg ongestoord ontwikkeld. Het bos is te typeren als een natte variant van 
het Eiken-Berkenbos met overgangen naar Elzenbroekbos.  

De uitbreiding van het bosreservaat heeft een belangrijke ecologische functie voor zeldzamere 
vegetaties, flora en fauna in volgende biotopen: 
 
BOS 

- Aanwezigheid van goed ontwikkelde en vrij volledige vegetaties van de vochtige variant van 
bostype Zomereiken-Berkenbos in het zuidelijk deel. 

- De aanwezigheid in natste zones van vrij goed ontwikkeld mesotroof tot oligotroof elzen-
broekbos met kenmerkende soorten als veenmos, Zachte berk, Koningsvaren, Sterzegge, 
… 

- De uitbreiding ligt in een complex met een rijke zoogdierenfauna. Als uitschieters zijn er in 
de ruime omgeving recente waarnemingen van Bever, Otter en Wilde kat.  

OVERGANGZONES 

- Voorkomen van de rode lijstsoorten Kleine ijsvogelvlinder en Bont dikkopje in de randen 
van de uitbreiding bosreservaat. 

- Voorkomen van heel wat Europese vogelkers en ook Hengel in de bosrand. 

De ligging in een bos- en natuurrijk complex en de structuurvariatie van de uitbreiding van het 
bosreservaat zorgt ervoor dat er zowel op floristisch als faunistisch vlak interessante en zeld-
zame soorten voorkomen en dat de uitbreiding zeker belang heeft voor het in standhouden van 
deze soorten. 

De hoge natuurwaarde heeft de uitbreiding van het bosreservaat voornamelijk te danken aan de 
aanwezigheid van natte bodems, de ligging in een gevarieerd en waardevol natuur- en bos-
complex (met vochtige graslanden, natte bossen, dreven, …), de langdurige spontane ontwikke-
ling en de geringe verstoring in de 2de uitbreiding van het bosreservaat Grootbroek. Er is nog 
een beperkt aandeel ongewenste exoten aanwezig in de uitbreiding. 
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Het verwijderen van een deel van de agressieve exoten zal de graad van natuurlijkheid verho-
gen. Het beheer in het bosreservaat is volledig afgestemd op een optimalisatie van de ecologi-
sche functie en de wetenschappelijke functie van het bos. Alle concrete beheerdaden zijn afge-
stemd op de realisatie van deze doelstellingen. Hierbij wordt een objectieve afweging gemaakt 
tussen spontane processen en de biodiversiteit (ecologische functie) en de mogelijkheden voor 
studie van processen van spontane bosontwikkeling (wetenschappelijke functie). 

Met de beoogde beheerdoelstellingen wordt ernaar gestreefd om de referentiebostypes en de 
waardevolle elementen te behouden en te versterken. Dit wordt als volgt vertaald in volgende 
algemene beheerdoelstelling: 

Spontane ontwikkeling van natuurlijke bostypes 
Op korte termijn zal de volledige 2de uitbreiding van het bosreservaat Grootbroek spontaan 
kunnen ontwikkelen. Hierdoor zal op de minder vochtige bodems het Zomereiken-
Berkenbos zich verder kunnen ontwikkelen naar overgangen naar het rijkere Zomereiken-
Beukenbos (ontwikkelingsduur 100-300 jaar). Normaliter zullen de kensoorten (Wilde kamper-
foelie, Wijfjesvaren) zich uitbreiden of vestigen en zal er meer zwaar hout, dood hout, … 
aanwezig zijn.  

In de nattere bodems zullen de broekbossen verder spontaan kunnen ontwikkelen. Te ver-
wachten is dat het berkenbroekbos door vernatting zich verder zal uitbreiden en het eutroof 
en mesotroof Elzenbroekbos verder gunstig zal evolueren met meer volledige struik- en 
kruidlaag.  

De spontane ontwikkeling zal een gunstig effect hebben op onder meer holenbroeders, 
vleermuizen, mycoflora, …. Ook invertebraten als doodhoutkevers, spinnen en loopkevers 
gebonden aan bossen, al dan niet met veel dood hout, zullen op termijn veelal gunstigere 
biotopen beschikbaar krijgen.  

In een beperkt aantal zones worden de agressief verjongende exoten verwijderd.  

GEBIEDSSPECIFIEKE INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN 
De uitbreiding Hasselterbroek ligt volledig in Habitatrichtlijngebied BE2200033 ‘Abeek met aan-
grenzende moerasgebieden’. Voor dit gebied werden de gebiedsspecifieke instandhoudings-
doelstellingen voorlopig vastgesteld (op basis van Rapport 23, ANB 26 juli 2012). 

Tijdens de looptijd van het beheerplan worden in de uitbreiding volgende oppervlaktes habitats 
behouden of ontwikkeld: 

Tabel 4.20: huidige en gewenste oppervlakte habitats binnen de 2de uitbreiding bosreservaat Grootbroek 

Habitattype huidig areaal 
(2012) 

gewenst are-
aal 2033  

einddoel 
(>2050) 

9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zand-
vlakten (matig ontwikkeld) 3 ha 

 ± 3 ha (met 
overgangen 
naar 9120?) 

 ± 3 ha (met 
overgangen 
naar 9120) 

91E0* Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excel-
sior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae),  

- subtype Ruigte Elzenbos (Macrophorbio-Alnetum) (wei-
nig ontwikkeld) 

- subtype mesotroof broekbos (Carici elongatae-Alnetum) 
(matig ontwikkeld) 

- subtype Berkenbroekbos (Sphagno-Betuletum) (goed 
ontwikkeld) 

 
 

1,6 ha 
 

11,8 ha 
 

2,5 ha 

 
 

< 1 ha 
 

± 10 ha 
 

± 5 ha 

 
 

< 0,5 ha 
 

± 10 ha 
 

± 5 ha 

 
Als einddoel worden voor de verschillende habitats ongeveer dezelfde oppervlaktes nage-
streefd, maar dienen de habiattypes goed ontwikkeld te zijn. 
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Naar soorten toe wordt door het nulbeheer voldaan aan de instandhoudingsdoelstellingen voor 
de soorten die in de uitbreiding (mogelijks) voorkomen, dit bijvoorbeeld door het laten staan van 
holle bomen (vleermuizen) en oud laten worden bomen (oa. Middelste bonte specht). 

4.1.2 De wetenschappelijke functie 

Het beheer in het bosreservaat Hasselterbroek is volledig afgestemd op een optimalisatie van 
de ecologische functie en de wetenschappelijke functie. Alle concrete beheerdaden zijn afge-
stemd op de realisatie van deze doelstellingen. 

Momenteel is er nagenoeg geen wetenschappelijk onderzoek in de tweede uitbreiding van het 
bosreservaat Grootbroek uitgevoerd.  

Het uitbreiden van het bestaand groot integraal reservaat Grootbroek zal het mogelijk maken 
om de processen van de lange spontane bosontwikkeling nog beter te onderzoeken. 

4.1.3 De schermfunctie 

Het Hasselterbroek heeft door zijn ligging in een lager gelegen gebied een bufferende functie in 
de waterhuishouding.  
 
Als onderdeel van een groot natuur- en boscomplex tussen de N73 (Bree-Kinrooi) en de Neder-
landse grens vervult het mee de milieubeschermende functies die eigen zijn aan dergelijke 
complexen, wat onder meer inhoudt dat verontreinigde stoffen, fijn stof, geluidshinder, … deels 
opgevangen en/of beperkt worden.  

4.1.4 De recreatieve functie 

De uitbreiding van het bosreservaat Grootbroek is in de zuidrand en langs de westrand voor 
wandelaars toegankelijk.  



Beheervisie en -doelstellingen 
 

Pagina 54 van 71
 

4.2 Beheerdoelstellingen 
Zoals vermeld in het uitvoeringsbesluit van 1993 (B. Vl. R. 20.01.93), dient men bij het beheer van een 
bosreservaat met volgende doelstellingen rekening te houden: 

 Behouden en herstellen van de natuurlijke fauna en flora 
 Bevorderen van inheemse of standplaatsgeschikte boomsoorten 
 Stimuleren van natuurlijke verjonging 
 Het bevorderen van ongelijkjarigheid en ongelijkvormigheid 
 Het bevorderen van het ecologisch evenwicht 

De tweede uitbreiding van het bosreservaat Grootbroek of het Hasselterbroek zal volledig be-
staan uit een zone met integraal beheer. 

4.2.1 Zones met integraal beheer 

Verantwoording 
Een integraal reservaat omvat: ‘een bos waar de groei en ontwikkeling van de natuur onbemoeid wordt 
gelaten’ (art. 1 B.VL.REG. 20/01/1993). 
 
Op korte termijn wordt de volledige 2de uitbreiding van het Grootbroek (19 ha) ingesteld als inte-
graal reservaat.  
 
Het dominante bostype in de uitbreiding, namelijk de broekbossen kunnen spontaan verder 
ontwikkelen. Het mesotroof Elzenbroekbos (Carici elongatae-Alnetum) maakt ongeveer de helft 
van de uitbreiding uit en zal er door verdere vernatting hoogstwaarschijnlijk een toename zijn 
van het aandeel Berkenbroekbos (Sphagno-Betuletum). Het Ruigte Elzenbroekbos (Macrophorbio-
Alnetum) in de noordrand zal waarschijnlijk op termijn meer evolueren naar mesotroof Elzen-
broekbos. Het minimum structuur areaal (MSA) voor Elzenbroekbos, namelijk 15 ha, wordt niet 
gehaald  
 
Voor de instelling van het integraal reservaat is er een inleidend beheer dat bestaat uit het be-
strijden van de agressief verjongende exoten.  

Inleidend beheer 
Het inleidend beheer heeft als doel enkele storende elementen te verwijderen zodat een gunstigere uit-
gangssituatie bekomen wordt om het bos over lange termijn spontaan te laten ontwikkelen. Dit beheer 
heeft de volgende kenmerken: 
 Het is kortlopend: streefdoel om binnen de vijf jaar over te gaan tot het instellen van het integraal 

reservaat 

 Het is beperkt: enkel de strikt noodzakelijke maatregelen worden uitgevoerd. 

 Het is éénmalig: éénmaal het integrale reservaat is ingesteld, wordt er niet meer ingegrepen. 

Het inleidend beheer in Hasselterbroek zal weinig intensief zijn en zal over maximaal 5 jaar lo-
pen. Na dit inleidend beheer wordt er in de uitbreiding van het bosreservaat in totaal 18,9 ha 
integraal reservaat ingesteld.  
 
Op kaart 4.1 zijn de te nemen maatregelen van het inleidend beheer in het integraal reservaat 
Hasselterbroek weergegeven. 
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Het inleidend beheer bestaat uit het ringen en bestrijden van agressieve exoten 
(zie ook Tabel 5.21 ). 

In de volledige uitbreiding van het bosreservaat worden de makkelijke verjongende exoten als 
Douglasspar, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Robinia, Noorse esdoorn, Weymouth-
den en opslag van Fijnspar bestreden. De bestrijding gebeurt door vellen (en laten liggen) en 
behandelen met glyfosaat van kleinere bomen of ringen van dikkere bomen (vanaf 1 m omtrek). 

Exoten die weinig of niet verjongen als paardenkastanje, Plataan, It. populier, Vederesdoorn, 
treurwilg, Sorbus sp., … (concentratie in noordoosthoek) kunnen normaliter blijven staan. 

De bestrijding per bestand is: 

- Bestand 26a: dit bestand van 1,6 ha bestaat vooral uit Fijnspar en Douglas in de 
boomlaag. Alle Douglassparren in het bestand worden geveld (<1 m omtrek) of geringd (> 
1m). In totaal zou het een 200-tal bomen betreffen. In de struiklaag wordt de aanwezige 
Noorse esdoorn en de verjonging van Douglas en Fijnspar in de noordoosthoek 
bestreden.  

- Bestand 27a: hier is de bestrijding beperkt tot individuele ex. verspreid over het bestand. 
In de noordoosthoek is er bestrijding van opslag van Am. eik en Fijnspar. Rond het 
bestand 29a wordt ook de opslag van Douglas en Fijnspar bestreden.  

- Bestand 28a: bestrijding van enkele Am. vogelkersen. 
- Bestand 29a: in dit bestand worden alle aanwezige Douglassparren bestreden.  

- Bestand 30a: hier is er vooral bestrijding van verjonging van Weymouthden en Am. eik. 

De eerste drie jaar na het vellen of ringen wordt nazorg besteed om eventuele uitlopers af te 
zetten.  
 
Nazorg van verwijderde exoten 
De gevelde bomen worden behandeld met glyfosaat en indien de geringde bomen opnieuw uit-
lopen worden ze eveneens behandeld met glyfosaat. 

In de uitbreiding van het bosreservaat wordt gedurende 3 jaar na de verwijdering van de exoten 
een intensieve nazorg uitgevoerd. Hierbij worden zaadbomen die bij de behandeling werden 
vergeten of de behandeling overleefden, opnieuw behandeld of afgezaagd met stobbenhande-
ling, en de zaailingen worden uitgetrokken. Bij de bomen dient vooral verjonging van Douglas, 
Am. eik. en Noorse esdoorn opgevolgd te worden. Bij de struiken is een strikte opvolging van 
Am. vogelkers noodzakelijk. Na 3 jaar intensieve nazorg wordt minstens om de 3 jaar het volle-
dige bosreservaat doorlopen om nieuwe exemplaren te verwijderen.  

Veiligheidszone 

In een strook van 1 boomhoogte (± 30 m) grenzend aan het wandelpad door het bosreservaat 
en langs het toegankelijke pad aan de westzijde van het bosreservaat wordt een veiligheidszo-
ne voorzien (zie Kaart 4.1). Het aantal bomen dat in deze zones zal moeten worden gekapt, zal 
beperkt zijn. Dit gezien de geringe ouderdom en/of de goede gezondheid van de meeste bo-
men. Wanneer takken of een boom ten behoeve van de veiligheid wordt gekapt, blijven de tak-
ken of boom in het bestand liggen.  

Wanneer windval of windbreuk optreedt waarbij de gevallen boom de doorgang van toeganke-
lijke paden verspert, dan kan het boomgedeelte dat over de weg of het pad is gelegen, wegge-
zaagd en verplaatst worden zodanig dat het normale gebruik weer mogelijk is. 
 

4.2.2 Zones met gericht beheer 
 
In de 2de uitbreiding bosreservaat Grootbroek zijn er geen zones met gericht beheer.  
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5   Beheerrichtlijnen 

5.1 Maatregelen om de natuurlijke fauna en flora te 
herstellen of te behouden 

Hiertoe worden de volgende maatregelen voorzien: 

- Verwijderen van makkelijk verjongende exoten; 
- Een beheer van niets doen in de volledige uitbreiding van het bosreservaat. 
 
5.2 Maatregelen om de inheemse boomsoorten te be-

vorderen 
Het bestrijden van exoten als Amerikaanse eik, uitheems naaldhout, Amerikaanse vogelkers en 
Noorse esdoorn bevoordeelt de ontwikkeling van inheemse boomsoorten. 
 
5.3 Maatregelen om de natuurlijke verjonging te stimu-

leren 
Het verwijderen van exoten creëert mogelijkheden voor natuurlijke verjonging van inheemse 
standplaatsgeschikte soorten. 
 
5.4 Maatregelen om de ongelijkjarigheid en ongelijk-

vormigheid te bevorderen 
Door de bestrijding van de (Invasieve) exoten wordt de natuurlijke verjonging gestimuleerd 
waardoor de ongelijkjarigheid en de ongelijkvormigheid van de bestanden nog zal toenemen. 
 
5.5 Maatregelen om het ecologisch evenwicht te be-

vorderen 
Het toelaten van spontane processen in het integrale reservaat (na een inleidend beheer), biedt 
waarschijnlijk de beste garantie voor een ecologisch evenwicht in de uitbreiding van het bosre-
servaat. 

Het verwijderen van de exoten in het bosreservaat bevordert eveneens het evenwicht van een 
meer natuurlijk ecosysteem. 
 
5.6 Bosbouwtechnische aspecten van het beheerplan 
Afgezien van de gedeeltelijke bestrijding van exoten zijn er geen andere kapwerken voorzien. 
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5.7 Kap- en beheerregeling 
Tabel 5.21: kap- en beheerregeling 

bestand beheermaatregel Opp 
(ha) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

26a Bestrijden en ringen verjongende agressieve exoten 
+ opvolging 

1,5 X n n n   p   p   p   p   p  

27a Bestrijden en ringen verjongende agressieve exoten 
+ opvolging 

1 X n n n   P   p   p   p   P  

29a Bestrijden en ringen verjongende agressieve exoten 
+ opvolging 

1 X n n n   p   p   p   p   p  

  

X: jaar van uitvoering 
n: nazorg 
p: opvolging 
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6   Bijzondere beheerrichtlijnen 

6.1 Bosbouwkundige werken 
6.1.1 Bosverjongingsprogramma 

Niet van toepassing 

6.1.2 Bebossings- en herbebossingswerken 

Niet van toepassing. 

6.1.3 Omvormingen 

Verwijderen van exoten die zich verjongen waardoor er meer natuurlijk bos zich kan ontwikke-
len.  

6.1.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken 

Niet van toepassing. 

6.1.5 Werken ter preventie van bosbranden (art. 100) 

Er zijn geen werken voorzien ter preventie van bosbranden. De uitbreiding van het bosreservaat 
is weinig brandgevoelig en in geval van nood bevinden zich in de directe omgeving verschillen-
de waterlopen waaruit bluswater kan worden gepompt. 
 

6.2 Werken met betrekking tot de fytosociologische, 
faunistische, bodemkundige of landschappelijke 
waarde 

6.2.1 Flora 

Het nulbeheer in de uitbreiding van het bosreservaat zal zorgen voor een verdere gunstige ont-
wikkeling van flora gebonden aan vochtige bossen. 

6.2.2 Fauna 

Als maatregel die ook de fauna bevoordelen, is onder meer te vermelden: 

het behoud van zware bomen is waardevol voor holenbroeders, vleermuizen, ….  

6.2.3 Bodem 

Niet van toepassing. 
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6.2.4 Landschap 

Het gesloten landschap van het bos zal niet wijzigen. 
 

6.3 Uitzonderlijke werken, die een wijziging van de 
ecologische kenmerken tot gevolg hebben zoals 
genoemd in art. 30 van het Bosdecreet 

Bosreservaten hebben een zeer belangrijke ecologische functie: zij vormen belangrijke locaties 
voor het behoud van zeldzame bostypes, processen en soorten. Om deze maximaal te be-
schermen zijn een aantal handelingen opgenomen in artikel 30 van het bosdecreet, verboden in 
de bosreservaten.  

In functie van wetenschappelijk onderzoek staat dit beheerplan expliciet een ontheffing toe van 
deze verbodsbepalingen (met uitzondering van sport beoefenen en meststoffen gebruiken). Elke vorm 
van wetenschappelijk onderzoek moet steeds aangevraagd worden bij het bosbeheer, dat sa-
men met het INBO de opportuniteit van het onderzoek beoordeeld en de verdere randvoor-
waarden voor de uitvoering van het onderzoek vastlegt. Onderzoeksactiviteiten die onherstelba-
re schade toebrengen aan de intrinsieke waarde van het reservaat worden hierbij als niet op-
portuun beschouwd. In geval van twijfel kan de administratie het oordeel vragen van de advies-
commissie, ook voor deze activiteiten waar geen expliciete machtiging van de commissie nodig 
is. 

Verder is een uitzondering op het gebruik van bestrijdingsmiddelen toegestaan in functie van de 
bestrijding van Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Douglas, Noorse esdoorn, Weymout-
den, Fijnspar (opslag) of andere ongewenste exoten. Indien mechanische methodes (ringen, 
uittrekken) falen, kan overgegaan worden tot een behandeling met glyfosaat. Volgende prioriteit 
geldt wat betreft aan te wenden methode: 

1. hak- en spuitmethode 
2. stobbebehandeling 
3. bladbehandeling (enkel bij hoge uitzondering aan te wenden) 

Door onvoorziene omstandigheden kan het noodzakelijk zijn bepaalde beheerdaden uit te voe-
ren die niet voorzien zijn in het beheerplan, of af te wijken van de voorziene timing. 

In het integrale reservaat wordt hierop geen uitzondering toegestaan: na een eventueel startbe-
heer wordt hier de status van integraal reservaat ingesteld. Omwille van redenen van weten-
schappelijk onderzoek is het absoluut noodzakelijk hierna onder geen beding nog in te grijpen, 
met uitzondering van het wegnemen van externe invloeden (verwijderen van zaailingen van agres-
sieve exoten). 

 
6.4 Uitzonderlijke werken, die een wijziging van de 

ecologische kenmerken voor gevolg hebben, zo-
als bedoeld in de art. 30 en 97, en waarvoor de ad-
viescommissie voor bosreservaten moet worden 
gehoord 

Dit beheerplan staat expliciet een ontheffing toe van de verbodsbepalingen in functie van we-
tenschappelijk onderzoek en in bepaalde gevallen in functie van het beheer (bv. dieren houden 
binnen de omheining en exotenbestrijding). Dit betekent dat dieren kunnen worden gevangen, ge-
dood of verstoord of binnen een omheining geplaatst, dat strooisel, knoppen, scheuten, planten, 
stukken dood hout, enz. kunnen worden verzameld (in functie van wetenschappelijke analyses), 
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tijdelijke constructies, noodzakelijk in functie van het onderzoek, kunnen worden opgesteld en 
bestrijdingsmiddelen noodzakelijk voor het verwijderen van agressieve exoten te gebruiken. 

Een ontheffing voor deze verbodsbepalingen is evenwel steeds gebonden aan een machtiging, 
afgeleverd door het Bosbeheer. Elke vorm van wetenschappelijk onderzoek moet steeds aan-
gevraagd worden bij het bosbeheer, dat samen met het INBO de opportuniteit van het onder-
zoek beoordeeld en de verdere randvoorwaarden voor de uitvoering van het onderzoek vast-
legt. 

De aanvragen worden ook steeds voorgelegd aan de adviescommissie. Enkel indien een meer-
derheid van de leden van de commissie haar goedkeuring verleent kan door het Bosbeheer een 
machtiging worden afgeleverd.  

Indien op het moment van een aanvraag geen vergadering van de commissie voorzien is, kan 
de goedkeuring van de adviescommissie ook worden bekomen via een schriftelijke procedure. 
 
6.5 Richtlijnen m.b.t. de sociale functie (art. 10) 
6.5.1 Toegankelijkheid 

De uitbreiding van het bosreservaat is enkel toegankelijk op het wandelpad in het zuidelijk deel 
en de westelijke rand (zie kaart 4.1). Alle overige delen van het bosreservaat zijn niet toegan-
kelijk. 

De wandelpaden worden niet verhard maar wel onderhouden (bvb. opvullen van putten) zodat ze 
begaanbaar blijven.  

Aanvragen voor éénmalige activiteiten, zoals bijvoorbeeld wandeltochten, door de uitbreiding 
van het bosreservaat worden telkenmale individueel door de beheerder (ANB) geëvalueerd en 
wordt er al dan niet toestemming gegeven. Sowieso kunnen er jaarlijks maximaal maar 2 één-
malige activiteiten plaatsgrijpen.  

6.5.2 Maatregelen ter bescherming van flora, fauna, bosverjonging m.b.t. 
de bosrecreatie 

Daar de uitbreiding van het bosreservaat maar beperkt toegankelijk is voor het publiek dienen 
geen dergelijke maatregelen genomen te worden. 

6.5.3 Richtlijnen in verband met de jacht 

Er wordt niet gejaagd in de uitbreiding van het bosreservaat. 

Wel kan er binnen de regels van de jachtwetgeving bestrijding of gerichte bejaging van soorten 
die mogelijks schade aanbrengen, plaatsvinden.  
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7   Openbaarheid beheerplan 

Het beheerplan is ter beschikking gesteld aan de leden van de adviescommissie Bosreservaten 
Limburg (ledenlijst adviescommissie vooraan beheerplan). 
 
Het beheerplan voor de tweede uitbreiding van het bosreservaat Grootbroek ligt ter inzage bij: 
 
 Agentschap voor Natuur en Bos, Centrale diensten 

Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert-II laan 20 bus 8, 1000 Brussel 

Contactpersoon: Johnny Cornelis 
johnny.cornelis@lne.vlaanderen.be 

 
 Agentschap voor Natuur en Bos, Regio Noord-Limburg 

Ter Rivierenwal 9a,  3960 Bree 

Contactpersoon: Gui Winters        
   guido.winters@lne.vlaanderen.be 
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8  Maatregelen in de onmiddellijke omge-
ving van het bosreservaat om nadelige 
beïnvloeding van buitenaf te stoppen 
(artikel 29) 

8.1 Westrand bosreservaat 
Aan de westrand van de uitbreiding bosreservaat wordt geen bosrand ontwikkeld gezien de te 
grote impact dit zou hebben op de smalle boszone en de aanwezige opgaande Zomereiken. 
 
 
Ten westen van het grenspad op de westrand van de uitbreiding bosreservaat zijn er goede 
potenties om interessante overgangszones te ontwikkelen.  
 
Indien de recht van doorgang van het westelijk pad zou komen te vervallen, valt de veiligheids-
zone op de westrand van de uitbreiding van het bosreservaat weg. 
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9   Monitoring 

Geen specifieke monitoring voorzien. 
 
De uitgevoerde beheerwerken worden geregistreerd via de POBW-databank (Planning en Op-
volging Beheerwerken).  
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10  Kostenraming 

 
De kosten zijn beperkt tot het inleidend beheer dat bestaat uit het bestrijden van de makkelijk 
verjongende exoten. Dit zal in eigen regie gebeuren.
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Bijlage 2: Bosbouw- en vegetatie-opnames 
 
 
 
 



Bosbouw: Grootbroek Hasselterbroek Hasselterbroek 26a

Identiteit
Domein: Grootbroek

Plaats: Hasselterbroek
Perceel: Hasselterbroek

Bestand: 26a

Oppervlakte (ha): 1,5824

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 200-400
Gewone esdoorn Verspreid NV1100 0

Noorse esdoorn Verspreid NV157 0

linde (G) Verspreid NV157 0

Totaal 1414 0

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

157 16,50 165,6 130 22,0Douglasspar 29% 43% 47%

167 12,45 112,9 107 20,7Fijnspar 31% 32% 32%

167 7,76 61,8 90 17,7linde (G) 31% 20% 17%

10 1,31 11,0 130 23,0Italiaanse populier 2% 3% 3%

39 0,44 2,8 38 15,0berk (G) 7% 1% 1%

540Totaal 38,5 354

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):100-149
Gewone esdoorn 1258 Verspreid NV

Hoogte (cm):50-99
Gewone esdoorn 3144 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
Noorse esdoorn 50301 Verspreid NV

Gewone esdoorn 34582 Verspreid NV

89285Totaal

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( 120 cm) :

5-100 stuks/ha

11-30 stuks/ha

> 3 stuks
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Bosbouw: Grootbroek Hasselterbroek Hasselterbroek 26a

Staand Dood Hout

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort
100% 100% 100%39 1,04 9,3Fijnspar dun

39 1,04 9,3
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Bosbouw: Grootbroek Hasselterbroek Hasselterbroek 26a
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Bosbouw: Grootbroek Hasselterbroek Hasselterbroek 27a

Identiteit
Domein: Grootbroek

Plaats: Hasselterbroek
Perceel: Hasselterbroek

Bestand: 27a

Oppervlakte (ha): 13,0691

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 600-800
berk (G) Verspreid NV157 0

Hoogte(cm): 400-600
berk (G) Verspreid NV157 0

Hoogte(cm): 200-400
berk (G) Verspreid NV472 0

Totaal 786 0

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

1650 14,91 67,1 34 12,2 13,2berk (G) 93% 92% 90%

79 1,04 7,4 41 16,5Zomereik 4% 6% 10%

39 0,23 0,3 27 7,5Corsikaanse den 2% 1% 0%

1768Totaal 16,2 75

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):50-99
berk (G) 1258 Verspreid NV

1258Totaal

Staand Dood Hout

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort
100% 100% 100%707 5,37 26,2berk (G) dun

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( 120 cm) :

< 5 stuks/ha

1-10 stuks/ha

geen
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Bosbouw: Grootbroek Hasselterbroek Hasselterbroek 27a

Staand Dood Hout

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort
707 5,37 26,2
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Bosbouw: Grootbroek Hasselterbroek Hasselterbroek 27a
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Bosbouw: Grootbroek Hasselterbroek Hasselterbroek 28a

Identiteit
Domein: Grootbroek

Plaats: Hasselterbroek
Perceel: Hasselterbroek

Bestand: 28a

Oppervlakte (ha): 1,7107

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 200-400
berk (G) Verspreid NV0 472

Totaal 0 472

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

49 12,72 131,9 180 21,7 22,0Zomereik 5% 51% 61%

865 11,12 79,4 40 17,7berk (G) 81% 45% 37%

157 0,87 3,9 27 14,0Zwarte els 15% 4% 2%

1071Totaal 24,7 215

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( 120 cm) :

< 5 stuks/ha

1-10 stuks/ha

1-3 stuks/ha
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Bosbouw: Grootbroek Hasselterbroek Hasselterbroek 28a
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Bosbouw: Grootbroek Hasselterbroek Hasselterbroek 29a

Identiteit
Domein: Grootbroek

Plaats: Hasselterbroek
Perceel: Hasselterbroek

Bestand: 29a

Oppervlakte (ha): 1,284

Boomsoort Verspreiding VerjongingStamtal L Stamtal D

Struiklaag

Hoogte(cm): 200-400
Boswilg Verspreid NV943 0

berk (G) Verspreid NV314 472

Totaal 1257 472

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

707 19,32 140,0 59 17,3 14,5berk (G) 71% 63% 62%

236 7,88 60,2 65 16,3Fijnspar 24% 26% 27%

10 2,65 20,1 184 22,0Schietwilg 1% 9% 9%

39 0,71 5,4 48 17,0Ruwe berk 4% 2% 2%

992Totaal 30,6 226

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):100-149
Zomereik 629 Verspreid NV

Hoogte (cm):50-99
berk (G) 2515 Verspreid NV

Zomereik 629 Verspreid NV

Wilde lijsterbes (Gewone l 629 Verspreid NV

Boswilg 629 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
Grauwe abeel 3773 Verspreid NV

Wilde lijsterbes (Gewone l 3144 Verspreid NV

Gewone es 1258 Verspreid NV

Fijnspar 1258 Verspreid NV

Zomereik 629 Verspreid NV

Vogelkers 629 Verspreid NV

15722Totaal

Liggend Dood Hout
Pagina : 9 Afgedrukt op : 22-mrt-13



Bosbouw: Grootbroek Hasselterbroek Hasselterbroek 29a

Staand Dood Hout

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort
40% 100% 50%79 3,02 25,4berk (G) dik

20% 100% 43%39 2,01 21,6Fijnspar dik

20% 100% 7%39 0,57 3,7Zoete kers (Boskers) dun

20% 100% 0%39 0,13 0,2berk (G) dun

196 5,72 50,7

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( 120 cm) :

< 5 stuks/ha

1-10 stuks/ha

1-3 stuks/ha
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Bosbouw: Grootbroek Hasselterbroek Hasselterbroek 29a
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Bosbouw: Grootbroek Hasselterbroek Hasselterbroek 30a

Identiteit
Domein: Grootbroek

Plaats: Hasselterbroek
Perceel: Hasselterbroek

Bestand: 30a

Oppervlakte (ha): 1,261

Stamtal Grondvlak Volume cg (cm) hg (m) hdom (m)Boomsoort

Boomlaag

786 24,25 203,2 62 19,9 22,0berk (G) 83% 95% 98%

157 1,23 4,2 32 7,0Zomereik 17% 5% 2%

943Totaal 25,5 207

Boomsoort Stamtal Verspreiding Verjonging

Zaailingen

Hoogte (cm):150-199
Tamme kastanje 629 Verspreid NV

Hoogte (cm):0-49
Weymouthden 1258 Verspreid NV

Zomereik 629 Verspreid NV

Tamme kastanje 629 Verspreid NV

Amerikaanse eik 629 Verspreid NV

3774Totaal

Staand Dood Hout

Sortiment Stamtal Grondvlak VolumeBoomsoort
100% 100% 100%354 3,40 19,2berk (G) dun

354 3,40 19,2

Sortiment Aantal

Liggend Dood Hout

dun (20 -59 cm) :

dik (60 -119 cm) :

zeer dik ( 120 cm) :

< 5 stuks/ha

1-10 stuks/ha

geen
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Bosbouw: Grootbroek Hasselterbroek Hasselterbroek 30a
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Tansley en BraunBlanquet-opnames (= in %)

Veg. Laag Lat. Naam Ned. Naam 26a 27a 28a 29a 30a 27a 28a
BL Alnus glutinosa Zwarte els 10 oc

BL Betula Berk (G) ad

BL Betula pendula Ruwe berk 5 40 80

BL Betula pubescens Zachte berk 80 40 d

BL Picea Spar (G) 35 40

BL Populus nigra cv. Italica Italiaanse populier 5

BL Pseudotsuga menziesii Douglasspar 35

BL Quercus robur Zomereik 40 10 s d

BL Salix Wilg (G) 1

BL Tilia Linde (G) 20

SL Acer platanoides Noorse esdoorn 10

SL Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 20

SL Alnus glutinosa Zwarte els o f

SL Betula Berk (G) cd

SL Betula pendula Ruwe berk 10 10

SL Betula pubescens Zachte berk 15

SL Castanea sativa Tamme kastanje 1

SL Corylus avellana Hazelaar 1

SL Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 5

SL Frangula alnus Sporkehout o s

SL Ilex aquifolium Hulst r

SL Prunus padus Vogelkers s o

SL Prunus serotina Ame vogelkers s

SL Quercus robur Zomereik 10 o

SL Salix Wilg (G) cd

SL Salix caprea Boswilg 20

SL Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes o cd

KL Acer platanoides Noorse esdoorn 40

KL Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 40

KL Agrostis canina Moerasstruisgras 20

KL Agrostis gigantea Hoog struisgras o

KL Arrhenatherum elatius Glanshaver r

KL Athyrium filix-femina Wijfjesvaren 1 1 o o

KL Betula pendula Ruwe berk 1

KL Calamagrostis canescens Hennegras 80 50 o s

KL Carex acutiformis Moeraszegge s

KL Carex canescens Zompzegge 10

KL Carex elongata Elzenzegge o

KL Carex paniculata Pluimzegge od

KL Carex pseudocyperus Hoge cyperzegge s

KL Carex remota IJle zegge r

KL Carex riparia Oeverzegge oc

KL Castanea sativa Tamme kastanje 1

TansleyBraun-Blanquet



Veg. Laag Lat. Naam Ned. Naam 26a 27a 28a 29a 30a 27a 28a
TansleyBraun-Blanquet

KL Circaea lutetiana Groot heksenkruid r

KL Cirsium palustre Kale jonker 1 r

KL Cirsium vulgare Speerdistel r

KL Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren o

KL Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 1 1 1 5 s f

KL Epilobium Basterdwederik (G) 1

KL Eupatorium cannabinum Koninginnekruid s

KL Fraxinus excelsior Gewone es 5 s

KL Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel s

KL Galium palustre Moeraswalstro 5 5 o

KL Holcus lanatus Gestreepte witbol 1 r

KL Iris pseudacorus Gele lis 5 o

KL Juncus conglomeratus Biezeknoppen 1

KL Juncus effusus Pitrus 1 5 10 o

KL Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 10 od o

KL Lycopus europaeus Wolfspoot r

KL Lysimachia vulgaris Grote wederik 1 10 f

KL Lythrum salicaria Grote kattestaart 1 s

KL Molinia caerulea Pijpestrootje s r

KL Myosoton aquaticum Watermuur s

KL Osmunda regalis Koningsvaren 5 s

KL Phragmites australis Riet 1 10 r

KL Picea Spar (G) 1 1

KL Pinus strobus Weymouthden 2

KL Poa trivialis Ruw beemdgras o

KL Pteridium aquilinum Adelaarsvaren lo

KL Quercus robur Zomereik 1 s

KL Quercus rubra Ame eik 1

KL Rubus Braam (G) 1 5 80 5 80 s d

KL Rubus idaeus Framboos 1

KL Salix caprea Boswilg 5

KL Solanum dulcamara Bitterzoet 1 5 10 lo

KL Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 1 1 o

KL Sphagnum species Veenmos (G) lo

KL Stachys sylvatica Bosandoorn 2

KL Stellaria media Vogelmuur 1

KL Tilia Linde (G) 1

KL Urtica dioica Grote brandnetel 2 5 s

legende: s sporadisch
r zeldzaam
o occasioneel
f frequent
a abundant
d dominant
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Bijlage 3: Rapport inventarisatie dagvlinders Hasselterbroek en Jagers-
borg (Nature-ID, 2012) 
 
 



 



Dagvlinder-inventarisatie Jagersborg en 
Hasselterbroek 
Inventarisaties, tekst en foto's: Maarten Jacobs 

Inleiding 
 
In opdracht van ANB wordt door Grontmij nv momenteel een uitgebreid bosbeheerplan opgemaakt 
voor enkele Limburgse bosreservaten waaronder de uitbreiding van het Grootbroek met het 
Hasselterbroek (19 ha) te Bree en Jagersborg (17 ha) te Maaseik. In onderaanneming voerde Maarten 
Jacobs van Nature-ID gcv fauna-inventarisaties uit. 

 Dagvlinders 

Werkwijze 
Gedurende meerdere bezoeken in 2011 ( tabel 1) werden de gebieden geïnventariseerd door deze 
fijnmazig af te lopen en alle waargenomen dagvlinders te noteren. 
 

Datum Hasselterbroek Jagersborg 

22/04/2011 x x 

8/05/2011 x x 

22/05/2011 x x 

28/06/2011 x x 

19/07/2011 x x 

1/08/2011 x x 

16/08/2011 x x 

Totaal aantal 7 7 
 



 

Resultaten: 
Er werden 19 dagvlindersoorten waargenomen waaronder 3 Rode lijst-soorten (volgens Maes et al, 
2011). In Jagersborg werden 16 soorten waargenomen waaronder twee Rode lijst-soorten en in het 
Hasselterbroek werden 14 soorten waargenomen waaronder drie Rode lijstsoorten. 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 
Jagersborg 
aantal 

Hasselterbroek 
aantal 

Rode lijst 
1999 

Rode lijst 
2011 

Aglais io Dagpauwoog 14 6 LC LC 

Anthocharis cardamines Oranjetipje 5 1 LC LC 

Araschnia levana Landkaartje 23 8 LC LC 

Carterocephalus palaemon Bont dikkopje 41 5 VU NT 

Celastrina argiolus Boomblauwtje 4 2 LC LC 

Gonepteryx rhamni Citroenvlinder 25 1 LC NT 

Limenitis camilla Kleine ijsvogelvlinder   1 VU NT 

Lycaena phlaeas Kleine vuurvlinder 1   LC LC 

Maniola jurtina Bruin zandoogje 4   LC LC 

Neozephyrus quercus Eikepage   1 LC LC 

Ochlodes sylvanus Groot dikkopje 14 3 LC LC 

Pararge aegeria Bont zandoogje 32 18 LC LC 

Pieris brassicae Groot koolwitje 1   LC LC 

Pieris napi Klein geaderd witje 6 9 LC LC 

Pieris rapae Klein koolwitje   1 LC LC 

Polygonia c-album Gehakkelde aurelia 4 2 LC LC 

Polyommatus icarus Icarusblauwtje 4   LC LC 

Pyronia tithonus Oranje zandoogje 6 1 LC LC 

Vanessa atalanta Atalanta 1  LC LC 

Totaal aantal   185 59     

Aantal soorten   16 14     

Aantal RL-soorten 2011   2 3     
 
Verklaring Rode lijst: 
 
De in 2011 vernieuwde Rode lijst voor de dagvlinders gebruikt de internationale IUCN categorieën: 
 
EX (Extinct) = Internationaal uitgestorven 
EW (Extinct in the wild) = Internationaal in het wild uitgestorven 
RE (Regionally extinct) = Regionaal uitgestorven 
CR (Critical) = Ernstig bedreigd 
EN (Endangered) = Bedreigd 
VU (Vulnerable) = Kwetsbaar 
NT (Near Threatened) = Bijna in gevaar 
LC (Least Concern) = Momenteel niet in gevaar 
 



Bespreking van de Rode lijst-soorten (naar Maes et al, 1999, www.inbo.be): 
 
 
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni       bijna in gevaar 
 
 
 
Ecologie 
 
De Citroenvlinder is vooral te 
vinden langs bosranden en in open 
bossen en ruigten, maar ook in 
tuinen en parken. De vlinder vliegt 
in één generatie per jaar van begin 
juli tot midden juni van het 
volgende jaar. De voorjaarspiek ligt 
in de maand april, de zomerpiek 
tussen 10 juli en 10 augustus. 
Eitjes worden in het begin van de 
vliegtijd, wanneer de bladeren zich 
nog maar net ontplooien, 
afzonderlijk (af en toe met twee of 
meer) afgezet aan de basis van 
een uitlopende bloemknop van 
Sporkehout. Later, wanneer de 
bladeren uit de knop gekomen zijn, worden ook eitjes op de onderkant op de bladnerven of op de 
twijgjes in de buurt van de bladknoppen gelegd. De eitjes worden zowel zeer laag (30 cm) als vrij 
hoog (3,5 meter) op de waardplant afgezet, vooral op jonge struiken in zonnige delen van een 
bosrand. Tijdens het eerste rupsstadium ligt de rups aan de onderkant van het blad parallel aan de 
bladnerven. Later verhuist ze naar de bovenkant van het blad waar ze langsheen de middennerf van 
het blad ligt en door haar groene kleur zeer goed gecamoufleerd is. Als de rups volgroeid is, verlaat ze 
soms de waardplant op zoek naar een geschikte verpoppingsplaats, meestal aan de onderkant van 
een blad of tegen een stengel laag in de vegetatie. De verpopping kan echter ook plaatsvinden op de 
waardplant zelf. Citroenvlinders kunnen ongeveer één jaar als adult leven en zijn daarmee de 
langstlevende vlinders in onze regio. Verschillende auteurs beweren dat de Citroenvlinder in de 
warmste weken van de zomer in diapauze gaat en dat deze ‘zomerslaap’ de relatieve zeldzaamheid 
van deze vlinder in de hoogzomer zou kunnen verklaren. In de late zomer of het najaar vliegen ze dan 
weer veel talrijker, tot ze aan hun overwintering beginnen. Als overwinteringsplaatsen verkiezen ze 
Hulst, Klimop of Braam, waarin ze perfect gecamoufleerd zijn door hun bladvormige vleugelonderkant. 
Op zonnige winterdagen kunnen Citroenvlinders zelfs hun overwinteringsplaatsen verlaten om nadien 
elders verder te gaan met de overwintering. Na de overwintering komen eerst de mannetjes uit hun 
overwinteringsplaatsen omdat ze al in staat zijn te vliegen bij een lagere temperatuur dan de wijfjes. 
De paring vindt pas na de overwintering plaats en wordt meestal voorafgegaan door een lange 
baltsvlucht. 
 
Verspreiding 
 
Het areaal van de Citroenvlinder strekt zich uit van Midden-Scandinavië tot Noord-Afrika en van West-
Frankrijk en Groot-Brittannië tot Siberië. 
De Citroenvlinder was vroeger zeer algemeen en is dat momenteel nog steeds. De grootte van het 
verspreidingsgebied van Citroenvlinder is in de loop van de 20ste eeuw vrij constant gebleven. De 
plaatsen waar de Citroenvlinder momenteel waargenomen worden komen grotendeels overeen met 
de vroegere vindplaatsen. De Citroenvlinder kan zowat overal aangetroffen worden, maar de 
voortplanting gebeurt voornamelijk in de buurt van bossen en bosranden. Vermoedelijk gebeurt de 
voortplanting vooral in de Kempen en in de Vlaamse zandstreek (waar Sporkehout veel voorkomt) en 
gaat de Citroenvlinder daarna zwerven. 



In Wallonië, Nederland en Duitsland eveneens een zeer ruim verspreide soort. In Groot-Brittannië 
verspreid en algemeen in Engeland en Wales. 
 
Behoud 

 
De Citroenvlinder geniet geen wettelijke bescherming. In Vlaanderen en België is de soort de laatste 
jaren achteruit gegaan en is daarom sinds kort opgenomen in de categorie "Bijna in gevaar" (NT), op 
Europese schaal is ze niet bedreigd. 
 
 
Bont dikkopje Carterocephalus palaemon     bijna in gevaar 
 
Voorkomen in het studiegebied 
 
Op 8 mei 2011 werden 41 
vlinders geteld in Jagersborg en 5 
vlinders in het Hasselterbroek. In 
Jagersborg werden de vlinders 
talrijk waargenomen op bloeiende 
planten in de bosdreven en vooral 
de dreven ten zuiden en westen 
van het westelijke perceel en ten 
zuiden van het oostelijke perceel. 
In totaal werden 22 vlinders op 
en langs de dreven waargenomen 
en 19 vlinders in de percelen. 
Binnen de percelen werden de 
Bonte dikkopjes waargenomen op 
open grazige plekken ontstaan na 
ontbossing. Op de open plek in 
bestand 28a werden 6 vlinders geteld en op de open plek in bestand 22b werden 8 vlinders geteld.    
 
Ecologie  
 
Het Bont dikkopje leeft op de overgang van vochtige graslanden naar vochtige bossen, op open 
plekken en brede bospaden in broekbossen en in heiden, vaak in de buurt van kleine open waters als 
grachten of vennen. In het buitenland komt de soort ook op kalkgraslanden voor. Het Bont dikkopje 
vliegt in 1 generatie per jaar van begin mei tot eind juni (met een piek tussen 10 en 31 mei). 
De wijfjes zetten de eitjes een voor een af ongeveer halverwege op de bovenkant van een pas 
uitgekomen blad van Pijpenstrootje of Hennegras, maar ook op andere breedbladige grassen van het 
geslacht Struisriet, Kropaar, Timoteegras, Witbol en Vossenstaart. De waardplanten waarop eitjes 
afgezet worden, staan meestal in een strook van 1 meter van de bosrand of op een open en vrij 
vochtige, grazige en schaduwrijke plek in het bos in vegetaties die al meerdere jaren niet meer 
gemaaid werden. De rups blijft tot ongeveer eind oktober van de waardplanten eten en het is dan ook 
belangrijk dat de waardplanten voldoende lang groen blijven als voedsel voor de rupsen. De 
aanwezigheid van aanvankelijk groene rupsen kan in het veld achterhaald worden aan de hand van de 
vrij typische vraatsporen: in de buurt van het uiteinde van de onderkant van een blad spint de rups 
een kokertje dat ze vooral ‘s nachts verlaat om te eten; hieronder maakt ze meestal twee 
trapeziumvormige of driehoekige inkepingen op enkele centimeters, schuin tegen over elkaar van aan 
de bladrand tot aan de bladnerf van de brede bladeren van de waardplant. Deze vraatsporen 
verhinderen dat de waardplant op het einde van het groeiseizoen voedingsstoffen naar de wortels 
verplaatst en zorgen er op die manier voor dat het voedingsgehalte van de bladeren boven de 
vraatsporen (naar de top van het blad toe) groter is dan dat van de bladeren onder de vraatsporen. 
Hierdoor blijven de bladeren van de waardplant een beetje langer geschikt als voedsel voor de 
rupsen. Indien een blad met vraatsporen aan de top naar beneden buigt, bevindt de rups zich meestal 
nog in het kokertje; staat het blad echter rechtop, dan heeft de rups het kokertje al verlaten. Rupsen 
gebruiken meestal hogere en meer met struiken begroeide, vochtigere delen van het leefgebied dan 



de volwassen vlinders. Voor de overwintering wordt een steviger spinsel gemaakt van verschillende 
bladeren op zo’n 5 tot 30 cm boven de grond en neemt de rups de lichtbruine kleur aan van dorre 
grassen. Na de winter (eind maart) zont de rups vrij veel alvorens op de bovenkant van een blad te 
verpoppen. Vlak voor de verpopping trekt de rups rond en bij gebrek aan voldoende zon, verpopt ze 
op de grond, anders gebeurt de verpopping op de bovenkant van een oud blad. De verschillende 
geslachten hebben elk een verschillende voorkeursbiotoop: mannetjes verdedigen een territorium van 
op een uitstekende tak of een hoge plaats in het gras (ongeveer 1 meter hoogte) in een lichtrijke, met 
struiken begroeide plaats in een vochtig bos of langsheen een bosrand, terwijl wijfjes zich vooral 
ophouden in open, bloemrijke beschutte plaatsen, waar ze aan hun grote nectarbehoefte kunnen 
voldoen. Na de paring verwijderen wijfjes zich van de plekken waar de meeste mannetjes zich 
ophouden. Het is een honkvaste soort waarvan aangenomen wordt dat ze binnen een geschikt gebied 
voldoende mobiel is om nieuwe terreinen te koloniseren via beschutte bosranden of bospaden. 
Grotere afstanden over niet beschut terrein lijken echter veel moeilijker overbrugbaar. Populaties van 
het Bont dikkopje zijn doorgaans vrij klein en komen meestal voor op vrij kleine terreinen, waardoor 
de soort tijdens inventarisaties niet altijd opgemerkt wordt. 
 
Verspreiding 
Het Bont dikkopje was vroeger vrij zeldzaam en is dat momenteel nog steeds. In de 20ste eeuw 
bereikt de grootte van het verspreidingsgebied een maximum in de tweede helft van de jaren zestig; 
tot aan het begin van de jaren tachtig is er dan een geleidelijke afname, maar de laatste jaren is er 
opnieuw een langzame toename merkbaar. Of dit de werkelijke situatie weerspiegelt of eerder het 
gevolg is van het gerichter zoeken en een betere kennis van het geschikte leefgebied, is moeilijk met 
zekerheid te zeggen. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat de soort positief reageert op de 
toenemende vergrassing in bosgebieden. De soort werd vroeger voornamelijk in de Kempen 
waargenomen, maar ook op enkele plaatsen daarbuiten (Overmere, Malderen, Merchtem, Zoniënbos 
en Meerdaalwoud). De huidige vindplaatsen liggen allemaal in de Kempen en sluiten aan bij de 
Kempense populaties in Nederland. 
In Wallonië is het Bont dikkopje vrij lokaal te vinden in de Fagne-Famenne-Calestienne en in de 
Ardennen en zeer lokaal in de Lorraine. In Nederland is het Bont dikkopje een vrij zeldzame 
standvlinder die in twee gescheiden gebieden leeft: de Achterhoek aan de grens met Duitsland en de 
Kempen. In Duitsland komt de soort verspreid over het land voor met uitzondering van het uiterste 
noorden. In Groot-Brittannië is de soort momenteel enkel nog in Schotland te vinden, in Engeland is 
het Bont dikkopje recent uitgestorven, maar in 1995 werd de soort op de vroegere vindplaats 
geherintroduceerd door de British Butterfly Conservation; hiervoor werden vlinders gebruikt uit het 
zuiden van België en Noord-Frankrijk. 
 
Behoud  
Het Bont dikkopje geniet geen wettelijke bescherming. Op de Vlaamse en Belgische Rode Lijst staat 
het Bont dikkopje in de categorie "Bijna in gevaar" (NT), maar op Europese schaal is de soort niet 
bedreigd. 
De grootste bedreiging voor het Bont dikkopje is verdroging waardoor de waardplanten niet 
voldoende lang gebruikt kunnen worden als voedsel voor de rupsen (de rupsen eten enkel groene 
bladeren) en de soort haar levenscyclus niet kan voltooien. Een tweede belangrijke reden van 
achteruitgang is het dichtgroeien van open plekken in bossen waardoor zonnige en bloemrijke 
plaatsen in bossen (voor de grote nectarbehoefte van het wijfje) verdwijnen. 
Het beheer voor het Bont dikkopje moet dan ook gericht zijn op het instandhouden van de 
verschillende situaties, die nodig zijn voor het voltooien van de levenscyclus: meestal komt dit neer op 
een beheer van nietsdoen of op het periodiek (om de 5-7 jaar) openkappen van dichtgroeiende 
plaatsen of het verbreden van bospaden (tot ca. 20-30 m). Begrazing kan enkel als het zeer extensief 
gebeurt (meestal volstaat de begrazing door reeën en konijnen om het leefgebied geschikt te houden) 
aangezien er voldoende hoog gras nodig is voor het maken van een overwinteringsspinsel 
(hibernaculum). Als er een maaibeheer toegepast wordt, moeten er steeds grote delen ongemaaid 
blijven en blijft ook de bosrand best ongemaaid om steeds te kunnen voorzien in geschikte 
eiafzetplaatsen en in de vrij grote nectarbehoefte. Voor het voortbestaan van een lokale populatie is 
het belangrijk dat er verschillende geschikte leefgebieden in elkaars nabijheid liggen zodat er 
voortdurend uitwisseling tussen de verschillende populaties kan gebeuren (metapopulatie). Hiervoor 
kunnen brede, bloemrijke bospaden best opengehouden of verbreed worden omdat ze eventueel 
kunnen dienen als verbinding tussen dergelijke terreinen. 



 

Kleine ijsvogelvlinder Limenitis camilla      bijna in gevaar 

 

Voorkomen in het studiegebied 
 
Op 28 juni werd er één exemplaar 
waargenomen in de oostrand van 
perceel 43d. De soort komt vrij 
algemeen voor in de omliggende 
gebieden Stamprooierbroek en 
Groot broek.  

Ecologie 

De Kleine ijsvogelvlinder leeft in 
vrij open bossen en aan 
bosranden met Wilde 
kamperfoelie waar schaduw en 
zon elkaar pleksgewijs afwisselen. 
De vlinder vliegt in één generatie 
per jaar van midden juni tot 
midden augustus (met een piek in de maand juli). 
De wijfjes zetten de eitjes afzonderlijk af aan de rand van bladeren van vrij kleine Wilde 
kamperfoelieplanten, meestal op ongeveer 1 meter hoogte en op plaatsen met een vrij hoge 
luchtvochtigheid. De favoriete eiafzetplanten staan aan rand van brede bospaden of in licht 
beschaduwde delen van het bos en zijn meestal alleenstaand. Pas uitgekomen rupsen beginnen te 
eten aan de top van het blad, maar laten de middennerf intact en verlengen die nog door er eigen 
uitwerpselen aan te plakken. De jonge rups rust op de niet-opgegeten middennerf van het blad en is 
daardoor bijzonder goed gecamoufleerd voor predatoren. Om te overwinteren spint de rups eerst het 
blad vast aan de bladstengel om te verhinderen dat het afvalt in de herfst. Vervolgens plooit de rups 
de bladranden om tot een kokertje. Meestal blijven de rupsen op de plant waar ze uit het ei gekropen 
zijn, maar bij voedselschaarste of vlak vóór de verpopping, leggen ze tot enkele meters af op zoek 
naar andere geschikte bladeren. De verpopping gebeurt aan de onderkant van een blad of aan een 
stengel. De mannetjes van de volwassen vlinders verdedigen individuele territoria meestal in de buurt 
van grotere bomen in brede bospaden. Van hieruit worden wijfjes onderschept. Kleine ijsvogelvlinders 
voeden zich voornamelijk met honingdauw, maar worden ook gezien op bloemen van braamstruiken 
en Sporkehout. 

Verspreiding 

Het areaal van de Kleine ijsvogelvlinder strekt zich uit van Zuid-Scandinavië tot Noord-Spanje en van 
West-Frankrijk en Groot-Brittannië tot Japan. 
De Kleine ijsvogelvlinder was vroeger vrij algemeen, maar is momenteel vrij zeldzaam. De grootte van 
het verspreidingsgebied vertoont een op- en neergaande beweging (ook in Groot-Brittannië) wat erop 
kan wijzen dat de soort zich na enkele opeenvolgende warme jaren kan uitbreiden. Vroeger werd de 
Kleine ijsvogelvlinder met uitzondering van West-Vlaanderen in verscheidene bosgebieden verspreid 
over Vlaanderen waargenomen. De huidige verspreiding is grotendeels beperkt tot de Kempen, maar 
ook elders (Drongengoedbos, De Klinge, Meerdaalwoud en Walenbos) komen momenteel nog 
populaties voor. In de omgeving van Brussel (Zoniënbos en Hallerbos) is de soort na 1971 volledig 
verdwenen.  

Na een sterke achteruitgang in de jaren 90 van de vorige eeuw lijkt de soort sinds 2010 weer wat toe 
te nemen. Zo bleek de soort na jaren verdwenen te zijn uit West Vlaanderen op korte tijd weer 



verschillende bosgebieden gekoloniseerd te hebben (Sylvain Cuvelier, Vlinderstudiedag 2012 en 
www.natuurbericht.nl) 

 
In Wallonië is de Kleine ijsvogelvlinder zeer lokaal ten noorden van de vallei van de Samber en de 
Maas en in de Ardennen, vrij lokaal in de Condroz en in de vallei van de Samber en de Maas en in de 
Lorraine en vrij verspreid in de Fagne-Famenne-Calestienne. In Nederland is het een minder algemene 
standvlinder. In Duitsland komt de soort over bijna het gehele land voor. In Groot-Brittannië is de 
soort beperkt tot het zuiden van Engeland. 

Behoud 

De Kleine ijsvogelvlinder geniet geen wettelijke bescherming in Vlaanderen. Op de Vlaamse Rode lijst 
staat de soort sinds 2011 in de categorie 'Bijna in gevaar'. Op de Belgische Rode Lijst staat de soort in 
de categorie Achteruitgaand, maar op Europese schaal is ze niet bedreigd. 
De voornaamste reden voor de achteruitgang van de Kleine ijsvogelvlinder is het veranderde 
bosbeheer waardoor open plekken in de bossen en mantel- en zoomvegetaties aan de bosranden 
verdwijnen. 
Een geschikt natuurbeheer voor de Kleine ijsvogelvlinder moet zorgen voor gevarieerde bosranden en 
een afwisseling van licht en schaduw in loofbossen met een voldoende grote oppervlakte. Dit kan het 
beste gebeuren door het kleinschalig kappen van bomen, door het verbreden van de bospaden zodat 
er meer licht in het bos binnendringt en door het gefaseerd maaien van de bosranden waardoor er 
altijd voldoende nectar aanwezig is. 

 

Aanbevelingen voor een vlindervriendelijk beheer 
 

Vermits beide gebieden een vrij beperkte uitbreiding zijn binnen een groter bosreservaat kan de vraag 
gesteld worden of specifieke maatregelen voor het behoud van dagvlinders niet beter op schaal van 
het gehele bosreservaat genomen worden. 

Hasselterbroek: 

Het Hasselterbroek is een vrij dicht en voor de grootste oppervlakte ook vrij jong bos. Weinig 
dagvlindersoorten leven in gesloten bossen. Dagvlinders werden dan ook bijna uitsluitend 
waargenomen langsheen de oost- en westrand van het gebied en in de enige open plek ten noorden 
van perceel 43b. Door recente kaalkapwerken op de percelen ten oosten van het gebied is de 
oostkant nu meer zonbeschenen. Hiervan profiteren heel wat vlindersoorten maar ook nectarplanten 
zoals braam waardoor het nog aantrekkelijker wordt voor dagvlinders. 

In het Hasselterbroek is al heel wat kamperfoelie, de waardplant van Kleine ijsvogelvlinder, aanwezig. 
Vooral in de oostelijke bosrand kunnen zonbeschenen planten geschikt zijn voor de Kleine 
ijsvogelvlinder.  

Gezien de verspreiding van Kleine ijsvogelvlinder en Bont dikkopje in de omliggende natuurgebieden 
Stamprooierbroek en Groot broek zijn specifieke maatregelen voor deze soorten in het Hasselterbroek 
niet noodzakelijk. 

Indien er toch voor gekozen wordt maatregelen voor dagvlinders te nemen in het Hasselterbroek dan 
zijn twee maatregelen nuttig: 

- openhouden van de open plek in het noorden van perceel 43b 



- een golvende rand of een inham vrij kappen aan de oostrand van het gebied   

Jagersborg: 

Net als in het Hasselterbroek zijn vooral de open plekken, bosranden en bosdreven interessant voor 
dagvlinders. Recent werden in beide deelgebieden heel wat bomen (voornamelijk Amerikaanse eik) 
gekapt waardoor kapvlaktes zijn ontstaan. Deze kapvlaktes zijn voornamelijk begroeid geraakt met 
Pijpestro met hier en daar kenmerkende soorten van heide zoals Struikheide en Tormentil. 

In beide deelgebieden kunnen drie maatregelen opgelijst worden gunstig voor dagvlinders 

- binnen de voornamelijk met naaldbomen beboste oppervlaktes aandacht besteden aan het maximale 
behoud van Blauwe bosbes en Spork als nectarplant en de laatste ook als waardplant voor de 
Citroenvlinder. Binnen de vochtigere voornamelijk loofhoutbestanden maximaal kansen bieden aan 
Kamperfoelie, de waardplant van de Kleine ijsvogelvlinder. Deze soort werd tijdens de inventarisatie 
niet waargenomen maar komt in het grotere bosreservaat Jagersborg en omringende bosgebieden 
voor. 

- veel winst voor dagvlinders (en andere fauna) kan nog gehaald worden in de bosdreven. Vooral de 
bosdreven ten zuiden van beide deelgebieden kunnen door middel van een aangepast maaibeheer en 
meer zon verder evolueren naar bloemrijke grazige vegetaties. Door golvend langsheen de gehele 
lengte van aangrenzende percelen minstens één boomlengte te kappen worden deze bosdreven beter 
zonbeschenen. Door een gepast maaibeheer waarbij telkens zones met voldoende nectarplanten en 
waardplanten gespaard blijven kunnen deze bosdreven verder ontwikkelen naar bloemrijke heischrale 
grazige stroken  van het type hn (droog schraal grasland). De gekapte zones kunnen beheerd worden 
als mantelvegetatie waar ook nectarplanten van ruigere vegetaties zoals akkerdistel, 
koninginnenkruid, wilgenroosje, braam een plaats hebben. 

- Binnen beide percelen zijn nu enkele grotere en kleinere open plekken ontstaan door het kappen van 
bomen. Er zou gekozen kunnen worden om enkele open plekken te behouden. Deze open plekken zijn 
nu voornamelijk begroeid met Pijpestro maar er is hier zeker de potentie aanwezig om deze mits een 
maatregel zoals plaggen en uitfrezen van stronken om te vormen naar een heidevegetatie en zelfs 
een heischraal grasland van het type hn. 

 

Maes D. & Van Dyck H. (1999) Dagvlinders in Vlaanderen, Ecologie, verspreiding en behoud. Stichting 
Leefmilieu Antwerpen i.s.m. INBO en Vlaamse Vlinderwerkgroep. Brussel. 

http://www.natuurbericht.nl/?id=5609 

 
 


