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1 Administratieve gegevens

1.1 Situering
Ligging: het projectgebied is gelegen in het oosten van de provincie Antwerpen, op het
grondgebied van de gemeenten Zoersel en Zandhoven (zie Kaart 1.1 en Figuur 1.1).

Figuur 1.1: Situering van het projectgebied (bron: Google maps).

Begrenzing: het projectgebied wordt in het westen begrensd door de woonzone Zoerselhoek
en enkele landbouwgebieden. De noordelijke begrenzing van het gebied volgt grotendeels
de onbebouwde zones tussen de kernen van St.-Antonius en Zoersel. Verder wordt het ge-
bied deels begrensd door de E34 in het zuiden en de N14 in het oosten.

Projectgebied:
dit beheerplan behandelt volgende eigendommen met een totale oppervlakte van 332,9 ha:

o Eigendom Agentschap voor Natuur en Bos/Vlaams Gewest: bosreservaat,
Vlaams natuurreservaat, bos, open plekken en natuurdomein

o Eigendom gemeente Zoersel: bos
o Eigendom OCMW Antwerpen: bos
o Privébos
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Benaming: in het projectgebied worden verschillende toponiemen onderscheiden (zie Kaart
1.2 en Figuur 2.3). Waar mogelijk wordt in het rapport verwezen naar deze toponiemen.

Relatie met andere groene domeinen: zie Kaarten 1.3, 1.9a en 1.9b.
Het belang van het gebied Zoerselbos met betrekking tot natuur en landschap blijkt uit de
ligging van het projectgebied. In en/of in de nabije omgeving van het gebied liggen Habita-
trichtlijngebieden, gebieden van het VEN, erkende en/of Vlaamse natuurreservaten (met de
uitbreidingsperimeter) Heiblok en Zoerselbos, beschermde landschappen/dorpsgezichten en
tal van cultuurhistorische punt-, lijn- en vlakvormige relicten (o.a. kleine landschapselemen-
ten).

1.2 Eigendom, zakelijke en persoonlijke
rechten

1.2.1 Eigenaars en beheerders
Een overzicht van de verdeling van de kadastrale percelen over de bestanden is terug te vinden
in Bijlage 1 en op Kaart 1.4.

 Naam en statuut van het gebied: Zoerselbos (domeinbos, bosreservaat, Vlaams natuur-
reservaat en natuurdomein), openbaar en privébos in Zoersel en Zandhoven.

De bestanden vervat in dit geïntegreerd beheerplan hebben een totale oppervlakte van
332 ha 90 a 12 ca (= projectgebied).

 De oppervlakte van het openbaar bos (incl. OCMW, gemeente en bosreservaat) is begin
2013 282,2 ha.

 Bij de besluiten van 17 oktober 2010 van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en
Cultuur (B.S. 21.02.2012) werd het Zoerselbos (Zoersel) aangewezen als bosreservaat,
met een oppervlakte van 29 ha 16 a 70 ca (zie Bijlage 2). Het gaat om de kadastrale per-
celen in de gemeente Zoersel, afdeling 1 sectie D met nummers: 175B, 175C, 176B,
176C, 177, 178, 179, 180, 181A, 181B, 183, 184B, 184C, 184D, 184E, 185B, 185C,
185D, 185E, 188A, 189A, 190A, 191 en 194 en sectie E met nummers 342 en 343.

 Bij Ministerieel Besluit van 18 maart 1999 (B.S. 08/06/1999) en overeenkomstig de arti-
kels 32, 33, 34 en 35 van het Natuurdecreet, werd ‘Het Zoerselbos’ gelegen te Zoersel,
met een oppervlakte van 16 ha 57 a 36 ca aangewezen als Vlaams natuurreservaat in
de bossfeer. Het betreft de kadastrale percelen 166A, 167, 168A, 169a, 170, 171, 173B,
174B, 174E, 268A, 268B, 268C, 269, 270, 271, 272, 273, 277B.

 Het bosreservaat, Vlaams natuurreservaat en het domeinbos zijn allen in eigendom van
het Vlaams gewest (Agentschap voor Natuur en Bos, Centrale diensten, Koning Albert II-
laan 20, bus 8, 1000 Brussel).

 Het beheer van de openbare bestanden van het Zoerselbos die domeinbos, bosreser-
vaat en natuurdomein zijn, wordt uitgevoerd door het Agentschap voor Natuur en Bos
(ANB), Provincie Antwerpen, Regio Schelde-Neteland.

 Het Vlaams natuurreservaat wordt beheerd door ANB (Regio Schelde-Neteland).

 Het beheer van de andere openbare bestanden wordt resp. uitgevoerd door de gemeen-
te Zoersel en het OCMW Antwerpen. Het technisch beheer gebeurt door ANB.

 Het beheer van de privébossen1 is de verantwoordelijkheid van de individuele private ei-
genaars, dewelke hierin vaak worden bijgestaan door de Bosgroep Antwerpen Noord
vzw (op grondgebied van Zoersel) en de Bosgroep Antwerpen Zuid (op grondgebied van
Zandhoven).

1 Opm: Tijdens de loop van het beheerplan zijn een aantal percelen van eigenaar gewijzigd, waardoor enkele “private”
bestanden medio 2014 eigendom zijn van ANB of waarbij de nieuwe eigenaar niet wenst te participeren (bv. HUp1h).
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Verantwoordelijke beheerder domeinbos, bosreservaat en natuurdomein:

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Regio Schelde-Neteland

Regiobeheerder:

Wim De Maeyer
Agentschap voor Natuur en Bos, Regio Schelde-Neteland
Gebouw Anna Bijns
Lange Kievitstraat 111/113 bus 63
2018 Antwerpen
Tel. 03-224 62 62
E-mail: wim.demaeyer@lne.vlaanderen.be

Boswachter ANB:

Wouter Huygens
Agentschap voor Natuur en Bos, Regio Schelde-Neteland
Buitendienst Antwerpen
Tel. 0474-89 78 86
E-mail: wouter.huygens@lne.vlaanderen.be

Verantwoordelijke beheerder bossen eigendom gemeente Zoersel:

Gemeente Zoersel
Handelslei 167
2980 Zoersel

Verantwoordelijke beheerder bossen eigendom Antwerpen:

OCMW Antwerpen
Lange Gasthuisstraat 39
2000 Antwerpen

Verantwoordelijke beheerder privébossen Zoersel:

Bosgroep Antwerpen Noord vzw

Bosgroepcoördinator
Karolien Devriendt
Vrieselhof
Schildesteenweg 99
2520 Ranst
Tel. 03-355 09 40, 0475-75 77 98
E-mail: karolien.devriendt@provincieantwerpen.be

Verantwoordelijke beheerder privébossen Zandhoven:

Bosgroep Antwerpen Zuid vzw

Bosgroepcoördinator
Kathleen Vanderheyden
Vrieselhof
Schildesteenweg 99
2520 Ranst
Tel. 03-355 09 40
E-mail: kathleen.vanderheyden@provincieantwerpen.be

mailto:wim.demaeyer@lne.vlaanderen.be
mailto:karolien.devriendt@provincieantwerpen.be
mailto:kathleen.vanderheyden@provincieantwerpen.be
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Indiener beheerplan:

Agentschap voor Natuur en Bos
Provinciale dienst Antwerpen
Gebouw Anna Bijns
Lange Kievitstraat 111/113 bus 63
2018 Antwerpen
Tel. 03-224 62 62
E-mail: ant.anb@vlaanderen.be

Opsteller beheerplan:
Grontmij Belgium nv
Meersstraat 138A
9000 Gent
tel.: 09/241.59.20
e-mail: els.vandenbalck@grontmij.be

Voorliggend beheerplan is geldig voor 20 jaar.

1.2.2 Zakelijke of persoonlijke rechten
Gebruiksovereenkomsten
Volgende gebruiksovereenkomsten zijn van toepassing:

Perceel Type overeenkomst Type gebruik Duur

Zoersel 1C 0239/00H000 gratis gebruiksovereenkomst
ANB/ANT/2013/00077

1ha begrazing met therapiepaard
vzw Monnikenheide (16/01 - 31/12) 1 jaar

Zoersel 1D 0093/00B000
Zoersel 1D 0093/00A000
Zoersel 1D 0094/00N005

gratis gebruiksovereenkomst
ANB/ANT/2013/00078
ANB/ANT/2014/00183

6,1354ha maaien met begrazing door
paarden (2 GVE/ha ) 1 jaar

Zoersel 1D 0093/00C000
Zoersel 1D 0093/00D000

gratis gebruiksovereenkomst
ANB/ANT/2013/00079

1,51ha maaien (tussen 15/06 - 1/07)
met nabeweiding paarden 1 jaar

Zoersel 1C 0306/00G002
Zoersel 1C 0306/00H002

gratis gebruiksovereenkomst
ANB/ANT/2013/00080 0,2629ha begrazing met paarden 1 jaar

Zoersel 1D 0094/00N003
Zoersel 1D 0093/00C000
Zoersel 1D 0093/00F000

gratis gebruiksovereenkomst
ANB/ANT/2013/00083
ANB/ANT/2014/00180

2,08ha maaien (na 15/06, na 15/09)
met afvoer maaisel 1 jaar

Zoersel 2B 0418/00B000
Zoersel 2B 0420/00F000

gratis gebruiksovereenkomst
ANB/ANT/2013/00086
ANB/ANT/2014/00177

1,5829ha maaien (na 15/06, na
15/09) met afvoer maaisel 1 jaar

Zoersel 2C 0020/00_000
Zoersel 2C 0037/00D000

gratis gebruiksovereenkomst
ANB/ANT/2013/00090 1,0548ha akkerbeheer 1 jaar

Zoersel 1D 0166/00A000
Zoersel 1D 0167/00_000

gratis gebruiksovereenkomst
ANB/ANT/2013/00092
ANB/ANT/2014/00175

1,5317ha begrazing met runderen
(2GVE/ha van 1/06 tot 31/10) 1 jaar

Zoersel 1C 0272/00_000
Zoersel 1C 0271/00_000

gratis gebruiksovereenkomst
ANB/ANT/2013/00101

1,89ha begrazing met runderen
(2GVE/ha van 1/07 tot 31/10) 1 jaar

Zoersel 1C 0321/00S000 gratis gebruiksovereenkomst
ANB/ANT/2013/00305

3,1866ha begrazing door paarden
(2 GVE/ha ) 1 jaar

Zoersel 1D 0121/00H003
Zoersel 1D 0121/00G003

gratis gebruiksovereenkomst
ANB/ANT/2013/00308

0,3915ha begrazing door paarden
(2 GVE/ha ) 1 jaar

Zandhoven 1 B
0032/00C000
Zandhoven 1 B
0034/00B000

gratis gebruiksovereenkomst
ANB/ANT/2014/00108

1,5 ha begrazing door runderen (2
GVE/ha) 1 jaar

Zoersel 2B 0389/00C000
Zoersel 2B 0389/00A000
Zoersel 2B 0389/00B000

gratis gebruiksovereenkomst
ANB/ANT/2014/00171

1,4352 ha maaien met afvoer van het
maaisel 1 jaar

Zoersel 1B 0294/00G000 gratis gebruiksovereenkomst
ANB/ANT/2014/00280

0,9355 ha begrazing door runderen
(2 GVE/ha van 1/03 tot 30/11) 1 jaar

Zoersel 1C 0294/00G000 Gratis gebruiksovereenkomst 1,86 ha begrazing door schapen
(1 GVE/ha) 1 jaar

HO7j Gratis gebruiksovereenkomst paardenbegrazing 50 jaar

mailto:ant.anb@vlaanderen.be
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Erfdienstbaarheden
Er bevindt zich een erfdienstbaarheid t.h.v. de gasleiding.

Recht van voorkoop
Overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 (BS 17/10/2003) is het
recht van voorkoop ‘natuur’ van toepassing in de uitbreidingsperimeters van erkende en Vlaamse
natuurreservaten binnen de gewestplanbestemmingen groen-, bos- en bosuitbreidingsgebieden
en de met één van deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden. Het recht van voorkoop
‘natuur’ is eveneens van toepassing in het VEN (zie Kaart 1.8a).

Er is tevens een recht van voorkoop van toepassing in het kader van het Natuurinrichtingsproject
Zoerselbos tijdens de duur van het project.

1.3 Kadastraal overzicht
Het kadastraal plan (zie Kaart 1.4) en Bijlage 1 geven een overzicht van de kadastrale percelen
die tot het projectgebied behoren.

De oppervlaktes per eigenaar betreffen (eigendomssituatie d.d. 1/6/2013):
 ANB: 271,4 ha
 Gemeente Zoersel: 9 ha
 OCMW Antwerpen: 1,8 ha
 Privébos: 50,7 ha

1.4 Statuut van de wegen en waterlopen
1.4.1 Statuut van de wegen
Bij het statuut van de wegen wordt onderscheid gemaakt in openbare wegen, buurtwegen en
boswegen. Op Kaart 1.5 zijn de buurtwegen in en op de rand van het projectgebied weergege-
ven (bron: geoloket buurtwegen, Prov. Antwerpen).

Openbare wegen

Er grenzen diverse openbare wegen aan de bestanden van voorliggend geïntegreerd beheer-
plan. Zo loopt in het noorden de Antwerpsedreef met aanpalend Schaapskooi en Langebaan. In
het westen lopen de openbare wegen Hallebaan, Berkemei en Peggerstraat; deze laatste geeft
in het zuiden aansluiting op de Boshuisweg. In het oosten komt de Zoerselbosdreef tot in het pro-
jectgebied, de Tenhoflaan paalt eraan. Verspreide bossnippers in het oosten palen aan verschil-
lende openbare wegen (o.m. Rodendijk, Zoerselhofdreef, Oosterenberg).

Buurtwegen

Kaart 1.5a/b en Figuur 1.2 geven een overzicht van alle buurtwegen volgens de Atlas der Buurt-
wegen (1843-1845) die aanwezig zijn in het projectgebied (bron: geoloket buurtwegen, Prov.
Antwerpen).

Volgende buurtwegen liggen in of op de rand van het projectgebied (van noord naar zuid)2:

Voetweg n°73: deze buurtweg liep in het verleden langs de bestanden DB2b en deels langs
DB2a en maakte westwaarts aansluiting bij de straat Medelaar.
Weg n° 30: deze buurtweg liep in het verleden van noord naar zuid langs het bestand DB2c.

2 Vanwege ingrijpende veranderingen doorheen de tijd (bv. aanleg E34), waren er in het verleden heel wat meer buurt-
wegen aanwezig.
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Weg n°4: deze buurtweg loopt nog tussen de bestanden DB3b en HH1a en geeft oostwaarts
aansluiting op de Berkemei.
Weg n°51: komt overeen met westelijke grens van de Hooidonkse Beemden (bestanden
HB5a, HB1a, HB1b), maar is enkel nog deels aanwezig langs bestand HB1a.
Weg n°52: deze buurtweg loopt langs de zuidrand van het bestand HE1b en takte vroeger in
het oosten aan de weg n°51 aan.
Weg n°53: deze (niet meer herkenbaar in het terrein) buurtweg liep dwars door het bestand
HEp2a en sloot in het westen aan bij de Schegelbaan, in het oosten bij de weg n°51.
Voetweg n°51: voetweg die vertrekt vanaf de Peggerstraat en doorheen het bestand HE4c
loopt.
Chemin n°16: nog bestaande weg langsheen de westrand van de bestanden SC2a, SC2b
en SC2a en die aansluit op de Peggerstraat in het noorden en de Boshuisweg in het zuiden.
Chemin n°17: nog bestaande weg langsheen de oostelijke rand van het bestand SC2c en
die aansluit op de Peggerstraat in het noorden en de Boshuisweg in het zuiden.
Sentier n°56: op heden niet meer herkenbaar. Vormde de verbinding tussen de huidige
Zoerselbosdreef en de Rodendijk en liep doorheen de bestanden HO9a, HO9b en HO9c.
Sentier n° 54: loopt langs de noordrand van de bestanden HO9a en HO9b.
Chemin n°21: loopt langs de noordgrens van het bestand HOp9f.

Figuur 1.2: Uitsnede Atlas der buurtwegen (bron: Provant.be).
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Doorheen het bosreservaat lopen geen wegen volgens de Atlas der Buurtwegen.

Ook door het Vlaams natuureservaat lopen geen wegen volgens de Atlas der Buurtwegen. Langs
de noordrand loopt de Antwerpse dreef.

1.4.2 Statuut van de waterlopen
Door het projectgebied lopen een aantal al dan niet geklasseerde waterlopen (zie Kaart 1.6). Van
noord naar zuid gaat het in het projectgebied om:

Groot Schijn (Voorgracht/Risschotse Loop): waterloop van 2e categorie en loopt door-
heen de Dolle Beemden langs de westrand van het projectgebied en noordwaarts langs de
oostrand van Hoog Schriek (langsheen bestand HS2d).
Op het zuidelijke eind van de dreef, langs de noordrand van bestand HS4a, verandert de
loop van naam (Schriekbeddeloop) en heeft ze een plotse en onnatuurlijke loop naar het
westen.

Tappelbeek (Hulstenbeek): waterloop van 2e categorie loopt van noord naar zuid doorheen
de Hooidonkse Beemden en langs de westrand van bestand SC2d in Schegel.Ze wordt ge-
voed door de Krekelenloop (buiten het gebied) en de (Binnenste en Buitenste) Monnikenloop
die van 2e categorie zijn. Niet geklasseerde waterlopen monden niet rechtstreeks uit in de
Tappelbeek.

Zandbeek: waterloop van 3e categorie, loopt langsheen bestand HU1a en HU1b doorheen
Den Hunk aan de zuidrand van het projectgebied.

Klein Wilboerebeek: waterloop van 3e categorie, loopt langsheen de oostrand van het pro-
jectgebied.

Einhovense beek: waterloop van 3e categorie.

Voorste Hoevenloop: waterloop van 3e categorie, loopt doorheen Hooidonkbos langsheen
de oostrand van het projectgebied en vormt de bovenloop van de Klein Wilboerebeek die
hoofdzakelijk van 3de categorie is en die het gebied binnen de driehoek Monnikenloop –
Visbeek – E34 ontwatert.

Enkele niet geklasseerde waterlopen en kleinere ontwateringsgrachten zijn ook nog in het
projectgebied aanwezig.

De waterlopen van 2e categorie worden beheerd door de provincie3. Aangelanden dienen hier-
voor aan enkele voorwaarden te voldoen, zoals het verlenen van doorgang en het toelaten van
niet-vervuilde deponie. Waterlopen van 3e categorie worden onderhouden door de gemeentelijke
overheid en niet-geklasseerde waterlopen vallen onder de verantwoordelijkheid van de respec-
tievelijke aangelanden.

Langs de oostgrens van het bosreservaat loopt de Tappelbeek.

De Tappelbeek en Monnikenloop lopen langs het Vlaams natuurreservaat.

1.5 Planologisch en juridisch kader
1.5.1 Gewestplan
Zie de gewestplanbestemming op Kaart 1.7.

Het projectgebied is gelegen op het gewestplan ‘Turnhout’ (K.B. 30/09/1977), kaartblad 16/2.
De voornaamste gewestplanbestemmingen zijn natuur- en natuurgebied met wetenschappelijke
waarde of natuurreservaat.

3 In de loop van 2014 werden een aantal waterlopen van 3e naar 2e categorie overgedragen. Bij de opmaak van het defi-
nitieve beheerplan was echter nog geen definitief goedgekeurde versie van deze omschakeling voorhanden.
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De gewestplanbestemmingen in het projectgebied zijn:
Bosgebied: de meeste bestanden van Hoog en Laag Schriek.
Natuurgebied / Natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat: vrij-
wel alle bestanden.
Landschappelijk waardevol gebied: enkele privébestanden in Dolle Beemden, enkele be-
standen in Hoog Schriek (HSp5a, HS2a, HS2b, HS2d, deel van HS1a, HS3a en HS4a), een
privébestand in Schegel (SCp1d) en bestand HS2b, twee bestanden in Hooidonkbos (HO8i
en HO8j).
Agrarisch gebied met ecologisch belang: enkele bestanden in Heiblok (HE1a, HE1b,
HE3a, HE3b), groot deel van de oostelijke helft van de Hooidonkse Beemden.
Agrarisch gebied: enkele privébestanden in Schegel (SCp1a en SCp1b), een privebestand
in Hooidonkeinde (HHp2a), enkele bestanden in Hooidonkbos (HO9a, HO9b, HO9c, HO9e,
HO9e), een bestand in Domein Hooidonk (DHp2g).

Het bosreservaat ligt volledig binnen natuurgebied.

Het Vlaams natuurreservaat ligt hoofdzakelijk binnen natuurgebied. Een deel ligt binnen agra-
risch gebied met ecologisch belang.

1.5.2 Algemene en bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoe-
ringsplannen

Er zijn geen APA’s of BPA’s van toepassing in het projectgebied.

Aan de noordrand van het projectgebied wordt een aanpassing voorzien van het Groot Schijn
(Risschotse Loop). Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Risschotseloop te Zoersel’ werd
goedgekeurd op 6 juli 2009 (Soresma, 2009). Buiten de planperimeter wordt een wachtbekken
ingericht en wordt een bypass van het Groot Schijn aangelegd om de wateroverlast in de wijk
Goudveld te voorkomen.

1.6 Beleidsplannen en -initiatieven
1.6.1 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wil de open ruimte in het buitengebied maximaal
vrijwaren voor landbouw, natuur en bos. Samen met de natuur- en landbouworganisaties maakte
de Vlaamse regering in 1997 de afspraak om te evolueren naar 750.000 ha agrarisch gebied,
150.000 ha natuurgebied en 53.000 ha bosgebied. Dat is een toename met 38.000 ha natuurge-
bied en 10.000 ha bosgebied en een afname van 56.000 ha landbouwgebied.

In 2001 besliste de regering de afbakening van deze landbouw-, natuur- en bosgebieden aan te
pakken in twee fasen. In een eerste fase werd in 2003 ca. 86.500 ha bestaand natuurgebied
aangeduid als onderdeel van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) . In de tweede fase worden
sinds 2004 de landbouwgebieden en de resterende natuur- en bosgebieden afgebakend. Met
betrekking tot het projectgebied is de structuurbepalende hoofdcomponent ‘open ruimte’ relevant.

a) De natuurlijke structuur
Voor wat betreft de structuurbepalende natuurlijke gebieden vermeldt het RSV de belangrijke
natuurwaarden van de bossen en beekvalleien in het stroomgebied van de Nete. De beekvalleien
van de Molenbeek – Tappelbeek en de bijhorende alluvia worden aangeduid als dominante
structurerende elementen voor de bestaande natuurlijke structuur.
De ontwikkeling van de beken en rivieren dient te gebeuren in relatie met de omgevende vallei,
voor de ecologische infrastructuur wordt een ruimtelijk-ecologische basiskwaliteit vooropgesteld
en de bestaande bossen worden herwaardeerd.
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b) De bosstructuur
De bosstructuur is een structurerend element van de open ruimte in Vlaanderen. De bosstructuur
bestaat uit het samenhangend geheel van gebieden waar bossen omwille van socio-
economische, ruimtelijke en ecologische doelstellingen met het oog op het duurzaam functione-
ren van de bossen worden behouden en ontwikkeld. De eisen die aan de Vlaamse bosstructuur
worden gesteld zijn hoog en bos dient er verschillende functies tegelijk te vervullen.
De Centrale Kempen (waartoe het projectgebiedgebied behoort) is een bosrijk gebied met een
uitgesproken parallelle reliëfstructuur gevormd door de valleien en langsliggende (beboste) zand-
ruggen. Meer naar het westen zijn de bossen van de Kempen sterk doorsneden door residentiële
bebouwing.

c) De landschappelijke structuur
Het RSV beschouwt het landschap als gegeven bij de afweging van ruimtelijke ingrepen. Uit-
gangspunt hierbij is het behoud en de ontwikkeling (versterking) van de diversiteit en herken-
baarheid van de landschappen in Vlaanderen.
Het ‘Land van Zoersel-Wijnegem’ dat een deel is van de ‘Centrale Kempen en het land van Nete
en Aa’ en waartoe het projectgebied Zoerselbos behoort, wordt in het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen aangeduid als een traditioneel landschap. Het wordt omschreven als een bosrijk,
zachtgolvend gebied met een uitgesproken parallelle reliëfstructuur, gevormd door moerassige
valleien en langsliggende zandruggen. Het landschap wordt gekenmerkt door compartimenten
van bebouwing en bossen, bepaald door het reliëf. Van noord naar zuid doorheen het projectge-
bied stromen enkele waterlopen die behoren tot de vallei van de Kleine Nete of tot de vallei van
het Groot Schijn.

1.6.2 Provinciaal ruimtelijk structuurplan Antwerpen
Het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA, Besl. Vl. Reg. 10 juli 2001) definieert
de regio waar het projectgebied gelegen is als ‘Antwerpse fragmenten’, deelruimte ‘bebouwd pe-
rifeer landschap’.
De belangrijkste elementen in de gewenste ruimtelijk-natuurlijke structuur voor de provincie Ant-
werpen zijn de natuurlijke gebieden die gekoppeld zijn aan het waternetwerk en de natuurlijke
gebieden die niet gekoppeld zijn aan het waternetwerk, nl. de bos- en natuurclusters. Binnen het
projectgebied zijn de alluviale bodems van de Tappelbeek de natuurlijke gebieden die gekoppeld
zijn aan het waternetwerk. Het bosgebied van Zoerselbos wordt aangeduid als boscluster.
De vallei van het Groot Schijn is afgebakend als natuurverbinding tussen het provinciaal domein
Vrieselhof en het Zoerselbos. Tussen het Zoerselbos en Halse Hoek is, via de Tappelbeek, ook
een natuurverbinding geselecteerd.

1.6.3 Provinciaal natuurontwikkelingsplan
In het natuurontwikkelingsplan van de provincie Antwerpen (PNOP) wordt vooral aandacht be-
steed aan gebiedsgericht en soortgericht beleid, de ecologische kwaliteit en een verbreding van
het draagvlak. Het PNOP noteert het Zoerselbos als een zeer waardevol boscomplex van
Vlaams natuurbehoudsbelang binnen de bovenloop van de Tappelbeek.

1.6.4 Ruimtelijk structuurplan Zoersel
Het structuurplan van de gemeente Zoersel deelt de gemeente in 6 deelruimten in, elk met hun
eigen identiteit. Het projectgebied behoort tot de deelruimte ‘Centrale groene long’. Wat betreft
natuurwaarde fungeert de groene long als natuurverbinding en natuurgebied op resp. provinciaal
en Vlaams niveau. Volgende concepten voor de gewenste ruimtelijk-natuurlijke structuur worden
vooropgesteld:

- waternetwerk als drager van de natuurlijke structuur;
- maximaal behoud en versterking van de open ruimte;
- ondersteuning VEN en open ruimte met doordachte ecologische verbindingen.

Hooidonkeinde wordt geselecteerd als openruimtegebied van gemeentelijk belang. Deze open
ruimte moet dan ook behouden en versterkt worden.
De nodige planologische stappen moeten nog ondernomen worden om dit via een RUP te beves-
tigen.
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1.6.5 Ruimtelijk structuurplan Zandhoven
Binnen het grondgebied van Zandhoven kunnen 5 deelruimten worden onderscheiden.
Het projectgebied sluit het meest aan bij deelruimte 2 ‘Kleinschalige noorden – (recreatief) open
ruimtegebied Pulderbos’. Hoewel er niet rechtstreeks uitspraken gebeuren over het projectgebied
wordt het belang van het Zoerselbos en zijn relaties met de omgeving onderkend.

1.6.6 Natuurinrichtingsproject Zoerselbos
Natuurinrichtingsprojecten, mogelijk geworden sinds de publicatie van het Natuurdecreet, streven
herstel van natuur en het natuurlijk milieu na in daartoe kansrijke gebieden. Het natuurinrich-
tingsproject Zoerselbos werd ingesteld op 8 juli 2008 (B.S. 01/09/2008) en beslaat 514 ha, in het
bosgebied Zoerselbos en haar directe omgeving. Het projectcomité werd opgericht bij Ministeri-
eel Besluit van 3 maart 2009 (B.S. 23/03/2009). In dit comité zetelen ambtenaren van de Vlaam-
se, provinciale en gemeentelijke administraties, vertegenwoordigers van natuurverenigingen, de
Provinciale Landbouwkamer en de Koninklijke Federatie van Notarissen.
De Minister heeft de samenstelling van de projectcommissie vastgelegd op 3 maart 2009 (B.S.
23/03/2009). In de commissie nemen eigenaars en (vrucht)gebruikers plaats, evenals vertegen-
woordigers van natuurverenigingen, landbouwdeskundigen, en leden op voordracht van de Hoge
Bosraad.

Met de instelling van het project in 2008 en de publicatie van de maatregelen en modaliteiten in
2011, werd een eerste uitvoeringsfase ingezet in 2012.
Doelstelling is enerzijds een mozaïekbeeld waar hooilanden, ruigte, struweel en broekbos elkaar
afwisselen in een valleigebonden geheel.
Daarbij wordt enerzijds een aantal herstelmaatregelen in de bos- en natuursfeer gepland, en an-
derzijds een aantal maatregelen die lokaal de toegankelijkheid structureel sturen. In de bossfeer
is de doelstelling exotenbestrijding over een oppervlakte van circa 120 hectare. Amerikaanse eik,
Amerikaanse vogelkers, rododendron en Amerikaans krentenboompje zullen door gerichte be-
strijding verder plaats maken voor een natuurlijke bosvegetatie. Lokaal werden ook populieren-
aanplanten gekapt, getopt of geringd.
Lokaal werd en zal ook, op basis van nutriëntenanalyses, de voedselrijke toplaag van hooi- of
weilanden worden verwijderd. Zo kunnen typische beekdalgraslandvegetaties tot ontwikkeling
komen. Op vlak van toegankelijkheid werd de Hallebaan, belangrijke zacht-recreatieve as aan de
westrand van het Zoerselbos, heringericht. Wandelaars, fietsers en ruiters kregen hun eigen
strook, ander inpasbaar verkeer kreeg via de nodige infrastructuur gestuurde toegang. Komende
jaren zal verder worden gewerkt aan ecologische herstelmaatregelen, met ondermeer ook aan-
dacht voor hydrologie en ontsnippering, en volgt de aanleg van een bufferwal langs de snelweg
met flankerend nieuw recreatief traject, en de aanleg van een nieuwe hoofdparking.

1.6.7 Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
Van 2004 tot 2009 werkte de Vlaamse overheid in overleg met gemeenten, provincies en mid-
denveldorganisaties een ruimtelijke visie uit op landbouw, natuur en bos in dertien buitengebied-
regio’s. De visie geeft op hoofdlijnen aan welke gebieden behouden blijven voor landbouw en
waar er ruimte kan zijn voor natuurontwikkeling of bosuitbreiding. Ze vormt de basis voor de op-
maak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, die de bestemmingen op perceelsniveau
vastleggen.

Het projectgebied valt binnen de buitengebiedregio ‘Antwerpse Gordel – Klein Brabant’. In uitvoe-
ring van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in 2008 een ruimte-
lijke visie op landbouw, natuur en bos op voor deze regio. Op 27 maart 2009 nam de Vlaamse
Regering kennis van deze visie en keurde ze de beleidsmatige herbevestiging van de bestaande
gewestplannen voor ca 9.700 ha agrarisch gebied en een operationeel uitvoeringsprogramma
goed.



Administratieve gegevens

Pagina 17 van 348

1.6.8 Beheerplannen en -visies
Voor het Zoerselbos werden verschillende beheerplannen en visies uitgewerkt rond natuur en
recreatie. Reeds in 1985 werd een uitgebreide inventarisatie en richtlijnen voor het beheer opge-
steld (gemeente Zoersel, De Bauw et al., 1985).
In 2004 werd een recreatieve studie uitgevoerd in het kader van de Natuurinrichting (De Roo &
Gommers, 2004).
Tevens werd in 2004 een chiroptologische studie (vleermuizenstudie) uitgevoerd in het Zoersel-
bos (Van Der Wijden & Verkem, 2004). Doelstellingen van dit onderzoek zijn o.a.:

 een inventarisatie van de verspreiding, soortenrijkdom en verplaatsingen (vliegroutes)
van de vleermuizen in het gebied;

 het uitvoeren van monotoring waarbij transecten werden gelopen om de relatie tussen
vleermuizen en de aanwezige landschapselementen en biotopen na te gaan;

 het onderzoeken van de vraag in verband met het effect van beheermaatregelen op de
vleermuisfauna: openhouden versus laten verbossen van beemden en dreven;

 het formuleren van aanbevelingen voor het beheer en de monitoring van de aanwezige
vleermuispopulaties.

In 2006 werd voor het beemdencomplex Hooidonkse beemden een visie uitgewerkt in het kader
van een eindwerk in het Departement Industrieel Ingenieur en Biotechniek aan de Katholieke
Hogeschool Kempen (Gielen, 2006).

In een bodemchemische studie van het Zoerselbos (Weijters & Bobbink, 2010) werden aanbeve-
lingen en locaties voor het afplaggen van terreinen gegeven.

In het kader van het Natuurinrichtingsproject werden een visie en beheermaatregelen uitgewerkt
binnen de perimeter van het natuurinrichtingsproject (VLM/ANB, 2010).

1.7 Speciale beschermingszones
1.7.1 Habitatrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebieden zijn speciale beschermingszones die door de lidstaat van de Europese
Unie aangeduid dienen te worden in uitvoering van de Europese Richtlijn 92/43/EEG
(Habitatrichtlijn). De aanduiding gebeurt op basis van objectieve en wetenschappelijke criteria
inzake habitats en soorten De erkenning als Habitatrichtlijngebied houdt in dat de lidstaat zich
ertoe verplicht alle nodige maatregelen te nemen om een duurzame bescherming van de
biodiversiteit te verzekeren. Zie voor afbakening Kaart 1.8a: Beschermingszones.

Het projectgebied behoort vrijwel volledig tot het Habitatrichtlijngebied ‘Bos- en heidegebieden
ten oosten van Antwerpen’ (BE2100017, deelgebied 6, 482 ha).

Het bosreservaat ligt volledig binnen het Habitatrichtlijngebied BE2100017 ‘Bos- en
heidegebieden ten oosten van Antwerpen’ en bevat onder meer het volledige
Zoerselboscomplex. Het bosreservaat bestaat uit habitattype 91E0* (Alluviale bossen met Alnion
glutinosa en Fraxinus excelsior).

Het Vlaams natuurreservaat ligt volledig in Habitatrichtlijngebied BE2100017 ‘Bos- en
heidegebieden ten oosten van Antwerpen’. De voorkomende habitats worden hierna
weergegeven.

Het gehele habitatrichtlijngebied werd aangewezen voor de volgende habitats (in het vet de in
het projectgebied voorkomende habitats, zie ook Bijlage 3):

 open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen (2330);
 mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegeta-

tie: Lobelia, Littorella en Isoëtes (3110);
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 oligotrofe wateren van het Midden-Europese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Iso-
ëtesvegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia)
(3130);
Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix (4010)4;
droge heide (alle subtypen) (4030)5;
grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion) (6410);
Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de on-
dergroei, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum) (9120);
oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten (9190);
alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) (91E0: prioritair habitattype).

Enkele habitats die voorkomen in het projectgebied werden niet aangemeld6:
 Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submon-

tane gebieden in het binnenland van Europa) (6230, subtype 6230_hmo (vochtige
heischrale graslanden)) komen voor in het natuurreservaat Heiblok.

 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de montane en alpiene zo-
nes (6430) zijn nog terug te vinden in de vallei van de Tappelbeek.

 Relicten van ‘Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officina-
lis)’ komen voor in de vallei van de Tappelbeek. Het subtype is niet vermeld op de habi-
tatkaart maar omwille van het voorkomen van Knolsteenbreek gaat het wellicht om
Glanshaverhooilanden (6510_hu).

De soorten van Bijlage II waarvoor de speciale beschermingszone werd aangewezen, zijn de
volgende (in het vet de in het projectgebied voorkomende soorten):

 Kleine modderkruiper (Cobitis taenia) (1149);
 Rivierdonderpad (Cottus gobio) (1163);
 Beekprik (Lampetra planeri) (1096);
 Geel schorpioenmos (Drepanocladus vernicosus) (1393);
 Drijvende waterweegbree (Luronium natans) (1831).

De niet-aangemelde soorten Heikikker en Poelkikker komen niet voor in het projectgebied.

De instandhoudingsdoelstellingen (de zgn. IHD’s) die gekoppeld worden aan deze Speciale
Beschermingszones werden in 2012 opgemaakt door ANB. De belangrijkste doelstellingen zijn:

Aangepast beheer en uitbreiding van beekbegeleidende graslanden en ruigtes in de
valleien van de Tappelbeek:
Langs de Tappelbeek in het Zoerselbos wordt een voldoende grote aaneengesloten
oppervlakte van beekbegeleidende graslanden en ruigtes tot doel gesteld. Het zal gaan
om een mozaïek van Europees beschermde habitattypes enerzijds en regionaal
belangrijke biotopen (dotterbloemgraslanden, grote en kleine zeggenvegetaties,
moerasspirearuigtes met graslandkenmerken) anderzijds. In het Zoerselbos zal dit
gebeuren in het kader van het natuurinrichtingsproject door het herstel van een oud
vloeibeemdencomplex waarin nog typische soorten voorkomen.
Natuurgericht beheer van habitatwaardige bossen:
Een dergelijk beheer is reeds voorzien in vele bossen in eigendom of beheer van het
ANB of een erkende terreinbeherende vereniging. Ook in andere openbare bossen en
private bossen gelegen in het VEN (of op vrijwillige basis) kan door toepassing van de
Criteria Duurzaam Bosbeheer de kwaliteit op termijn verbeterd worden.

4 Zeer fragmentair voorkomend.
5 Fragmentair voorkomend.
6 Een overzicht van de op heden voorkomende Europese habitattypes wordt gegeven in Bijlage 3. Er dient wel opgemerkt
te worden dat niet allen in een even goede staat van instandhouding zijn.
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Omvorming van niet-habitatwaardig bos naar boshabitats
Effectieve bosuitbreiding:
Effectieve bosuitbreiding zal gebeuren op gronden die nu reeds een natuurinvulling
hebben en op landbouwgronden (cfr. ruimtebalans Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen).
De belangrijkste bosuitbreidingen worden voorzien in de bossen in de vallei van de
Tappelbeek (ANB en privé-eigenaars) en in het Zoerselbos (ANB).
Herstel van de natuurlijke hydrologie en verbetering van de grond- en oppervlaktewa-
terkwaliteit:
In de vallei van de Tappelbeek wordt de natuurlijke hydrologie hersteld. Drainage van
valleigronden wordt zoveel mogelijk vermeden via een opwaardering van de
beekmorfologie. Ook een verdere verbetering van de kwaliteit van grond- en
oppervlaktewater is noodzakelijk voor de ontwikkeling en instandhouding van de tot doel
gestelde habitats en soorten.
Aangepast beheer van de waterlopen die door de SBZ stromen:
De tot doel gestelde realisatie van een aaneensluitend netwerk van habitatwaardige
beektrajecten vereist een aangepast waterbeheer. Op de beken waarin kleine
modderkruiper en/of rivierdonderpad voorkomen, worden de resterende
vismigratieknelpunten weggewerkt volgens de opgemaakte prioritering en worden
ruimingen zoveel mogelijk vermeden. Op plaatsen waar de natuurlijke
overstromingsdynamiek wordt hersteld, ontstaan, naast de voedselarme
grondwatergevoede valleibiotopen, voedselrijkere overstromingsbiotopen en
paaiplaatsen.

Afstemming van recreatief medegebruik op de ecologische waarden:
Een betere recreatieve ontsluiting van natuur- en bosgebieden bevordert het draagvlak
voor natuurontwikkeling. Door de realisatie van grote aaneengesloten natuurgebieden
kunnen de recreatiestromen (wandelaars, fietsers, ruiters, …) beter geleid worden zodat
kwetsbare habitats en soorten ontzien worden. In het Zoerselbos wordt de verdere
optimalisatie van recreatieve infrastructuur voorzien.

Tevens wordt voor het habitattype 6230_hmo (heischraal grasland) indien mogelijk uitbreiding als
doel gesteld. Deze oppervlakte is nodig voor een voldoende staat van instandhouding van
habitattypische soorten (zie Tabel 1.1).

Voor deelgebied 6 (482 ha) werden streefdoelen opgemaakt (zie Tabel 1.1, herkalibratie ANB
2013).

Tabel 1.1: Instandhoudingsdoelstellingen voor het Habitatrichtlijngebied ‘Bos- en heide-
gebieden ten oosten van Antwerpen’ (BE2100017, deelgebied 6: 482 ha).

code habitat
actuele

opp. (ha)
binnen

SBZ

actuele
opp. (ha)

buiten
SBZ

streefdoel
2033

binnen
SBZ

potentie
buiten SBZ

verwachte autonome
evolutie (>2050)

Europese habitats

3260 Laaglandrivie-
ren - -

3 km
habitatwaar-

dig

5 km stroom-
afwaarts

langs
Molenbeek

3 km habitatwaardig beektraject
+ Rivierdonderpad, Kleine
modderkruiper en Beekprik

4010 Natte heide fragmenten 0 fragmenten - fragmenten

4030 Droge heide fragmenten -
fragmenten
(in bosran-

den)
- fragmenten

6230 Heischraal
grasland 0,97 0

17 ha
(min. +4 ha

droog)
2,41 ha > 5 ha droog en fragmenten

van nat heischraal grasland

6410
‘Veldrusgras-
land’ (kwelge-

bonden)
3,18 ha 0 4,43 ha

(min. +2 ha) - > 5 ha in complex en kwaliteits-
toename

6430 Voedselrijke
ruigte 9,46 0 +0,12 ha 0,82 ha > 10 ha en kwaliteitstoename
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code habitat
actuele

opp. (ha)
binnen

SBZ

actuele
opp. (ha)

buiten
SBZ

streefdoel
2033

binnen
SBZ

potentie
buiten SBZ

verwachte autonome
evolutie (>2050)

6510 Glanshaver-
grasland 1,39 3,75 6,62 ha 4,9 ha > 5 ha en kwaliteitstoename

9120 Zomereiken-
Beukenbos 113,13 12,79 +123,35 ha

omvorming
en +20,64 ha

uitbreiding

+22,57 ha
omvorming
en +4,94 ha
uitbreiding

min. 20 ha bosuitbreiding bin-
nen SBZ en in totaal zo’n 300

ha binnen SBZ9190 Zuurminnend
eikenbos 32,4 21,1

91E0 Alluviaal bos 52,74 3,83

+11,27 ha
omvorming
en +3,68 ha
uitbreiding

+ 12,27 ha
door omvor-

ming
totaal 69 ha binnen SBZ

Regionaal belangrijke biotopen

rbbhc dotterbloem-
grasland 0 1,37 +12,25 ha + 6,63 ha

graslandcomplex van ca. 15 ha
in Tappelbeekvallei met vnl.

dotterbloemgrasland

rbbmr rietland 0 2,09 +0,43 ha -1,26 ha 2 ha

rbbsf wilgenstruweel 0 0,53 - - fragmenten

rbbsm gagelstruweel 2,45 0 - kwaliteitstoename

1.7.2 Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden
1.7.2.1 Vlaams Ecologisch Netwerk

De Vlaamse regering besliste op 18 juli 2003 over de definitieve afbakening van het eerste deel
van het VEN (B.S. 17/10/2003). De VEN-gebieden aangeduid in de eerste fase zijn allemaal
gebieden die op het gewestplan een groene bestemming hebben. Binnen het VEN kunnen ge-
biedsspecifieke reglementaire maatregelen getroffen worden voor het behoud, de ontwikkeling
en het herstel van de natuur en het natuurlijk milieu. Deze worden opgenomen in een Natuur-
richtplan dat in overleg met alle betrokkenen (o.a. grondeigenaars) wordt opgesteld.

Zie voor afbakening Kaart 1.8a: Beschermingszones.

Grote delen van het projectgebied behoren tot de afbakening VEN 1ste fase, deelgebied ‘Het
Zoerselbos’. Het VEN-gebied valt grotendeels samen met het Habitatrichtlijngebied.

Het bosreservaat ligt volledig binnen VEN (GEN)-gebied, het Vlaams natuurreservaat deels in
GEN, deels in GENO.

1.7.2.2 Landschapsatlas

De verschillende elementen van de Landschapsatlas zijn weergegeven op Kaart 1.9a: Land-
schapsatlas. Deze atlas geeft een overzicht van de historisch gegroeide landschapskenmerken
van bovenlokaal belang met relictwaarde.
Er worden relictzones, ankerplaatsen en puntrelicten onderscheiden. Een relict is een overblijfsel
uit vroegere tijd dat nog getuigt van de toestand zoals die eertijds was. Concreet worden punt-,
lijn- en vlakvormige relicten onderscheiden. Sommige relicten van zeer verschillende aard vor-
men echter complexen die historisch samen horen en dus best in hun samenhang benaderd
worden, deze worden ondergebracht onder de categorie ‘ankerplaats’.

Relictzones zijn gebieden met een hoge dichtheid aan zowel bouwkundige, landschappelijke als
andere types relicten.
Twee relictzones komen voor het projectgebied, met name de ‘Vallei van de Tappelbeek-
Hulstenbeek, kasteeldomeinen, bos- en akkergebieden’ (R10061) en de ‘Vallei van de Grote
Schijn, kasteeldomeinen en bosgebieden’ (R10078).
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Ankerplaatsen zijn landschappelijk de meest waardevolle gebieden voor Vlaanderen. Volgens
het besluit van de Vlaamse regering van 9 mei 2008 geldt er een zorgplicht op alle vastgestelde
ankerplaatsen. Hierbij moet schade worden voorkomen aan een typisch landschapskenmerk van
een ankerplaats en moet door schadebeperkende maatregelen de betekenisvolle schade die aan
de ankerplaats wordt aangebracht zo veel mogelijk beperkt worden, en indien dit niet mogelijk is,
hersteld en gecompenseerd worden. De aanduiding van deze ankerplaatsen is nog maar voorlo-
pig en kan na advies van verschillende bestuurlijke entiteiten een definitieve aanduiding krijgen.
In vrijwel het volledige projectgebied komt de ankerplaats ‘Hooidonkse Beemden en Zoerselbos’
(A10043) voor. De ankerplaats werd nog niet aangeduid als voorlopige of definitieve ankerplaats
i.k.v. het decreet behoud erfgoedlandschappen (B.S. 18/03/2004). Het bosreservaat en het
Vlaams natuurreservaat bevinden zich in deze ankerplaats.

Voor de relictzones en de ankerplaats werden, naast hun wetenschappelijke, historische, estheti-
sche en sociaalculturele waarde en de aard van verstoring van de zones en plaatsen, ook de
beleidswenselijkheden geformuleerd.

In het projectgebied komen tevens verschillende puntrelicten voor:
 Spui 1 aan Tappelbeek
 Spui 2 aan Tappelbeek
 Spui 3 aan Tappelbeek
 Spui 4 aan Tappelbeek

1.7.3 Beschermd landschap
Landschappen kunnen beschermd worden omwille van hun historisch, esthetisch of weten-
schappelijk belang. Het decreet van 16 april 1996 (B.S. 21/05/1996) houdende de bescherming
van landschappen, gewijzigd door de decreten van 8 december 2000 (B.S. 13/01/2001), van 21
december 2001 (B.S. 19/02/2002) en van 19 juli 2002 (B.S. 31/08/2002) betreffende de land-
schapszorg regelt de bescherming van landschappen en de instandhouding, het herstel en het
beheer van de in het Vlaamse Gewest beschermde landschappen.

De bescherming van het Zoerselbos kwam er mede dankzij de Vrienden van het Zoerselbos, een
vereniging die in 1972 door Leo Cautereels werd opgericht.
Het Zoerselbos werd omwille van de historische, natuurwetenschappelijke en esthetische waar-
den beschermd als landschap (zie Kaart 1.9b). De bescherming verliep in twee fasen. De eerste
fase omvatte het Boshuisje en het omliggende gebied ‘Kretse Beemden’ en een deel van het
Heiblok (77,8 ha). De bescherming van dit gebied van ca. 80 ha werd op 22 januari 1981 be-
krachtigd door een Koninklijk Besluit (B.S. 22/01/1981). In een tweede fase (M.B. 21 november
1985, B.S. 17/01/1986) werd een veel ruimer gebied beschermd (313,10 ha).

Het bosreservaat ligt volledig in het beschermd landschap ‘Zoerselbos’, het Vlaams natuurreser-
vaat ligt ook in het beschermd landschap ‘Zoerselbos’.

1.7.4 Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten
Het decreet van 22 februari 1995 (B.S. 05/04/1995) tot wijziging van het decreet van 3 maart
1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten regelt de bescherming, de
instandhouding, het onderhoud en het herstel van Vlaamse monumenten, stads- en dorpsgezich-
ten. Hierdoor kunnen beperkingen worden opgelegd aan de rechten van de eigenaar(s) van mo-
numenten en stads- en dorpsgezichten.

De beschermde monumenten binnen het projectgebied zijn (zie Kaart 1.9b):
 Spui Monnikendreef Zoersel (M.B. 10/06/1992, B.S.18/07/1992)
 Spui Antwerpsedreef Zoersel (M.B. 10/06/1992, B.S.18/07/1992)
 Spui dreef aan het Boshuisje Zoersel M.B. 10/06/1992, B.S.18/07/1992
 Spui Hooydonckse beemden Zoersel M.B. 10/06/1992, B.S.18/07/1992.
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Beschermde stads- of dorpsgezichten komen niet voor binnen de perimeter.

1.7.5 Vlaamse en erkende natuurreservaten
Bij Ministerieel Besluit van 18 maart 1999 (B.S. 08/06/1999) en overeenkomstig de artikels 32,
33, 34 en 35 van het Natuurdecreet, werd ‘Het Zoerselbos’ gelegen te Zoersel, met een opper-
vlakte van 16 ha 57 a 36 ca aangewezen als Vlaams natuurreservaat in de bossfeer (Kaart 1.8b).
Het betreft de kadastrale percelen 166A, 167, 168A, 169a, 170, 171, 173B, 174B, 174E, 268A,
268B, 268C, 269, 270, 271, 272, 273, 277B.

Het Ministerieel Besluit van 29 juni 1999 houdende de vaststelling van de uitbreidingszones van
de Vlaamse reservaten zoals bedoeld in het decreet van 21 oktober 1997 op het natuurbehoud
en het natuurlijk milieu (B.S. 14/08/1999), duidt volgende uitbreidingszone aan: alle groen-, bos-
en bosuitbreidingsgebieden in de gemeente Zoersel, kadastrale afdeling 1, sectie B, 3de blad,
sectie C, 1ste, 2de en 3de blad, sectie D, 1ste, 3de en 4de blad, en in de gemeente Zandhoven,
kadastrale afdeling 1, sectie A, 1ste en 2de blad en sectie B.

Er komen geen erkende reservaten binnen het projectgebied voor. Ten westen van het bosreser-
vaat ligt het bij M.B. van 20 april 2000 erkende natuurreservaat ‘Zoerselbos-Heiblok’, met een
oppervlakte van 9,85 ha, eigendom van Natuurpunt.

Het bosreservaat is gelegen binnen de perimeter van het Vlaams natuurreservaat ‘Het Zoersel-
bos’. Ten westen van het bosreservaat ligt het bij M.B. van 20 april 2000 erkende natuurreser-
vaat ‘Zoerselbos-Heiblok’, met een oppervlakte van 9,85 ha.

1.7.6 Bosreservaten
Bij de besluiten van 17 oktober 2010 van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
(B.S. 21.02.2012) werd het Zoerselbos (Zoersel) aangewezen als bosreservaat, met een opper-
vlakte van 29 ha 16 a 70 ca (zie Bijlage 2 en Kaart 1.8b).

In de bosreservaten is het verboden:
1. planten of onderdelen van planten te verwijderen;
2. opgravingen of extracties van materiaal uit de bodem of uit de ondergrond te verrichten;
3. werkzaamheden uit te voeren die niet in het beheerplan zijn opgenomen en die van aard zijn
wijzigingen aan te brengen in de mineralogische en paleontologische sites, de archeologische
grondvesten, het landschap, het reliëf, de natuurlijke [waterhuishouding], de bodemvruchtbaar-
heid, de zuiverheid en het regime van de waterlopen, de vegetatie en de inheemse flora en fau-
na;
4. dieren en planten te introduceren;
5. vuur te maken behalve wanneer zulks nodig is als beheersmaatregel, als fytosanitaire maatre-
gel bij wet verplicht of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment;
6. bronnen, veen- of turflagen te wijzigen;
7. dieren te verdelgen, te verplaatsen of te vangen, hun jongen, eieren, nesten of schuilplaatsen
te storen, tenzij een machtiging door het Agentschap werd uitgereikt, de commissie gehoord;
8. sport te beoefenen;
9. te jagen, tenzij daarvoor machtiging werd verleend door het Agentschap, na de adviescom-
missie gehoord te hebben;
10. pesticiden te gebruiken;
11. meststoffen te gebruiken;
12. keten, loodsen, tenten of andere constructies te plaatsen, zelfs als die slechts tijdelijk zijn.
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1.7.7 Strikt te beschermen soorten
De dier- en plantensoorten van communautair belang van de Bijlage IV van de Habitatrichtlijn
worden vermeld in Bijlage III van het Natuurdecreet. Deze soorten zijn strikt beschermd en de
administratieve overheid dient de nodige instandhoudingsmaatregelen te nemen ten aanzien van
deze soorten.

In het projectgebied komen volgende soorten van deze Bijlage III voor: Baard-/Brandts vleermuis,
Watervleermuis, Franjestaart, Gewone grootoorvleermuis, Gewone dwergvleermuis, Ruige
dwergvleermuis, Laatvlieger en Rosse vleermuis.

Soorten van Bijlage II van het Natuurdecreet waarvoor de SBZ-H werd aangewezen en die voor-
komen in het projectgebied zijn Kleine modderkruiper en Rivierdonderpad.

In Bijlage IV van het Natuurdecreet worden vogelsoorten van Bijlage I van de Vogelrichtlijn opge-
lijst die voorkomen in Vlaanderen. Relevant voor het projectgebied zijn Wespendief, IJsvogel,
Middelste bonte specht, Zwarte specht, Boomleeuwerik en Blauwborst.

1.7.8 Adviescommissie en stuurgroep
De opmaak van het beheerplan werd begeleid door een stuurgroep en door de
adviescommissie Bosreservaten Antwerpen.

De leden van de adviescommissie zijn:

ANB+INBO:
Erik Van Boghout celverantwoordelijke beheer
Joris Janssens celverantwoordelijke beleid
Hildegarde Quintens regiobeheerder Netebronnen-Zuiderkempen
Patrick Engels regiobeheerder Turnhoutse Kempen
Wim De Maeyer regiobeheerder Schelde-Neteland
Guy Heutz regiobeheerder Antwerpse Kempen
Bernard Van Elegem centrale diensten
Geert Sterckx centrale diensten
Kris Vandekerkhove INBO
Desiré Paelinckx INBO

Externe leden:
Brigitte Van Dongen Boshuis Ravels
Guy Geudens Pro Silva
Lieve Stoops Provincie Antwerpen
Paul Stryckers CVN
Jan Dirkx Natuurpunt

De leden van de stuurgroep zijn:

Wim Demaeyer ANB - regiobeheerder
Wouter Huygens ANB - boswachter
Bart Roelandt ANB - centrale diensten
Rafael Holsters ANB - boswachter
Jurgen Melis ANB - beleidsadviseur
Mario Deblock ANB - coördinator NIP Zoerselbos
Kaat Bogaerts ANB  - aanspreekpunt bos, bosgroepen
Erwin De Meyer ANB - prov. aanspreekpunt IHD’s
Rhea Denissen Vrienden van het Zoerselbos vzw
Eddy Bruggemans Vrienden van het Zoerselbos vzw
Bart Michielsen Vrienden van het Zoerselbos vzw
Leo Cautereels Vrienden van het Zoerselbos vzw
Karolien Devriendt Bosgroep Antwerpen Noord
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Kathleen Vanderheyden Bosgroep Antwerpen Zuid
Gijs Bracke Bosgroep Antwerpen Noord/Zuid
Paul Stryckers CVN
Monique Defeyter Gemeente Zoersel
Danny Vandevelde Gemeente Zoersel
Annick Verbraeken OCMW Antwerpen
Dirk Artois Onroerend Erfgoed

Deze stuurgroep werd aangevuld met experten (Lander Baeten, UGent), Ben Van der Wijden
(BIM), Didier Soens (Provincie Antwerpen) en Luc Dekeersmaeker (INBO).

mailto:Gijs BRACKE@groenantwerpen.provant.be
mailto:danny.vandevelde@zoersel.be
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2 Algemene beschrijving

2.1 Cultuurhistorische beschrijving
2.1.1 Historisch overzicht
De historische beschrijving werd gebaseerd op Van de Mosselaar (1984), Gielen (2006) en
VLM/ANB (2010).

Het huidige projectgebied is slechts een gedeelte van wat ooit het domein Hooidonk was. Dit
domein werd van 1233 tot 1797 als één geheel beheerd door de Sint-Bernardsabdij.
Het historische domein Hooidonk besloeg in de 17e eeuw een oppervlakte van 790 ha en be-
stond uit de Voorste Hoeven, de Achterste Hoeven, de Monnikenheide, de Schachtenheide, de
Hooidonkse en de Kretse Beemden, het Hooidonkbos, het Hoog Schriek en het Laag Schriek
(zie Figuur 2.3). Het huidige gehucht Hooidonk, gelegen op grondgebied Zandhoven, behoorde
niet tot dit historische Hooidonk. Het Heiblok en het Schegelbos maakten evenmin deel uit van
het historische gebied.

De vroegste verwijzing naar Hooidonk en meer bepaald naar het bos van Hooidonk dateert uit
1233. Toen schonk Hendrik II, Hertog van Brabant, de villa van Westmalle en het bos ‘Hoodonc’
aan de abdij van Villers met de bedoeling om er een nieuw klooster op te richten. Dit klooster
werd gesticht in Hemiksem aan de Schelde en Sint-Bernardsplaats genoemd. Bij de eigendoms-
overdracht werd bepaald dat het bos niet mocht ontgonnen worden, want het was jachtgebied
van de hertog van Brabant.

In de 14e eeuw begonnen de Cisterciënzermonniken er met de omvorming van het ‘Hooidonck-
bos’ dat veel moerassige delen omvatte. Deze moerassige stukken werden ontbost en omge-
vormd tot hooibeemden. Hiertoe werd de Tappelbeek voorzien van dijken en spuien.

De oppervlakte van het voormalige Hooidonkbos was in de 17e eeuw herleid tot 182,25 ha, daar
waar de benaming Hooidonkbos in de 13de eeuw nog sloeg op een gebied van ongeveer 500
ha. Uit het Plantboek van Zoersel blijkt dat vanaf het eerste kwart van de 18e eeuw heel het ge-
bied Hooidonk zeer snel veranderde (zie § 2.1.2.2.). Het landschap bleef nadien tot de jaren
1960, ondanks talrijke eigendomsoverdrachten in de 19de eeuw, zo goed als intact.

De naam Zoerselbos werd voor het eerst gebruikt in de 19e eeuw. In een officiële akte uit 1825
werd met ‘Zoerselle Bosch’ zowel het oude Hooidonkbos als het 18e eeuwse naaldbos van
Schriek bedoeld.

Het verval van de traditionele, kleinschalige landbouw, de verstedelijking van het platteland, de
aanvankelijke verkavelingsdrang en de aanleg van de E34 hebben sindsdien het uitzicht van het
gebied fundamenteel gewijzigd.
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Figuur 2.3: Overzicht van de toponiemen (bron: Vrienden van het Zoerselbos).

2.1.2 Kenmerken van het vroegere beheer
In wat volgt wordt een overzicht gegeven van het historisch beheer voor het Schriek (Hoog en
Laag Schriek), de Hooidonkse Beemden, het Hooidonkbos en Monnikenheide. De bespreking is
gebaseerd op Van de Mosselaar (1984), De Bauw et al. (1985), Gielen (2006) en VLM/ANB
(2010).

2.1.2.1 Schriek
13e – 17e eeuw: Heide
Dit gebied was reeds heide in de 13e eeuw en in bezit van de Sint-Bernardsabdij. De abdij ei-
gende zich immers op grond van de schenkingsakte alle woeste gronden en heidegronden bin-
nen de villa van Westmalle/Zoersel toe. Er bestond toen al een onderscheid tussen het Hoog
Schriek en het Laag Schriek, maar er was ook een Kapels Schriek (zie Figuur 2.4).
Op het einde van 13de eeuw is er voor het eerst sprake van de plaatsnaam ‘Schriek’ in Zoersel.
Het gaat om een heidegebied dat ongeveer 200 hectaren groot was en ten westen van het ‘do-
mein Hoodonck’ gelegen was. Het gebied werd betwist tussen de abdij van Sint Bernards en de
meier van Westmalle. Uiteindelijk won de abdij het pleit en werd het volle eigendom van het
klooster.



Algemene beschrijving

Pagina 27 van 348

Het heidegebied was onderverdeeld in drie stukken: het Hoog Schriek, het Laag Schriek en het
Kapels Schriek.
Het Kapels Schriek is het gedeelte dat dicht bij Sint Antonius gelegen is.  Daar was er sedert lang
een kapel voor deze heilige in het gehucht van Brecht dat destijds Jukschot genoemd werd.

Volgens het Landboek (1666) was het Schriek in de 17e eeuw een uitgestrekte privéheide, ver-
deeld in drie delen, die door kanten onderling en van de belendende eigenaars werden geschei-
den.

Figuur 2.4: Reeds in 1239 bestond het onderscheid Hoog, Laag en Kapels Schriek.

18e eeuw: Bebossing en aanleg van dreven
Vanaf 1727 werd begonnen met het bebossen van het Schriek, dat eerst in rechte percelen werd
verdeeld. Het Schriek was gedurende de vorige decennia echter intensief afgeturfd. Het lag vol
diepten, hoogten en vennen zodat de eerste zorg de nivellering en de ontwatering van het te be-
bossen terrein was. Omdat men het water niet kon laten afvloeien naar de beemden – de kanten
rondom de beemden mochten immers niet doorbroken worden – diende men een gracht te gra-
ven (langs de Hooidonkse Beemden) aan de buitenzijde van de beemdkant van aan de Gras-
beemd, rondom het Ruitersboske, tot het einde van de Schoorhoek.

Tussen 1729 en 1731 werd het gedeelte van de Schoorhoek tot aan de Antwerpse Dreef op die
wijze aangeplant, terwijl een klein perceel, het Mastenruitersboske (het huidige bestand LS7a),
werd gereserveerd voor het winnen van dennenplantsoen.
Bij de eerste aanplanten in het Schriek was geen den voorzien. Het aangeplant assortiment was
duidelijk gekozen in functie van de aanleg van een eikenbos op elzenhakhout. Pas in 1732, toen
men constateerde dat de elzenaanplant verdorde, werd tussen elke rij els en berk een rij den
bijgeplant. De den werd dan op 20 jarige ouderdom gekapt om te voorkomen dat hij de eik zou
verdringen. Doch de eik verloor, onafhankelijk van zijn standplaats onder de den, zelf zijn groei-
kracht na ongeveer 20 jaar. Deze ongelukkige combinatie leidde tussen de jaren vijftig en zestig
van de 18e eeuw tot een systematische kapping van het dennenbestand en een totale vernieling
van de eikenaanplant.
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Het Schriek werd daarna uitsluitend met grove den heraangeplant. In de jaren tachtig van de 18e
eeuw echter werden nog vele dennenaanplanten op het Schriek vernield door elkaar opvolgende
rupsenplagen.
Ondanks deze tegenslagen heeft de abdij van Sint-Bernards op het Schriek over een periode van
12 jaar (1727-1738) een heidegebied van 87,5 ha bebost.

De meeste dreven werden aangelegd voor het begin van de bebossing:
 Een eerste dreef werd aangelegd vanuit de noordwestelijke top van de Schoorbeek tot

aan de vrunte7 in het noorden. Het is de huidige Hallebaan, die toen de naam meekreeg
van Baaskensdreef. Deze dreef bestond uit een brede rijweg met aan weerszijden drie
rijen eikenbomen, vervolgens een binnengracht, een houtkant en een buitengracht. De
huidige Hallebaan ligt op de westelijke kant van deze dreef, de oostelijke buitengracht
loopt nu nog door het bos.

 Tegelijk met de Hallebaan en op dezelfde wijze werd de huidige Antwerpse Dreef aange-
legd vanaf de westrand van de Grasbeemd.

 Tussen 1729 en 1732 werd de huidige Middeldreef aangelegd. Zij was in totaal 30 m
breed, en langs weerszijden van deze rijweg kwam een strook van 10 m, waarop 10 rijen
dennen werden geplant.

 Ten slotte werden nog drie dwarsdreven getrokken van de beemden naar de Hallebaan.

2.1.2.2 Hooidonkse Beemden
Periode tot 17e eeuw: Ontginning van het moeras en moerasbos tot hooiland
Tot in de 14e eeuw situeerde er zich in het projectgebied ter hoogte van de Hooidonkse Beem-
den een groot ontoegankelijk moeras met bijhorend moerasbos. Nadien begon men met de ont-
gining van het moeras. De grondige ingrepen gebeurden reeds in de 15e en 16e eeuw:

Verleggen van de Tappelbeek
Verbinden van  Tappelbeek met de Zandbeek op grondgebied Zandhoven
Afscheiden van de Beemd van Fons Hens  van de Hooidonkse Beeemden
Het omvormen van het moerasbos tot hooibeemden

De omvorming van de natte gedeelten van het bos gebeurden toen de hertogen afstand deden
van hun jachtrecht in hun Zoersels domein. De Tappelbeek die oorspronkelijk meer naar het oos-
ten lag werd naar het midden van de nieuw ontstane beemden verlegd om vooral voor een bete-
re bevloeing van de beemden te zorgen . De beide Monnikenlopen dienden voor de ontwatering
van het bos en de afvoer van het hemelwater in de beemden.

De eerste ontginningen startten in de Halsen Aard door de ophoging van de Bosstraat, die door-
heen het moeras liep. De weg vormde dan een soort dam, waardoor de Halsen Aard van de rest
van het moeras werd gescheiden. Men denkt dan ook dat de Halsen Aard toen al min of meer
was drooggelegd en naar het noorden afwaterde tijdens lage waterstand. De twee referenties
koeveken en koevoort wijzen overtuigend op het gebruik ervan als weiland voor vee.
Al in 1287 was er sprake van houtkanten langs de Halsen Aard. Een belangrijke maar niet gedo-
cumenteerde periode van aanleg van houtkanten is de ontginning van het moeras tot beemden.
Er werd een grachtensysteem gegraven en op de oevers ervan blijken later houtkanten te staan.
Deze houtkanten dienden om percelen af te bakenen, het vee binnen te houden tijdens de na-
beweiding en als bron voor brandhout. Ze bestonden vooral uit zwarte els en gewone es.

In de 17e eeuw was het moeras en het bos volledig ontgonnen en de beemden volledig aange-
legd. De beemden van Hooidonk werden volgens het Landboek ontgonnen op het Hooidonkbos.
Ondanks dat de schenkingsakte verbood om het bos te rooien.
De Monnikenloop is in de zuidelijke helft van het gebied verdubbeld en niet langer de hoofdbeek
(‘Lopende Beek’). De nieuwe beek loopt meer centraal en zorgt vermoedelijk voor een betere
afwatering.
De Hooidonkse beemden waren hooiweiden die slechts in het najaar en in het voorjaar beweid
werden (Figuur 2.5).

7 Vrunte is de benaming voor de heiden, wildernissen, vennen, waters, straten en wegen waarop gemeenschappelijk
gebruiksrecht werd uitgeoefend door de gezamenlijke inwoners van een bepaalde territoriale omschrijving.
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Figuur 2.5: De Hooidonkse Beemden (1666).

18e eeuw: Ontwikkeling van het vloeibeemdensysteem
De belangrijkste periode die bepalend zal zijn voor de hele verdere geschiedenis van de beem-
den situeert zich in het begin van de 18e eeuw. Toen startte men met grootschalige waterbe-
heersingswerken in het beemdencomplex. De beemden werden omgevormd tot een ingenieus
vloeibeemdsysteem. De evolutie van dit beemdgebied naar een vloeibeemdensysteem was een
langzaam en empirisch proces. Reeds voor 1660 stonden er spuien in de Spuibeemd om het
water in de winter op te houden en over de hoger gelegen beemden te voeren, doch ten tijde van
het Landboek (1666) was dit systeem waarschijnlijk niet meer in werking.
Het was wellicht Gisbertus Van de Water die rond 1700 het vloeibeemdensysteem opnieuw in
werking stelde door het plaatsen van 3 houten sluizen zodanig dat bijna het hele beemdencom-
plex onder water kon lopen: de Halse sluis op de zuidgrens van de Broekbeemd, de Zoerselse
sluis ter hoogte van het Ruitersboske en een noordelijke gelegen sluis.

In de Hooidonkse beemden werd tijdens de 18e eeuw het sluizensysteem van spuien en
dijken dat de vruchtbaarheid van deze beemden moest bevorderen, vernieuwd en aangepast. In
de winterperiode liet men de beemden onderlopen omwille van de bemesting en op sommige
plaatsen haalde men hierdoor het vierdubbele van een normale opbrengst.
De situatieschets met de aanduiding van het bevloeiingssysteem op het einde van de 18e eeuw
geeft ons een duidelijk overzicht van de verschillende beken die door het gebied lopen (Figuur
2.6).
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Figuur 2.6: Het bevloeiingssysteem op het einde van de 18e eeuw.

Bij de drooglegging van het moeras werd de Tappelbeek doorheen de zuidelijke zandrug gegra-
ven (wellicht reeds in de 14e eeuw). Het verder verloop van de ontginning is onduidelijk. Ver-
moedelijk werd het gebied na drainering eerst als weiland gebruikt voor koeien. Pas na enkele
jaren kon het efficiënt als hooibeemd gebruikt worden, na het afsterven van de stronken. Gezien
zijn grote oppervlakte moet de ontginning van het beemdsysteem ongetwijfeld vele jaren werk
gevergd hebben: kapping van het moerasbos, graven van de grachten, aanpassing van de spui-
en en aanleggen van dijken en houtkanten.

In 1748 werd de Antwerpse Dreef doorgetrokken door de beemden en in 1754 werd hier over de
beek een brug met spui gebouwd, die echter nooit heeft gewerkt. De aanleg van de Antwerpse
Dreef schakelde bovendien de spui aan de Grasbeemd uit, vermoedelijk wegens overstromings-
gevaar voor de nieuw aangelegde verbindingsweg. Bijgevolg was vanaf het midden van de 18e
eeuw de Halse sluis aan het Bosstraatje de enige werkende spui in de Hooidonkse Beemden.
Ten slotte werd in 1793 een stenen sluis gemetst aan de Voorden. Deze diende niet voor de be-
vloeiing van de beemden maar wel om de vijvers rond het Zoerselhof te voorzien van water.

Bij de aanleg van het vloeibeemdsysteem werden ook dijken aangelegd. Het water oefende in
het vloeibeemdensysteem immers een zware druk uit op deze kanten. Zij moesten regelmatig
versterkt en opgehoogd worden zodat ze uiteindelijk de functie kregen van dijken. Zo’n dijk be-
staat nog naast de bosrand vanaf de Broekbeemd tot zover de beemden doorlopen. Deze dijk
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werd in de 18e eeuw dreefsgewijs met eiken beplant. De Brugbeemd wordt zuidelijk begrensd
door een dijk die parallel loopt met het Bosstraatje. Ten slotte loopt er een dijk op de zuidgrens
van de Grasbeemd en de Achterste Aard, die aansluit op de dijk aan de boskant, ten oosten van
de beemden. Deze dijken dienden dus om het water op de beemden te houden en te vermijden
dat de omliggende gebieden mee overstroomden. De westkant van de beemden werd (en wordt
nog steeds) gevormd door een natuurlijke hindernis in de vorm van landduinen, die voldoende
sterk en hoog waren om het water tegen te houden.
Deze dijken werden beplant met opgaande bomen aan de boszijde en met hakhoutstronken op
de beemdzijde, met de specifieke bedoeling een zo dicht mogelijke afsluiting te maken.

De inspanningen om de kwaliteit van de hooilanden te verbeteren werden met succes bekroond.
Niet enkel de prijsevolutie van de 18e eeuw bewijst dit, maar ook de verregaande percelering van
de beemden. Deze percelering had andere gunstige neveneffecten. De grachten die de diverse
percelen onderling afbakenden, zorgden voor een betere afwatering van het gebied. Het slib uit
deze grachten werd gebruikt om de bodem te verbeteren. De grachtkanten werden beplant met
elzenhakhout, dat niet alleen het terrein windvrij maakte maar tevens een houtproductie oplever-
de.

De resultaten van dit systeem bleken dermate positief dat men het de volgende 250 jaar in stand
gehouden heeft. Echter vanaf de tweede helft van de 20e eeuw is het beemdensysteem stilaan
beginnen af te brokkelen. Tal van percelen hebben hun functie als hooiland verloren, sommige
ervan zijn onderhevig geweest aan natuurlijke successie, andere werden aangeplant met popu-
lieren.

2.1.2.3 Hooidonkbos en Monnikenheide
13e-17e eeuw: Bos
Het Hooidonkbos vertegenwoordigde voor de 17e eeuw een bosgebied dat aanmerkelijk groter
was dan van wat in de 17e eeuw van overbleef. Waarschijnlijk waren er in de 13e eeuw reeds
grote oppervlakten tot heide omgevormd of vervallen.

17e eeuw: Bos en heide
Het bos van Hooidonk, waartoe bij de schenking ook de Monnikenheide, de beemden en de
Schachtenheide zouden behoord hebben, was in de 17e eeuw nog ongeveer 182 ha groot en
bestond toen gedeeltelijk uit oud eikenbos, gedeeltelijk uit heidevelden en schommen (verouderd
woord voor hooggelegen, onvruchtbare grond). Delen met heide waren aanwezig in Slijkvoort en
Huthei. De Monnikenheide was in de 17e eeuw volledig heidegebied. Wel kwamen in de Monni-
kenheide iets meer vruchtbare bodems voor, en de westrand werd vanaf het midden van de 16de
eeuw als (schraal) hooiland verpacht.

In het landboek van 1661-1666 staat vermeld dat het bos kanten heeft tegen de Schachtenheide
en de Monnikenheide, om de delen die niet mogen begraasd worden te kunnen afschermen.
Naar uitzicht en soortensamenstelling kan slechts gegist worden, maar vermoedelijk overweegt
meidoorn.
Na de heideontginningen verdwijnt de functie van de kanten aan de bosranden.

In het Hooidonkbos werd aan houtwinning gedaan, waarbij zowel volwassen als schaarhout werd
verzameld en verkocht. Op de stukken heide en de braakgronden werd turf gestoken. Het Hooi-
donkbos, vooral in de periode van 1400 tot 1600, was zowat de enige leverancier van ‘harde
houtskool’ (= van eik afkomstig) voor gans Antwerpen.

18e eeuw: Bebossing, drevenaanleg en aanleg van vijvers
Gedurende het eerste kwart van de 18e eeuw verrichtte de abdij grote inspanningen om haar
bosbestand te herstellen.
De twee belangrijkste open plaatsen in het Hooidonkbos, de Groene Weg en de Benninge (in het
Landboek ‘Beuninxheide’ genoemd) en met een vermoedelijke oppervlakte van 60 ha, werden
tussen 1700 en 1725 met grove den beplant.
In dezelfde periode werden eveneens een aantal mastendreven aangelegd. Enkel de Halsedreef
was vermoedelijk (gezien zijn tracé) een bestaand bospad, dat zuidwestelijk aansloot op het
Bosstraatje, hoewel volgens het schema van het Landboek geen echte weg door het Hooidonk-
bos liep.
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Er werden rond 1714 enkele visvijvers aangelegd op het Randlaar (later Tranteleer), op Huthei,
op de Slijkvoorthei en op de Ossenaard. Waarschijnlijk werden zij aangelegd op plaatsen die
daarvoor waren afgeturfd. Op de Tranteleers lagen twee vijvers, van elkaar gescheiden door de
Halsedreef. De beide vijvers stonden wel met elkaar in verbinding via een duiker onder de dreef.
De vijver westelijk van de Halsedreef kan nu nog volledig gesitueerd worden. De afbakening van
de oostelijke Tranteleervijver en van de Hutheivijver is in het huidige landschap moeilijker.
Op Slijkvoort bevonden zich drie vijvers: de grote Slijkvoortvijver, de kleine Slijkvoortvijver en de
driehoekvijver. De grote Slijkvoortvijver werd in 1726 nog uitgediept en de aarde werd gedeelte-
lijk gebruikt om de dijk rond de Driehoekvijver te verstevigen. De Driehoekvijver is nu nog duide-
lijk herkenbaar aan zijn opgezette kanten. De vijver op de Ossenaard werd reeds in 1726 ge-
dempt omdat karper stierf. Alle vijvers, behalve de Ossenaard, betrokken hun water langs de slo-
ten uit de Monnikenloop.

Met het aantreden van Gillis van Dyck als nieuwe toezichter van de abdij in 1725 veranderde de
hele bosbouwkundige optiek. De dennenaanplanten werden gedurende de eerstvolgende jaren
gerooid.

Praktisch alle bestaande dreven (voor de naamgeving werd de toponiemenkaart, cfr. Kaart 1.2
gebruikt) in het Hooidonkbos dateren uit de 18e eeuw:

 Tussen 1728 en 1737 rooide Gillis van Dyck de twee bestaande mastendreven en ver-
ving ze door eikendreven:

- de Groene Dreef, die de gelijknamige heide praktisch in twee gelijke stukken ver-
deelde;

- de Slijkvoortdreef, die loodrecht op de Groenewegdreef staat en van Slijkvoort naar
de Schachtenheide loopt (nu is dit de Zoerselbosdreef).

 De Antwerpse Dreef werd doorgetrokken (1751) tot het abtskwartier in het oosten en de
weg Zoersel – St.-Antonius in het westen. Zij vormde de belangrijke verbindingsweg met
de baan Antwerpen – Turnhout.

 Het Bosstraatje, de beukendreef achter het huidige Boshuisje, bestond vermoedelijk al
als Koevoort (doorwaadbare plaats voor vee) in de 13e eeuw en diende in de 18e eeuw
om de inwoners van Halle en Zandhoven toegang te verschaffen tot het bos en de
beemden.

 In 1751 werd een eikendreef aangelegd vanaf de Schachtendraaiboom, door de Pulsen
Houw recht op de Benninge. Deze dreef werd de Kromme Elleboogdreef genoemd een
beoogde een gemakkelijker houttransport uit het bos.

 In 1781 werd de dreef naast de Verkensdel, namelijk de huidige Warandedreef met haar
verlenging tot aan de Kretse Beemden, als een beukendreef aangelegd. Het is de eerste
vermelding van beuk in het Hooidonkbos.

 In 1784 werd een eikendreef vanuit de Monnikenheide recht op de Koeibeemd getrok-
ken, die in de 19e eeuwse documenten beschreven staat als de nieuwe dreef. Ook de
twee dreven die op de 19e eeuwse kaarten vermeld staan en parallel lopen met de
Kromme Elleboogdreef, moeten in de jaren ‘80 van de 18e eeuw zijn aangelegd. Bijko-
mend wordt ook de Schachtendreef op kaart vermeld (1785).

Ten oosten en ten westen van de Groene Dreef werd de mast gekapt en beplant met eik; berk en
mast werden gezaaid. Berk diende voornamelijk om heide-aanwas tegen te gaan, mast vooral
om plantsoen te winnen en om de eik te beschermen. De mast werd bestempeld als fijne mast,
wat op fijnspar zou kunnen wijzen. Deze aanplanten vonden plaats tussen 1738 en 1750.
Ook de dennenaanplanten op de Benninge werden tijdens de jaren ‘30 en ‘40 van de 18e eeuw
systematisch gekapt en vervangen door hetzelfde assortiment als op de Groene Weg, met dit
verschil dat hier elzenplantsoen aan werd toegevoegd.

Naast de beplanting van de open plekken in het bos kreeg ook het oude eikenbos in de loop van
de 18e eeuw de volle aandacht. Systematisch werden er per jaar ca 200 eiken gekapt, en be-
plant met eiken en elzenplantsoen. Hierbij werden afwateringsgrachten gegraven.
Het eikenbos was geen aaneengesloten gebied, maar bestond uit een reeks afzonderlijke bos-
sen die elk een eigen naam meekregen: Achterste Bos, Middelste Bos, Voorste Bos, Verkensdel,
Pulsen Houw, Elzenbossen, Langendonk, Ravenest.
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2.1.2.4 Houtskoolmeilers
In Zoerselbos werd houtskool gebrand. In een studie van Boeren et al. (2009) werden op ver-
schillende plaatsen in het Hooidonkbos restanten van houtskoolmeilers, constructies die dienden
voor het branden van houtskool, in de bodem gevonden (zie Figuur 2.7).
Zo werden er 49 houtskoolmeilers gevonden die vooral dateren van de periode 13e-17e eeuw. Er
zijn geen andere locaties in Vlaanderen gekend waar relicten van houtskoolmeilers van die peri-
ode en die dichtheid voorkomen. Er werden 3 clusters van houtskoolmeilers aangetroffen: een
oostelijke, een westelijke en een centraal gelegen, meer uitgestrekte groep. De 3 clusters bevin-
den zich in de nabijheid van water en (oude) wegen. De oudste meilers in het Voorste Bos date-
ren uit het einde van de 13e eeuw, enkele meilers in het Middelste en Achterste Bos dateren uit
de periode 1400 – 1650. Langs de Hooiweg in de Hooidonkse Beemden werden meilers gevon-
den die dateren van na 1650.
De in het Zoerselbos aangetroffen meilers zijn van het type Platzmeiler. Dergelijke volledig bo-
vengrondse constructies op een geëffende plaats in het bos hadden een diameter van 8 tot 10 m,
waren 3 m hoog en bevatten ongeveer 25 m3 hout. In het Zoerselbos zijn ze bewaard gebleven
tot op een hoogte van ca. 40 cm. Er kunnen 2 subgroepen onderscheiden worden. Een eerste
categorie heeft een diameter van ca. 10 m, is omringd door een smalle gracht en heeft een cen-
trale depressie. De tweede categorie is kleiner (diameter 4 à 6 m), heeft geen omliggende gracht
en occasioneel een depressie. De eerste categorie komt overeen met de oudste clusters, de
tweede met de jongste cluster.
Het terreinonderzoek wees uit dat de meilers slechts eenmaal gebruikt zijn. Verder toonde on-
derzoek aan dat alle structuren aangelegd zijn voor vrijwel de exclusieve verwerking van elzen-
hout. De meilers bevinden zich nochtans op de hogere en drogere gronden waar vrijwel geen
elzenhout aanwezig was, wat erop wijst dat het elzenhout eerst getransporteerd werd vooraleer
het verwerkt werd tot houtskool. Er werd tevens Hulst in aangetroffen, waardoor de soort als au-
tochtoon kan beschouwd worden.
Het onderzoek besluit dat het houtskoolbranden in het Zoerselbos wellicht geen systematische
activiteit was, maar eerder een occasionele op momenten met een overaanbod aan elzenhout.
Wellicht heeft de houtskoolproductie een rechtstreeks verband met de omzetting van de elzen-
bossen in hooilanden, waarbij grote hoeveelheden elzenhout ter beschikking was voor de pro-
ductie van houtskool.

Figuur 2.7: Locatie van de houtskoolmeilers in het Zoerselbos (Boeren et al., 2009).
Blauw de kleine meilers, in rood de grote.
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2.1.2.5 Recent beheer i.f.v. natuurinrichting

De uitvoering van het natuurinrichtingsplan (NIP) in het Zoerselbos verloopt via verschillende uit-
voeringsdossiers die gespreid zijn over meerdere jaren (zie Figuur 2.8).
Het eerste uitvoeringsdossier verloopt in twee fases en wordt uitgevoerd sinds 2012. In de eerste
fase worden een aantal uitheemse soorten zoals Amerikaanse vogelkers bestreden. In de twee-
de fase worden de inrichtingswerken uitgevoerd, zoals het verbeteren van paden en de heraan-
leg van de Hallebaan, het afgraven van een aantal hooilanden en de aanleg van een aantal poe-
len en slenken.
Naast deze maatregelen worden nog een aantal kleinere ingrepen uitgevoerd: beperkt oeverher-
stel van de Binnenste Monnikenloop, het verwijderen van een klein gronddepot, het herstel van
enkele duikers onder wandelpaden, het plaatsen/herstellen van een stuw (augustus 2014), het
oplossen van twee vismigratieknelpunten op de Tappelbeek door een beperkte grindbestorting
en het verwijderen van een tiental vierkante meter Japanse duizendknoop en bamboe.
Op verschillende plaatsen worden infoborden en zitbanken voorzien. Om de automobilisten, fiet-
sers, ruiters en wandelaars meer te kunnen sturen worden op enkele plaatsen slagbomen, poor-
ten of barelen met voetgangerssluizen geplaatst.

Figuur 2.8: Overzicht van de uitvoeringsfase 1 van het NIP Zoerselbos (2012).
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2.1.3 Evolutie van het bos- en landschapsbeeld
2.1.3.1 Historische kaarten (vanaf ca. 1775)

De evolutie van het bos- en landschapsbeeld wordt geschetst aan de hand van (verwerkte) histo-
rische kaarten. In een historische studie over het Zoerselbos werd op basis van historische kaar-
ten een digitale verwerking van het landgebruik uitgevoerd8. Deze kaarten van het landgebruik
(voor de periode 1300-1999) worden op Kaart 2.1a/b weergegeven.
De historische kaarten vanaf de Ferraris tot de topografische kaart van 1935 tonen twee grote
trends, namelijk een steeds verdere ontginning van de heidegronden door aanplanting van den-
nenbos en het omzetten van loofhout in naaldhoutbestanden.

de Ferrariskaart (1771-1778)
Aan de hand van de historische kaart van Ferraris krijgen we een eerste duidelijke illustratie van
het landschap in de 2e helft van de 18e eeuw.

Op de Ferrariskaart staat Hoog Schriek nog als heide (zie Figuur 2.9).
Hoog en Laag Schriek werden gescheiden door een waterloop (Groot Schijn).
Laag Schriek is bebost met naaldhout.

De Hooidonkse beemden staan ingekleurd als weiland/hooiland. Er zijn veel kleine percelen, de
trend naar kleinere percelen is te verklaren omdat de invoering van het vloeibeemdsysteem de
hooiproductie enorm deed toenemen, en de pachters dus geen grote percelen nodig hadden
door de grotere opbrengst per perceel.
De huidige noordelijke bestanden bestonden toen uit heide.

Het zuidoostelijke deel van de beemden wordt omzoomd door een gordel van loofbos. Het
noordoostelijke en het zuidwestelijke deel worden begrensd door heideterreinen, waaronder de
Monnikenheide en een deel van de Dolle Beemden. De huidige bestanden DB1a en DB2a staan
op de kaart als grasland, bestand DB2c als loofbos.

Het Hooidonkbos bestond uit loof- en naaldbos.

Schegel bestaat hoofdzakelijk uit heide, maar aan de randen komen enkele weilanden voor. Ook
Hoodonkeinde en het Heiblok bestond uit heide.
Het Domein Hooidonk bestond tevens voornamelijk uit heide, al kwamen er ook enkele loofbos-
sen voor (o.m. het bestand DH2b).

De Baaskensdreef staat reeds op de kaart. De dreef was de eerste van een hele reeks dreven
die de ontginning van het toenmalige heidegebied moest vergemakkelijken.

8 Zie http://www.davidsfonds.be/publisher/edition/detail.phtml?id=2948

http://www.davidsfonds.be/publisher/edition/detail.phtml?id=2948
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Figuur 2.9: Uitsnede van de Ferrariskaart.

Vandermaelen
Op deze kaart is Hoog Schriek nog steeds als heide aanwezig (Figuur 2.10). Laag Schriek staat
aangeduid als naaldbos.

De percelen van de Dolle Beemden staan allemaal als (vallei)graslanden ingekleurd, met uitzon-
dering van bestand DB2c dat nog steeds loofbos is. Bestand DB2d is omgevormd van heide naar
akker.

Op deze kaart zien we dat de beemden in Hooidonk nog steeds aanwezig zijn. Het beemden-
complex is op de kaart niet opgedeeld in verschillende kleinere percelen, maar we veronderstel-
len dat dit nog steeds aanwezig is. Het oostelijk deel is nog steeds als loofbos aanwezig. De
westelijke randzone staat als heide aangeduid.
Verder valt op deze kaart duidelijk op te merken dat de Tappelbeek (hier ‘Appelbeek’ genaamd)
en de Monnikenloop (‘Hofbeek’) ongeveer 100 m ten zuiden van het Bosstraatje samenkomen,
wat nu niet meer het geval is. De duiker in het Bosstraatje diende om bij hoge waterstanden de
overdruk op Tappelbeek te verminderen.
Rondom de beemden verdwijnen heideterreinen zienderogen ten gevolge van naald- en loofhou-
taanplantingen en akkers.
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Het Hooidonkbos staat als loof- en naaldbos en akkers op de kaart. Ten opzichte van de Ferra-
riskaart werd er meer loofbos aangeplant ten koste van naaldbos. De percelen aan de oostrand
van de huidige N14 zijn weiland of akker gebleven. In het Domein Hooidonk is zowel akker als
bos aanwezig.
De heide in Heiblok werd deels omgevormd tot naaldbos en akkers. Ook in Schegel is er een
omvorming naar naaldbos.
In Den Hunk zijn grote delen akker of heide gebleven.

Figuur 2.10: Uitsnede van de Vandermaelenkaart.

MGI 1892
Hoog Schriek staat nog steeds als heide op de kaart. Laag Schriek is nog steeds naaldbos.

Het valt op dat het aantal percelen in de Hooidonkse Beemden nog is toegenomen met het ge-
volg dat ze weer kleiner zijn geworden.
In de Schoorhoek (westelijk t.h.v. het bestand HB10a) is de heide ontgonnen en omgevormd tot
hooibeemd.
In Heiblok die het zuidwesten van de beemden omlijnt heeft men naaldbos aangeplant en dit ook
ten koste van heide. Schegel is nog verder volledig omgevormd tot naaldbos (ten koste van en-
kele percelen akker).

De Dolle Beemden blijven valleigrasland en bos.

In Hooidonkbos is een sterke versnippering waarneembaar met akkers en loof- en naaldbos. De
trend is hoofdzakelijk een omvorming van loofbos naar naaldbos. De bestanden ten oosten van
de huidige N14 werden ook deels bebost met naaldhout.
Ook in het Domein Hooidonk merken we een verdere bebossing op.

Zuidelijk in het projectgebied, in Den Hunk zijn geen grote verschuivingen in het grondgebruik
merkbaar.
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MGI 1929
Op de kaart zien we grote verschuivingen in het grondgebruik optreden in bepaalde delen van
het projectgebied.
In Hoog Schriek werden grote delen van de heide omgevormd tot naaldbos en weiland, bijna
niets van de oorspronkelijke heide is overgebleven.
Ook in Heiblok zien we een omvorming naar naaldbos (van de delen die voordien nog akker wa-
ren), al is er 1 klein perceeltje van naaldbos naar heide omgevormd (dit komt overeen met het
bestand HE4d). Ook de 2 noordelijke percelen van Heiblok zijn omvormd van naaldbos naar ak-
ker (bestand HE1a) en van naaldbos naar heide (bestand HE1b).

De situatie van grondgebruik in Schegel is quasi dezelfde als op de kaart van 1875, op enkele
kleine perceeltjes na die omgevormd zijn naar weiland. Ook in Den Hunk is het grondgebruik
vrijwel onveranderd gebleven, op enkele bestanden na die omgezet zijn tot naaldbos.

Ook zien we op deze kaart dat het beemdencomplex van de Hooidonkse Beemden nog altijd
bewaard is gebleven. Ten opzichte van de kaart van 1875 zijn de percelen wel kleiner geworden.
Het westen van de beemden is nu volledig omzoomd door naaldhout, het oosten door zowel
naald- als loofhout.

Het Hooidonkbos raakt verder versnipperd in kleine percelen, er zijn hiervoor heel wat kleinere
wegen aangelegd. Een verdere omvorming van loof- naar naaldbos doet zich voor.

NGI 1960
Deze kaart geeft voor de Hooidonkse Beemden een gewijzigd beeld t.o.v. de vorige topografi-
sche kaart, er zijn duidelijke veranderingen waarneembaar. Het beemdencomplex is tot dan toe
nog steeds zo goed als intact gebleven. Door het in ongebruik laten van de hooilanden treedt
een toenemende verbossing op. Percelen hooiland worden niet meer gehooid en/of nabeweid.
Als gevolg hierop ontstaan door natuurlijke successie ruigtes met als eindstadium verbossing.
Omwille van het natte karakter van de gronden worden dit in hoofdzaak elzen- en wilgenbroek-
bossen. Zo is op deze percelen door nulbeheer een natuurlijke invulling ontstaan, open ruimtes
en ruigtes afgewisseld met al meer verboste stukken.
Een andere nieuwe trend is de aanleg van populierenaanplantingen. Een aantal percelen hooi-
land werden zo aangeplant.
Ook in de houtkanten rondom de resterende percelen hooiland worden populieren aangeplant.
De houtkanten zelf worden steeds meer en meer bedreigd. Omwille van de opkomst van andere
brandstoffen heeft men het hout dat men vroeger in de houtkanten kapte niet meer nodig.
Op de kaart van 1962 zien we dat de Hoekbeemd, de Vierbunder en de Kleine Zevenbunder al
ingevuld staan als loofhout. De Kleine en Grote Achtbunder staan ingevuld als moerassig gebied.
In het noorden van de beemden is het areaal akker verminderd en veranderd in hooiland.

T.o.v. de jaren 1929 werden verschillende naaldbossen omgezet naar akker (bouwland), o.m. in
het Hooidonkbos en Schegel, maar ook in Heiblok.
We merken een verdere ontginning van de heidegebieden op, vooral in Hoog Schriek en Sche-
gel, waar de heide werd omgezet in naaldbos, akker en weiland. Ook in Heiblok werd de heide
ontgonnen en omgezet in naaldbos, weiland en akker.
Enkele naaldbossen werden omgezet naar loofbos, maar waar ook loofbos werd omgevormd
naar weiland of naaldbos.

NGI 1984-1999

We merken duidelijk dat het kleinschalige, open karakter van het beemdencomplex in de Hooi-
donkse Beemden aan het verminderen is. Verruigde en verbossende percelen worden afgewis-
seld met populierenaanplantingen en de nog resterende hooilanden.
Op de kaart constateren we dat de Kleine en de Grote Achtbunder, de Schoorhoek en grote de-
len van de Malsen Beemd, de Spuibeemd en de Grasbeemd met populieren zijn aangeplant.
Verder zijn hier en daar een aantal kleine stukjes verbost of aangeplant met populieren of naald-
bos.
Het aandeel naaldbos is sterk verminderd sinds de jaren ’60. Vooral in het Hooidonkbos, maar
ook in Schegel is er meer loofbos ten opzichte van naaldbos. Graslanden zijn ook in het Hooi-
donkbos sterk verminderd t.o.v. loofbos in de jaren ’60.
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2.1.3.2 Bosleeftijd

De bosleeftijd is weergegeven op Kaart 2.2.

Uit de bosleeftijdskaart blijkt dat de oudste bosgedeeltes in Laag Schriek en Hooidonkbos gele-
gen zijn. De bestanden ten oosten van de N14 van Hooidonkbos zijn echter van veel recentere
datum, met name ze zijn ontstaan na 1850 of zelfs na 1930. De meeste bosbestanden in Laag
Schriek en Hooidonkbos zijn echter permanent bebost sinds 1775.

Het grootste deel van de Hooidonkse Beemden is ontstaan tussen 1850 en 1930. Ook de be-
standen ten zuiden van de E34 (Den Hunk) zijn van recente oorsprong. Hoog Schriek en Dolle
Beemden zijn tevens meestal van recente ooorsprong (ontstaan tussen 1850 en 1930 of na
1930).

In het bestand in Hooidonkeinde is een mengeling van oudere en jongere bossen aanwezig. Ook
in de bestanden van het Domein Hooidonk zijn bossen van verschillende ouderdom aanwezig,
binnen 1 bestand zelfs van verschillende leeftijd.

In Heiblok vinden we zowel bestanden die permanent bebost zijn sinds 1775 of ontstaan zijn tus-
sen 1775 en 2000 (noordelijke zone) als recentere bestanden (ontstaan na 1850).

In het deelgebied Schegel is een variatie van oudere bestanden (ontstaan tussen 1750 en 1850)
en jongere bestanden (na 1850) aanwezig.

2.2 Beschrijving van de standplaats
2.2.1 Reliëf
Zie Kaart 2.3.

Het projectgebied is een onderdeel van het Kempisch laagland en het reliëf daalt er van ca. 14 m
in het noorden tot ca. 11 m in het zuiden (vallei van de Tappelbeek, Kretse Beemden).

De algemene afhelling van het terrein verloopt NNO-ZZW.

De valleien zijn breed en nagenoeg niet ingesneden (2 tot 4 m). Hoe meer naar het zuiden, hoe
duidelijker de valleien in het landschap zichtbaar worden.

In het bosrijke gebied van Zoerselbos is een uitgesproken microreliëf aanwezig. Tussen de Hooi-
donkse Beemden en Hooidonkeinde (W van gebied) bevindt zich een hoger gelegen N-Z zand-
rug die verder in zuidwestelijke richting loopt.

Verspreid over het hele gebied komen verder talrijke depressies voor. Het gebied Hooidonkse
Beemden valt samen met de grootste depressie. De beemden liggen in een van het noorden
naar het zuidwesten verlopende beekdepressie, waarin de Tappelbeek stroomt. Kleinere depres-
sies zijn aanwezig in Heiblok, Schegel, het westen van het Voorste Bos (westen Hooidonkbos)
en de Schijnvallei.

Binnen het bosreservaat vormen de Hooidonkse Beemden een onderdeel van het Kempisch
laagland en liggen tussen 10 m en 16 m boven de zeespiegel. De algemene afhelling van het
gebied verloopt NNO-ZZW. De hellingspercentages overstijgen nauwelijks 0,5%. De beemden
liggen in de van het noorden naar het zuidwesten verlopende depressie van de Tappelbeek.

Menselijke ingrepen hebben het natuurlijke reliëf van de beemden beïnvloed. Dit gebeurde voor-
namelijk in de 18de eeuw: dijken werden opgeworpen, dreven opgehoogd, waterlopen werden
vergraven voor de ontwatering van het moeras. Sindsdien is het reliëf nauwelijks gewijzigd, bui-
ten de aanleg van enkele drainagegrachten.
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2.2.2 Bodem en geologie
2.2.2.1 Geologie

De geologische kaart van het projectgebied en omgeving is weergegeven op Kaart 2.4.

De basis voor de ondergrond van de Kempen is de paleozoïsche sokkel die deel uitmaakt van
het bekken van de Kempen. Deze sokkel wordt bedekt door tertiaire mariene afzettingen, die in
het noordoosten van het projectgebiedgebied dikker zijn dan in het zuidwesten.

In het noorden van het projectgebied bestaat de basis van de kwartaire lagen uit de formatie van
Brasschaat, behorende tot het Lid van Hemeldonk (overgangstijd Plioceen-Pleistoceen). De
maximale dikte van het pakket bedraagt een 15-tal m. De formatie wigt uit naar het westen. De
zanden bestaan uit meestal grove maar ook fijne en homogene witgrijze kwartszanden.
In het zuidelijk deel van het projectgebied vormt de formatie van Lillo (Pliocene ouderdom) de top
van de tertiaire afzettingen. In oostelijke richting gaat deze formatie lateraal over in de formatie
van Poederlee (eveneens Pliocene ouderdom). De Zanden van Lillo bestaan uit groene tot grijs-
bruine, licht glauconiethoudende fijne zanden met aan de basis van de eenheid een schelpenzo-
ne. De dikte van het pakket bedraagt maximaal een 15-tal meter.

2.2.2.2 Bodemtextuur, -drainage en -profiel

De voorkomende bodemtypes-, drainage en -profielontwikkeling zijn weergegeven op Kaart 2.5.

Wanneer we de ruimere omgeving van het projectgebied bekijken, worden aan de hand van de
textuurklassen de NNO-ZZW gerichte structuur van de valleien van het Groot Schijn, de Tappel-
beek en de Klein Wilboerebeek zeer duidelijk weergegeven. Kleigronden, licht zandleem- en le-
mig zandgronden domineren de valleigebieden. In de ondergrond is over nagenoeg de volledige
loop van de valleien een zandsubstraat beginnend op geringe of matige diepte (20-125 cm) aan-
wezig. De ondergrond van de valleien wijkt dus sterk af van het bovenliggende afzettingsmateri-
aal.

Zandbodems zijn gelokaliseerd op de hoger gelegen interfluvia tussen de verschillende valleien.
De vochtklasse gaat van droog tot nat, maar de meerderheid van de bodems in het projectgebied
is vochtig.

Tussen de Tappelbeek en de N14 ten noorden van de E34 (= ten oosten en ten noorden van de
kleigronden in het Zoerselbos) liggen grote vlekken lemig zand. Op geringe of matige diepte (20-
125 cm) is in de ondergrond van dit deel van het projectgebied een kleizandsubstraat aanwezig.

Per deelgebied zijn de bodemkenmerken als volgt:

 In Hoog en Laag Schriek domineren vochtige tot natte zandgronden.

 In de Dolle Beemden zien we een gradïent in de bodemtextuur en drainageklassen van
de beek naar de hogere valleigronden. De natste gronden dichtst tegen de beek liggen
op natte klei. De drogere gronden zijn nat zand.

 Ook in de Hooidonkse Beemden liggen de meeste bestanden op natte klei, al zijn de
meest westelijke en oostelijke bestanden gelegen op nat zand. Enkele bestanden zijn
deels gelegen op zandleem (bestanden aan de noordoostrand, HB17e, HB18b, HB18c
en noordwestrand).

 De bodems in het Heiblok en Schegel zijn hoofdzakelijk vochtig zand.

 In Hooidonkbos liggen vrijwel de meeste bestanden op nat zand, enkele aan de oostrand
op nat zandleem. De privébestanden HOp9f en HOp9g zijn deels gelegen op nat zand-
leem.

 In Den Hunk zijn zowel vochig als natte zandgronden aanwezig.



Algemene beschrijving

Pagina 41 van 348

Hierna worden de bodems in het bosreservaat en Vlaams natuurreservaat besproken.

Bodem – bosreservaat

De bodem in het bosreservaat bestaat uit natte klei. Een zeer klein deel in de noordwestelijke
hoek bestaat uit nat zandleem.

De zeer trage inwendige ontwatering in het gebied zorgt voor een slechte natuurlijke drainage.
Dit zorgt bijna het hele jaar door voor hoge grondwaterstanden. Daardoor zal er geen uitloging of
aanrijking van de bodem plaatsvinden en zal er zich geen bodemprofiel kunnen ontwikkelen. Een
andere reden waarom er zich geen bodemprofiel heeft kunnen ontwikkelen is de kortstondige
bodemvormingstijd. Het bodemprofiel werd vaak bedekt met nieuw alluviaal materiaal alvorens
de uitlogings- en aanrijkingshorizonten zich volledig konden ontwikkelen. Op de natte tot zeer
natte gronden ontwikkelde zich wel een zwarte, humeuze bovengrond.

In de ondergrond van de Tappelbeekvallei bevindt zich een zandsubstraat beginnend op geringe
of matige diepte (20-125 cm). In het zuiden is er een plek waar het substraat venig is. De alluvia-
le bodems in dit gebied waren al aanwezig van voor de invoering van het bevloeiingssysteem.
Het betreft hier immers een groot natuurlijk overstromingsgebied. Tijdens de overstromingsperio-
des vonden afzettingen van alluviaal materiaal plaats. Enkel de bovenste centimeters van de al-
luviale bodem zijn afkomstig van het bevloeiingssysteem.

Bodem – Vlaams natuurreservaat

De meeste bodems binnen de afbakening van het Vlaams natuurreservaat behoren tot natte klei,
waar de natte klei hoofdzakelijk voorkomt in de vallei van de Tappelbeek. Langs de oostrand
komt nat zand en nat zandleem voor.

Op de bodemkaart zijn geen veenbodems weergegeven, maar in het kader van het NIP Zoersel-
bos werden bij een verfijnde bodemkartering leempakketten in de Hooidonkse beemden aange-
troffen (Figuur 2.11).

Figuur 2.11: Veenlagen in het Zoerselbos (NIP Zoerselbos VLM, 2010).

2.2.2.3 Bodemkwaliteit

Zowel voor het volledige natuurinrichtingsproject Zoerselbos (Weijters & Bobbink, 2010) als voor
het natuurreservaat Heiblok (Baeten & Verheyen, 2010) werd een bodemchemische studie uitge-
voerd om de aanwezige potenties naar natuurontwikkeling te kunnen inschatten. Het natuurre-
servaat Heiblok in deze bodemchemische studie ligt echter buiten het projectgebied (centraal in
het deelgebied Heiblok in het projectgebied).
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We bespreken hierna de resulaten van het bodemchemisch onderzoek van Weijters & Bobbink
2010 voor de parameters die ecologisch het belangrijkst zijn (naar potenties voor natuurontwikke-
ling toe), zijnde ijzer-, fosfaat- en stikstofgehalte.

Ijzer
In de zuidelijke delen van de Hooidonkse Beemden (bestanden HB1b, 1c, 2a-c, 3a-c) is de ijzer-
concentratie hoog (zie Figuur 2.12). Percelen met zeer weinig ijzer liggen in bos, en in Hoog
Schriek in bestand HS1a. Verder is het dat de percelen langs de Tappelbeek meer ijzer en een
hogere fractie leem bevatten dan de percelen langs de Monninkenloop.

Figuur 2.12: Totaal ijzerconcentraties in de bovenste 10 cm van de bodem
(Weijters & Bobbink, 2010).

Totaal-fosfor
Door de hoge ijzerconcentraties op de percelen langs beken (Dolle beemden (DB1a), Hooidonk-
se Beemden) is de totaal-fosfor (totaal-P) concentratie er in de bodem zeer hoog (Figuur 2.13).
De toplaag van de bodem is in bijna het gehele Zoerselbos echter verrijkt met fosfaat. Uitzonde-
ring is het bosperceel in Tranteleer (Hooidonkbos, bestand HO3a) en in de Huthei (bestand 6b in
Hooidonkbos). Het fosfaat is echter maar tot geringe diepte de bodem ingedrongen (10 tot 20
cm).
Naarmate de ijzerconcentratie in de bodem toeneemt, neemt ook de concentratie fosfor in de
bodem toe. IJzer bindt fosfor in de bodem, waardoor ijzerrijke bodems ook vaak zeer veel fosfaat
bevatten. Door de gunstige (Fe-S)/P ratio hoeft dat geen probleem op te leveren omdat er vol-
doende ijzer in de bodem aanwezig is om eventueel vrijkomend fosfaat te binden. Voorwaarde is
echter dat de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater goed is. Vooral de aanvoer van sul-
faatrijk grond- of oppervlaktewater kan voor grote problemen zorgen in een door ijzer gestuurd
systeem. Ook is het van belang te voorkomen dat water te langdurig stagneert in het gebied.
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Figuur 2.13: Totaal-P concentraties in de bovenste 10 cm van de bodem
(Weijters & Bobbink, 2010).

Nitraat en ammonium
Opvallend is dat de toplaag van de bodem op enkele locaties in de Dolle Beemden (binnen be-
stand 1a), Hoog Schriek en Hooidonkse Beemden zeer hoge ammoniumconcentraties bevat,
maar lage nitraatgehaltes (Figuur 2.14).
Dit is te verklaren door het proces van nitrificatie dat bij natte bodems optreedt. Bij nitrificatie
wordt ammonium microbieel met zuurstof omgezet naar nitraat. Dit proces wordt geremd onder
continue anaerobe condities, die vaak optreden wanneer een bodem langdurig onder water staat.
Er is dan geen zuurstof om ammonium om te zetten naar nitraat waardoor het ophoopt. Hierdoor
wordt het aanbod van nitraat kleiner en hoopt ammonium op.
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Figuur 2.14: Ammonium (bovenste figuur) en nitraatconcentraties (onderste figuur)
in de bovenste 10 cm van de bodem (Weijters & Bobbink, 2010).

Op basis van de bodemchemische studie zijn de conclusies voor natuurontwikkeling:
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 De toplaag van de bodem van de meeste percelen is weliswaar voedselrijk, maar het
fosfaat is slechts 10 à 20 cm diep de bodem ingedrongen. Hierdoor liggen er grote kan-
sen voor de ontwikkeling van soortenrijke natuurdoeltypen zoals dotterbloemgraslanden
en vochtige schraallanden wanneer men deze relatief ondiepe laag van de bodem ver-
wijdert.

 De onderzoeksterreinen in het bos, de Grote Tranteleer en de Huthei (Hooidonkbos), zijn
zeer arm aan fosfaat. Hier liggen grote kansen in het geval van de Grote Tranteleer, om
het soortenarme naaldbos om te vormen tot kenmerkend loofbos, of om het bos te ver-
wijderen en de hier van historie aanwezige heide te herstellen.

 De bodem is zeer ijzerrijk, dit zorgt ervoor dat de totaal-P concentraties in de bodem
hoog zijn, maar doordat de bodem relatief arm aan zwavel is, is de (Fe-S)/P ratio hoog.
Hierdoor is het risico op interne eutrofiëring na vernatting te overzien. Wel is het belang-
rijk om het gebied hydrologisch zo in te richten, dat stagnatie van sulfaatrijk grond- en /of
oppervlaktewater in de betreffende percelen wordt voorkomen.

2.2.3 Hydrografie en hydrologie
Zie Kaart 2.6 en § 1.4.2.

2.2.3.1 Oppervlaktewater
Op uitzondering van enkele waterlopen in het uiterste westen van Zoerselbos (Schriekheide) die
deel uitmaken van het bekken van de Benedenschelde (met name het Groot Schijn), behoort het
projectgebied hydrografisch tot het bekken van de Nete. Het hydrografisch net in het noorden
van dit bekken heeft een grote dichtheid. De waterlopen ontspringen op de cuesta van de Noor-
derkempen.
De waterscheidingskam tussen beide bekkens loopt van noord naar zuid, over Schriekbos, de
woonkern van Halle en verder in zuidwestelijke richting. Ter hoogte van de Hooidonkse Beemden
is de afstand en het hoogteverschil tussen beide bekkens opvallend gering.

Doorheen het projectgebied lopen drie (delen van) valleien. Ze volgen het reliëf, zodat hun oriën-
tatie NO-ZW is. Van oost naar west beschouwd, zijn het de valleien van de Klein Wilboerebeek,
de Tappelbeek en het Groot Schijn.

Binnen het projectgebied komen volgende waterlopen voor:

Groot Schijn (Voorgracht/Risschotse Loop): waterloop van 2e categorie
Tappelbeek (Hulstenbeek): waterloop van 2e categorie
Zandbeek: waterloop van 3e categorie
Eindhovensebeek: waterloop van 3e categorie
Klein Wilboerebeek: waterloop van 3e categorie (langs projectgebied)
Voorste Hoevenloop: waterloop van 3e categorie
Enkele niet geklasseerde waterlopen en kleinere ontwateringsgrachten zijn ook nog in het
projectgebied aanwezig.

Langs de oostgrens van het bosreservaat loopt de Tappelbeek.
Langsheen het Vlaams natuurreservaat loopt de (Buitenste) Monnikenloop, de Tappelbeek loopt
erdoor.

De Tappelbeek ontspringt in Westmalle en heeft een gering verval over vrij grote afstand. De
Tappelbeek loopt loodrecht op de hoogtelijnen. Op de Tappelbeek bevinden zich enkele regelba-
re spuien of sluizen.

De Monnikenloop heeft een dubbele loop, gelegen aan weerszijden van de dijk die de Hooidonk-
se Beemden scheidt van het Hooidonkbos. De Binnenste Monnikenloop mondt stroomopwaarts
van de zuidelijke spui in de Tappelbeek uit. De Buitenste Monnikenloop ontstaat noordoostelijk
van het Zoerselbos en stroomt in de Tappelbeek ten zuiden van het Bosstraatje, net voorbij de
zuidelijke spui.
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De Voorste Hoevenloop onstaat noordoostelijk van het Zoerselbos.

Tal van grachten en greppels zorgen voor de afwatering naar deze beken. De Tappelbeek staat
in verbinding met dwarsgrachten die nog vrij goed het patroon van de oude hooibeemden weer-
gegeven. Binnen dit systeem worden de meeste percelen nog ontwaterd door smalle ondiepe
grachten die op een afstand van 6 tot 12 m van elkaar liggen (hoewel vele reeds verland zijn).

Grachten en greppels komen ook nog voor in het Hooidonkbos. Ze monden via duikers uit in de
zuidelijke vijver van de Kretse Beemden.

Alle waterlopen zijn onbevaarbaar (zie § 1.4.2.).

Binnen het projectgebiedgebied staat de provincie Antwerpen in voor het beheer en het onder-
houd van de waterlopen van 2e categorie. Het beheer van de waterlopen van 3e categorie ge-
beurt door de gemeenten.

Binnen het projectgebied zijn nog 2 poelen aanwezig, met name een poel in de Zevenbunder-
beemd (in bestand 11b in de Hooidonkse Beemden) en een poel in de Huthei (in bestand 6b in
Hooidonkbos). Recent werd een nieuwe poel gevraven t.h.v het Emmapadje.

2.2.3.2 Grondwater
Zoersel en Zandhoven maken deel uit van het grote infiltratie- of voedingsgebied van de voor de
drinkwatervoorziening belangrijke aquifer die opgebouwd is uit miocene en pliocene formaties.
Ten gevolge van het overwegend vlakke karakter van het grondgebied en de meestal goede
doorlatendheid van de zandige bodems, treedt rechtstreekse oppervlakkige afstroming van het
regenwater zelden op. Het regenwater dringt door de bodem en vult het grondwater aan. Dit ver-
plaatst zich geleidelijk naar beken, vennen en topografisch lager gelegen plaatsen waar kwelge-
bieden kunnen ontstaan. Het grondwater ligt overal op minder dan 3 m diepte. Buiten de valleien
ligt de diepte van de grondwatertafel tussen de 125 en 300 cm. In de beekvalleien ligt de perma-
nente grondwatertafel op minder dan 125 cm diepte. In venige depressies komt het grondwater
aan de oppervlakte. In de valleien kent het grondwater nagenoeg geen seizoenale peilschomme-
lingen.

Vochtindicatiekaart

In het kader van het Natuurinrichtingsproject werd door de Vlaamse Landmaatschappij en de
toenmalige afdeling Natuur een vegetatiekarteringscampagne gehouden om een meer actueel
beeld te bekomen van de vegetatie in de beemden van het Zoerselbos (VLM/ANB, 2010). De
resultaten werden geïnterpreteerd en verwerkt tot een vochtindicatiekaart.
Uit Figuur 2.15 blijkt dat de Achtbunderbeemd en de Vierbunderbeemd als nat tot zeer nat kan
typeren. De graslanden rond de Halsen Aard hebben duidelijk een droger karakter.
De kwelgebieden bevinden zich in hoofdzaak in de nabijheid van de Acht- en Vierbunderbeemd
(centrale deel van de Hooidonkse Beemden).
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Figuur 2.15: Gemiddelde Ellenbergwaarden voor de parameter vocht (VLM/ANB, 2010).
Legende: Donkerblauw= nat tot zeer nat; Lichtblauw= vochtig tot nat;

Blauwgroen= vochtig; Groen= vochtig tot droog.

Kwelindicatoren

Op basis van een lijst van kwelindicatoren (zie § 2.3.6.2) kunnen de belangrijkste zones afgeba-
kend worden waar zich kwelinvloed bevindt. Op basis van deze vindplaatsen (zie Kaart 2.6 en
2.12d) blijkt dat de kwelzones zich hoofdzakelijk bevinden in de Hooidonkse beemden. Ook in de
vallei van het Groot Schijn (Dolle Beemden) is er nog verspreid kwel aanwezig.

Stijghoogtes grondwater

In 2006 en 2009 werd een monitoring uitgevoerd van een peilbuizennetwerk binnen Zoerselbos
(35 resp. 13 peilbuizen) door het INBO. Er zijn gegevens beschikbaar voor het Hoog Schriek,
Dolle Beemden, Hooidonkbos, Hooidonkse Beemden en Heiblok (zie Figuur 2.16).
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Figuur 2.16: Locatie van de peilbuizen (INBO).

De belangrijkste conclusies naar grondwaterstanden zijn:
 In de Dolle Beemden blijkt dat het grondwater in ieder geval gedurende de maanden no-

vember, december, januari, februari, maart en april in de wortelzone van de vegetatie
komt of tot in het maaiveld. In september zakt het grondwater tot een diepte van 80 cm
weg (zie Grafiek 2.1).

Grafiek 2.1: Grondwaterstanden in peilbuis 33 in de Dolle Beemden
(Schijnvallei, bestand DB1a) (periode september 2009-april 2010).

 In Hoog Schriek komt het grondwater vrij laag in de natte periode (november-april), tot
zo’n 20 à 30 cm onder het maaiveld. In de droge periode zakt het dieper uit, tot meer dan
een meter onder het maaiveld (zie Grafiek 2.2).
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Grafiek 2.2: Grondwaterstanden in peilbuis 36 in Hoog Schriek
(bestand HS2c) (periode september 2009-april 2010).

 In het Hooidonkbos zijn enkele natte bestanden aanwezig, zoals bestanden 7e en 7f. Het
grondwater komt tot boven het maaiveld en zakt maximaal 60 tot 110 cm diep weg
(Grafiek 2.3). In bestand HO5b blijkt het grondwater in de droge periode diep weg te
zakken, tot 120 tot 160 cm onder het maaiveld. Ook komt het grondwater niet tot in de
wortelzone van de vegetatie (altijd < 40cm –mv).

Grafiek 2.3: Grondwaterstanden in peilbuis 38 in Hooidonkbos
(bestand HO7e) (periode september 2009-april 2010).

 In het Heiblok komt het grondwater tot in de wortelzone van de vegetatie, maar zakt het
in de droge periode snel tot meer dan een meter diep weg (zie Grafiek 2.4).
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Grafiek 2.4: Grondwaterstanden in peilbuis 41 in Heiblok
(bestand HE4a) (periode september 2009-april 2010).

 In de Hooidonkse Beemden in de Malsen Beemd (tussen Tappelbeek en Monnikenloop)
bevindt het grondwater zich vrij diep onder maaiveld in de periode november-april, met
name 60-70 cm. In de drogere periode zakt het dieper weg, tot maximum 1.6 m (zie Gra-
fiek 2.5).
Opvallend is dat het grondwater in de Malsen Beemd niet tot in het maaiveld lijkt te ko-
men, terwijl het perceel tijdens het veldbezoek drassig was en een ijzer-oxiderend-
bacterie-filmpje werd aangetroffen, een indicator van ijzerrijke kwel.

Grafiek 2.5: Grondwaterstanden in de Malsen Beemd
(Hooidonkse Beemden) (periode september 2009-april 2010).

Voor natuurontwikkeling gelden volgende conclusies:
o In de Dolle Beemden, enkele bestanden van het Hooidonkbos (7e, 7f ) en het

Heiblok komt het grondwater langdurig tot in de wortelzone van de vegetatie of
zelfs tot boven maaiveld. Ook in de Hooidonkse Beemden is dit het geval. Hier is
een duidelijke interactie tussen het grondwater en de vegetatie aanwezig, deze
zones bieden goede mogelijkheden voor de ontwikkeling van dotterbloemhooi-
land en/of nat-vochtig schraalgrasland.
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2.2.3.3 Waterkwaliteit

Oppervlaktewater
Prati-index en Biotische index

Om de waterkwaliteit van waterlopen aan te duiden kan men gebruik maken van twee soorten
indexen. Enerzijds is er de chemische index die een maat is voor de zuurstofhuishouding en
waarmee men organische vervuiling kan vaststellen (de Prati-index). Anderzijds wordt – vaak ter
aanvulling van de chemische waterkwaliteitsgegevens – de biotische index gehanteerd, die ge-
baseerd is op de aanwezigheid van indicatorsoorten. Met betrekking tot het projectgebied zijn via
de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gegevens beschikbaar over de waterkwaliteit van het
Groot Schijn en de Tappelbeek. Over de andere, vaak kleinere waterlopen in het projectgebied,
zijn geen gegevens beschikbaar voor de Prati-index en de Biotische index.

* Er zijn geen meetpunten op het Groot Schijn binnen het projectgebied. De Prati-index van het
Groot Schijn stroomopwaarts van het projectgebied Zoerselbos schommelde in de periode 1999-
2005 tussen 3,6 en 2,1; in 2006 en 2010 bedroeg de Prati-index 2,9. Niettegenstaande deze
schommelingen, blijft het Groot Schijn matig verontreinigd. Stroomafwaarts van het Zoerselbos,
in Oelegem, wijst de Prati-index eveneens op een matig verontreinigde toestand.

Voor het traject stroomopwaarts van het projectgebied heeft het Groot Schijn in 2004 (laatst be-
schikbare meting) een matige biologische waterkwaliteit (waarde 5). Dit is een verbetering ten
opzichte van de jaren ’90 toen de kwaliteit schommelde tussen zeer slecht en slecht (waarde 2 à
4). De lage biotische index kan mogelijk verklaard worden door de rechttrekking van het Groot
Schijn (Risschotse Loop). Ten zuiden van het Zoerselbos werd in 2005 en 2006 een goede bio-
logische waterkwaliteit (waarde 7) genoteerd.

* Er is één meetpunt op de Tappelbeek gesitueerd in Zoerselbos, nl. ter hoogte van de Halse
Spui. De fysisch-chemische kwaliteit is er matig verontreinigd. Stroomopwaarts van Zoerselbos is
de Tappelbeek (matig) verontreinigd. Stroomafwaarts, in Ranst, werd tijdens de laatste meting,
een aanvaardbare waterkwaliteit bekomen (waarde 2).

In 2000 werd ter hoogte van de Boshuisweg een matige biologische kwaliteit opgemeten (waarde
6), waarna deze daalde tot waarde 4 in 2004, maar terug steeg tot 7 in 2010 (laatst beschikbare
meting). De lage biotische index was het gevolg van het vele afvalwater dat in de Tappelbeek
terechtkomt. Stroomafwaarts van het Boshuisje ligt de biotische index beduidend hoger.

Oppervlaktewaterkwaliteit waterlopen en poelen (Weijters & Bobbink (2010)

In de studie van Weijters & Bobbink (2010) werd tevens de oppervlaktewaterkwaliteit van een
aantal beken en poelen bepaald (Figuur 2.17). De belangrijkste conclusies naar oppervlaktewa-
terkwaliteit zijn:

 Het water in de beken (Tappelbeek en Schijn) is arm aan stikstof, licht verrijkt met fosfaat
en heeft een hoge alkaliniteit, het is ook rijk aan sulfaat. Dit maakt overstromen van de ij-
zerrijke en fosfaatrijke percelen met dit water risicovol. Als de fosfaatrijke en ijzerrijke
percelen worden bevloeid met dit water, en dit water langdurig in de percelen wordt vast-
gehouden, wordt het proces van interne eutrofiëring versneld. Dit kan tot een sterke ver-
ruiging van de vegetatie leiden.

 De onderzochte poelen in de Huthei (bestand 6b in Hooidonkbos) en Heiblok (buiten pro-
jectgebied gelegen) zijn zuur en regenwatergevoed. De poel bij de Zevenbunderbeemd
(in bestand 11b in de Hooidonkse Beemden) is meer grondwatergevoed en beter gebuf-
ferd. Helaas is met dit grondwater ook veel sulfaat aangevoerd waardoor deze poel sterk
met sulfaat verrijkt is.

 De droogvallende gracht bij de Driehoeksbeemd blijkt grondwatergevoed met zeer lage
fosfaatconcentraties en een matig tot lage sulfaatconcentratie.
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Figuur 2.17: Locatie van het bemonsterde oppervlaktewater (Weijters & Bobbink 2010).

Grondwater
De kwaliteit van het grondwater kwam in verschillende studies aan bod (Weijters & Bobbink
(2010), INBO (2009) en Figuur 2.18). De belangrijkste conclusies inzake grondwaterkwaliteit zijn:

 Het grondwater is op enkele locaties beïnvloed door sulfaat, waarschijnlijk veroorzaakt
door denitrificatie waarbij sulfide uit het pyriet oxideert tot sulfaat. Vooral het water uit de
peilbuizen bij Hoog Schriek en bij het noordelijke deel van Heiblok bevatte hoge sulfaat-
concentraties.

 Het grondwater in Heiblok (zone buiten het projectgebied, erkend naturreservaat) is van
het mineraalarme grondwater-type met lage calcium- en bicarbonaatconcentraties. Sul-
faat in deze zone van het gebied speelt een grote rol (zie hoger), in Heiblok binnen het
projectgebied zijn de sulfaatwaarden lager (cfr. peilbuis 41 in bestand HB4a).

 In het Hooidonkbos blijken de bestanden HO7e, HO7f en HO5b een goede grondwater-
kwaliteit te hebben met lage sulfaatconcentraties, van het bicarbonaat-calciumtype en
met hoge ijzerconcentraties.

 In de peilbuizen in de oude vloeibeemden van de Hooidonkse Beemden zijn de sulfaat-
concentraties laag en het grondwater van het bicarbonaat-calciumtype.
Voor natuurontwikkeling kunnen de resulaten als volgt geïnterpreteerd worden:

o In de Hooidonkse Beemden en in sommige bestanden van het Hooidonkbos is
het grondwater van het mineraalrijke bicarbonaat-calciumtype. Dit grondwater is
typerend voor de ontwikkeling van dotterbloemhooilanden en/of elzenbroekbos-
sen.

o Het grondwater bij Heiblok (zone buiten het projectgebied) en Hoog Schriek is
duidelijk beïnvloed door sulfaat en bevat minder mineralen, waardoor dit pro-
bleem op kan leveren wanneer de percelen sterk worden vernat. Het is niet wen-
selijk dat dit sulfaatrijke grondwater in de percelen stagneert, waardoor het de ij-
zer-fosfaatbinding verstoort en interne eutrofiëring kan veroorzaken.

poel Hooidonkse
Beemden

poel Heiblok

poel Hut-

Tappelbeek

Tappelbeek

Dolle Beemden

Driehoeksbeemd

zuur, sulfaatarm

      zuur, sulfaatrijk

basisch, sulfaat-
en fosfaatrijk
basisch, sulfaat-
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Figuur 2.18: Met rood aangegeven de peilbuizen met hoge sulfaatconcentraties
(>380 mol/l) en in blauw de peilbuizen van het goed gebufferde bicarbonaat-calciumtype,

die niet verrijkt zijn met sulfaat. Data gecombineerd uit 2002 en 2009
(INBO 2009, Weijters & Bobbink, 2010).

Voor het bosreservaat geldt voor de grondwaterhuishouding:
In de Kempen wordt de grondwaterhuishouding bepaald door de aanwezigheid van een water-
doorlatend zandig Tertiair substraat bovenop de waterondoorlatende Boomse klei. Het grondwa-
terpeil schommelt doorheen het jaar tussen maaiveldniveau en 50 cm onder het maaiveld. De
schommelingen van het grondwaterpeil zijn dus vrij beperkt en het grondwater zakt nooit diep
weg. Aangezien het grondwater regelmatig tot aan het maaiveld reikt en daar dan ook uittreedt,
ontstaan kwelzones.
Analyses van het oppervlaktewater tonen beïnvloeding door kalkoplossing en pyrietoxidatie. Het
oppervlaktewater wordt dus gevoed door het grondwater. Het ijzergehalte is lager dan in het
grondwater aangezien ijzer hier in contact met zuurstof heeft kunnen neerslaan.

2.3 Beschrijving van het biotisch milieu
2.3.1 Bestanden
2.3.1.1 Afbakening
Het overzicht van de bestanden wordt weergegeven in Tabel 2.2 en Kaart 2.7. Er worden in het
projectgebied 12 bosplaatsen en 228 bestanden onderscheiden met een gemiddelde bestands-
oppervlakte van 1,46 ha.

De bestandsgrenzen zijn afgestemd op de grenzen van de kadastrale percelen en voor de be-
standsnummering is de aanduiding gebeurd door het ANB. Naast de indeling in percelen, is er
d.m.v. de letter “p” een onderscheid gemaakt tussen openbare of private percelen.
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Tabel 2.2: Overzicht van de bestanden.
Beheerblok Bosplaats Bestand Statuut Opp. (ha) Type

I - Hoog Schriek HS 1a Openbaar 12,93 NH
I - Hoog Schriek HS 2a Openbaar 7,12 Weiland
I - Hoog Schriek HS 2b Openbaar 1,98 Ruigte
I - Hoog Schriek HS 2c Openbaar 2,21 Hooiland
I - Hoog Schriek HS 2d Openbaar 1,74 Akker
I - Hoog Schriek HS 3a Openbaar 2,44 NH
I - Hoog Schriek HS 4a Openbaar 3,46 NH
I - Hoog Schriek HS p5a Privaat 0,57 LH
II - Laag Schriek LS 1a Openbaar 0,84 NH
II - Laag Schriek LS 1b Openbaar 3,12 NH
II - Laag Schriek LS 2a Openbaar 4,50 N+L
II - Laag Schriek LS 2b Openbaar 5,50 NH
II - Laag Schriek LS 3a Openbaar 3,17 NH
II - Laag Schriek LS 3b Openbaar 0,66 NH
II - Laag Schriek LS 4a Openbaar 0,40 NH
II - Laag Schriek LS 4b Openbaar 0,37 NH
II - Laag Schriek LS 7a Openbaar 1,31 NH
II - Laag Schriek LS p3c Privaat 0,22 NH
II - Laag Schriek LS p3d Privaat 0,23 NH
II - Laag Schriek LS p4b Privaat 0,22 NH
II - Laag Schriek LS p4c Privaat 0,16 NH
III - Hooidonkse Beemden HB 10a Openbaar 3,03 Broekbos
III - Hooidonkse Beemden HB 11a Openbaar 4,39 Broekbos
III - Hooidonkse Beemden HB 11b Openbaar 1,57 Broekbos
III - Hooidonkse Beemden HB 11c Openbaar 2,23 Broekbos
III - Hooidonkse Beemden HB 11d Openbaar 0,25 LH
III - Hooidonkse Beemden HB 12a Openbaar 0,84 Kapvlakte
III - Hooidonkse Beemden HB 12b Openbaar 0,40 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden HB 12c Openbaar 0,70 Kapvlakte
III - Hooidonkse Beemden HB 12d Openbaar 0,43 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden HB 12e Openbaar 0,57 LH
III - Hooidonkse Beemden HB 12f Openbaar 0,30 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden HB 12g Openbaar 0,68 LH
III - Hooidonkse Beemden HB 12h Openbaar 0,47 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden HB 12i Openbaar 0,51 Ruigte
III - Hooidonkse Beemden HB 12j Openbaar 0,41 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden HB 12k Openbaar 0,82 Ruigte
III - Hooidonkse Beemden HB 12l Openbaar 0,53 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden HB 13a Openbaar 2,17 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden HB 13b Openbaar 0,30 Houtkant
III - Hooidonkse Beemden HB 14a Openbaar 0,66 Ruigte
III - Hooidonkse Beemden HB 14b Openbaar 0,46 LH
III - Hooidonkse Beemden HB 14c Openbaar 0,57 Ruigte
III - Hooidonkse Beemden HB 14d Openbaar 0,38 LH
III - Hooidonkse Beemden HB 14e Openbaar 0,85 Ruigte
III - Hooidonkse Beemden HB 14f Openbaar 0,59 LH
III - Hooidonkse Beemden HB 14g Openbaar 0,74 Ruigte
III - Hooidonkse Beemden HB 14h Openbaar 0,42 NH
III - Hooidonkse Beemden HB 14i Openbaar 0,91 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden HB 14j Openbaar 0,50 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden HB 17a Openbaar 0,85 LH
III - Hooidonkse Beemden HB 17b Openbaar 0,44 Rietland
III - Hooidonkse Beemden HB 17c Openbaar 0,66 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden HB 17d Openbaar 1,44 Weiland
III - Hooidonkse Beemden HB 17e Openbaar 1,35 Weiland
III - Hooidonkse Beemden HB 18a Openbaar 1,80 NH
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Beheerblok Bosplaats Bestand Statuut Opp. (ha) Type
III - Hooidonkse Beemden HB 18b Openbaar 1,37 Weiland
III - Hooidonkse Beemden HB 18c Openbaar 2,40 LH
III - Hooidonkse Beemden HB 19a Openbaar 1,52 Pitrusgrasland
III - Hooidonkse Beemden HB 19b Openbaar 0,29 Houtkant
III - Hooidonkse Beemden HB 19c Openbaar 0,41 LH
III - Hooidonkse Beemden HB 19d Openbaar 0,45 LH
III - Hooidonkse Beemden HB 1a Openbaar 1,62 NH
III - Hooidonkse Beemden HB 1b Openbaar 0,42 LH
III - Hooidonkse Beemden HB 1c Openbaar 0,21 LH
III - Hooidonkse Beemden HB 1d Openbaar 1,35 LH
III - Hooidonkse Beemden HB 1e Openbaar 1,83 LH
III - Hooidonkse Beemden HB 21a Openbaar 0,25 LH
III - Hooidonkse Beemden HB 21b Openbaar 1,40 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden HB 22a Openbaar 0,40 LH
III - Hooidonkse Beemden HB 2a Openbaar 0,85 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden HB 2b Openbaar 0,55 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden HB 2c Openbaar 0,48 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden HB 2d Openbaar 0,73 LH
III - Hooidonkse Beemden HB 3a Openbaar 0,64 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden HB 3b Openbaar 0,38 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden HB 3c Openbaar 0,37 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden HB 3d Openbaar 0,87 LH
III - Hooidonkse Beemden HB 4a Openbaar 0,63 LH
III - Hooidonkse Beemden HB 4b Openbaar 0,89 LH
III - Hooidonkse Beemden HB 5a Openbaar 2,22 NH
III - Hooidonkse Beemden HB 5b Openbaar 0,52 NH
III - Hooidonkse Beemden HB 6a Openbaar 4,96 Broekbos
III - Hooidonkse Beemden HB 7a Openbaar 15,15 Broekbos
III - Hooidonkse Beemden HB 8a Openbaar 0,86 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden HB 8b Openbaar 0,40 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden HB 8c Openbaar 0,93 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden HB 8d Openbaar 0,34 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden HB 8e Openbaar 0,51 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden HB 8f Openbaar 0,53 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden HB 8g Openbaar 0,41 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden HB 8h Openbaar 0,96 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden HB 8i Openbaar 0,80 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden HB p20a Privaat 1,54 Ruigte
III - Hooidonkse Beemden HB p22b Privaat 0,76 LH
III - Hooidonkse Beemden HB p22c Privaat 1,34 LH
III - Hooidonkse Beemden HB p22d Privaat 0,54 NH
III - Hooidonkse Beemden HB p22e Privaat 2,27 LH
III - Hooidonkse Beemden HB p22f Privaat 0,60 LH
III - Hooidonkse Beemden HB p22g Privaat 1,18 NH
III - Hooidonkse Beemden HB p22h Privaat 0,42 L+N
III - Hooidonkse Beemden HB p22i Privaat 0,72 LH
III - Hooidonkse Beemden HB p22j Privaat 0,27 N+L
III - Hooidonkse Beemden HB p22k Privaat 0,51 Dreef
III - Hooidonkse Beemden HB p22l Privaat 2,29 NH
III - Hooidonkse Beemden HB p22m Privaat 0,26 NH
III - Hooidonkse Beemden HB p22n Privaat 0,31 LH
III - Hooidonkse Beemden HB p22o Privaat 0,40 N+L
III - Hooidonkse Beemden HB p22p Privaat 0,39 NH
III - Hooidonkse Beemden HB p22q Privaat 0,31 LH
III - Hooidonkse Beemden HB p23a Privaat 0,20 LH
III - Hooidonkse Beemden HB p9a Privaat 0,28 NH
III - Hooidonkse Beemden HB p9b Privaat 0,20 NH
IV - Hooidonkbos HO 10a Openbaar 0,33 LH



Algemene beschrijving

Pagina 56 van 348

Beheerblok Bosplaats Bestand Statuut Opp. (ha) Type
IV - Hooidonkbos HO 1a Openbaar 2,42 NH
IV - Hooidonkbos HO 2a Openbaar 0,77 LH
IV - Hooidonkbos HO 3a Openbaar 3,36 Kapvlakte
IV - Hooidonkbos HO 4a Openbaar 6,76 LH
IV - Hooidonkbos HO 4b Openbaar 3,01 NH
IV - Hooidonkbos HO 4c Openbaar 1,89 LH
IV - Hooidonkbos HO 4d Openbaar 2,47 LH
IV - Hooidonkbos HO 5a Openbaar 4,34 NH
IV - Hooidonkbos HO 5b Openbaar 2,65 Hooiland
IV - Hooidonkbos HO 5c Openbaar 0,57 LH
IV - Hooidonkbos HO 6a Openbaar 3,35 NH
IV - Hooidonkbos HO 6b Openbaar 1,50 NH
IV - Hooidonkbos HO 7a Openbaar 1,84 Broekbos
IV - Hooidonkbos HO 7b Openbaar 3,58 NH
IV - Hooidonkbos HO 7c Openbaar 1,96 LH
IV - Hooidonkbos HO 7d Openbaar 1,55 LH
IV - Hooidonkbos HO 7e Openbaar 0,99 Broekbos
IV - Hooidonkbos HO 7f Openbaar 1,23 Hooiland
IV - Hooidonkbos HO 7g Openbaar 2,28 LH
IV - Hooidonkbos HO 7h Openbaar 3,65 LH
IV - Hooidonkbos HO 7i Openbaar 2,30 N+L
IV - Hooidonkbos HO 7j Openbaar 3,46 Weiland
IV - Hooidonkbos HO 8a Openbaar 0,55 LH
IV - Hooidonkbos HO 8b Openbaar 1,08 NH
IV - Hooidonkbos HO 8c Openbaar 0,77 LH
IV - Hooidonkbos HO 8d Openbaar 3,05 LH
IV - Hooidonkbos HO 8e Openbaar 0,60 L+N
IV - Hooidonkbos HO 8f Openbaar 1,97 L+N
IV - Hooidonkbos HO 8g Openbaar 2,58 LH
IV - Hooidonkbos HO 8h Openbaar 1,80 LH
IV - Hooidonkbos HO 8i Openbaar 3,81 Aanplant
IV - Hooidonkbos HO 8j Openbaar 0,25 Weiland
IV - Hooidonkbos HO 8k Openbaar 1,11 N+L
IV - Hooidonkbos HO 8n Openbaar 0,63 Weiland
IV - Hooidonkbos HO 8o Openbaar 0,22 LH
IV - Hooidonkbos HO 9a Openbaar 4,87 L+N
IV - Hooidonkbos HO 9b Openbaar 2,40 Pitrusgrasland
IV - Hooidonkbos HO 9c Openbaar 2,08 L+N
IV - Hooidonkbos HO 9d Openbaar 0,13 LH
IV - Hooidonkbos HO 9e Openbaar 0,94 Weiland
IV - Hooidonkbos HO p3b Privaat 0,20 Broekbos
IV - Hooidonkbos HO p3c Privaat 0,17 Broekbos
IV - Hooidonkbos HO p4e Privaat 0,50 NH
IV - Hooidonkbos HO p5d Privaat 1,06 LH
IV - Hooidonkbos HO p5e Privaat 0,51 N+L
IV - Hooidonkbos HO p5f Privaat 1,18 LH
IV - Hooidonkbos HO p5g Privaat 0,96 Struweel
IV - Hooidonkbos HO p5h Privaat 0,85 NH
IV - Hooidonkbos HO p5i Privaat 3,23 NH
IV - Hooidonkbos HO p5j Privaat 1,38 N+L
IV - Hooidonkbos HO p5k Privaat 2,23 NH
IV - Hooidonkbos HO p5l Privaat 1,98 NH
IV - Hooidonkbos HO p5m Privaat 0,14 NH
IV - Hooidonkbos HO p6c Privaat 0,52 NH
IV - Hooidonkbos HO p6d Privaat 0,18 NH
IV - Hooidonkbos HO p7j Privaat 0,33 LH
IV - Hooidonkbos HO p7k Privaat 1,25 Struweel
IV - Hooidonkbos HO p8l Privaat 1,34 LH
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Beheerblok Bosplaats Bestand Statuut Opp. (ha) Type
IV - Hooidonkbos HO p8m Privaat 1,35 N+L
IV - Hooidonkbos HO p9f Privaat 2,93 Broekbos
IV - Hooidonkbos HO p9g Privaat 2,38 LH
IX - Heiblok HE 1a Openbaar 0,63 Fauna-akker
IX - Heiblok HE 1b Openbaar 0,91 Hooiland
IX - Heiblok HE 3a Openbaar 0,63 Fauna-akker
IX - Heiblok HE 3b Openbaar 0,68 Hooiland
IX - Heiblok HE 4a Openbaar 1,35 Hooiland
IX - Heiblok HE 4b Openbaar 0,89 Hooiland
IX - Heiblok HE 4c Openbaar 4,81 NH
IX - Heiblok HE 4d Openbaar 0,56 Kapvlakte
IX - Heiblok HE 4e Openbaar 0,55 NH
IX - Heiblok HE p2a Privaat 2,33 NH
V - Monnikenheide MO 2a Openbaar 0,21 N+L
V - Monnikenheide MO p1a Privaat 0,49 N+L
VI - Domein Hooidonk DH 1a Openbaar 1,39 Weiland
VI - Domein Hooidonk DH 2a Openbaar 0,94 LH
VI - Domein Hooidonk DH 2b Openbaar 0,34 NH
VI - Domein Hooidonk DH 2c Openbaar 0,61 LH
VI - Domein Hooidonk DH p2d Privaat 0,31 LH
VI - Domein Hooidonk DH p2e Privaat 0,35 NH
VI - Domein Hooidonk DH p2f Privaat 0,15 LH
VI - Domein Hooidonk DH p2g Privaat 0,71 Kapvlakte
VI - Domein Hooidonk DH p3a Privaat 0,22 Kapvlakte
VI - Domein Hooidonk DH p3b Privaat 0,40 LH
VII - Dolle Beemden DB 1a Openbaar 1,78 Hooiland
VII - Dolle Beemden DB 2a Openbaar 3,47 Hooiland
VII - Dolle Beemden DB 2b Openbaar 0,47 Weiland
VII - Dolle Beemden DB 2c Openbaar 1,77 NH
VII - Dolle Beemden DB 3a Openbaar 2,91 Broekbos
VII - Dolle Beemden DB 3b Openbaar 5,25 N+L
VII - Dolle Beemden DB p1b Privaat 0,22 LH
VII - Dolle Beemden SC 2d Openbaar 1,45 Weiland
VIII - Hooidonkheide HH 1a Openbaar 2,85 NH
VIII - Hooidonkheide HH p2a Privaat 0,10 Kapvlakte
XI - Schegel SC 2a Openbaar 6,97 NH
XI - Schegel SC 2b Openbaar 1,27 Aanplant
XI - Schegel SC 2c Openbaar 7,08 NH
XI - Schegel SC 2d Openbaar 0,25 Hooiland
XI - Schegel SC p1a Privaat 0,51 LH
XI - Schegel SC p1b Privaat 0,23 Kapvlakte
XI - Schegel SC p1c Privaat 0,26 NH
XI - Schegel SC p1d Privaat 0,29 LH
XI - Schegel SC p1e Privaat 1,28 NH
XII - Den Hunk HU 1a Openbaar 0,47 Kapvlakte
XII - Den Hunk HU 1b Openbaar 1,63 L+N
XII - Den Hunk HU 1c Openbaar 1,88 NH
XII - Den Hunk HU 1d Openbaar 1,00 Pitrusgrasland
XII - Den Hunk HU 1e Openbaar 0,43 NH
XII - Den Hunk HU 1i Openbaar 1,17 Weiland
XII - Den Hunk HU 1j Openbaar 1,11 Akker
XII - Den Hunk HU 1k Openbaar 5,19 Akker
XII - Den Hunk HU 1l Openbaar 0,34 NH
XII - Den Hunk HU p1f Privaat 0,24 N+L
XII - Den Hunk HU p1g Privaat 1,06 LH
XII - Den Hunk HU p1h Privaat 0,72 NH
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2.3.1.2 Bestandskenmerken
In totaal bestaat zo’n 32% van het projectgebied uit naaldbos (zie Grafiek 2.6 en Tabel 2.2). Het
2e belangrijkste aandeel wordt uitgemaakt door loofbos (19%), gevolgd door 12% broekbos en
10% hooiland. Verder wordt er nog onderscheid gemaakt tussen o.a. riet, struweel, kapvlakte,
pitrusgrasland, enz.

Grafiek 2.6: Overzicht bestandstypes.

2.3.2 Bestandsbeschrijving en dendrometische gegevens
Om inzicht te verkrijgen in de opbouw van de bosbestanden werd tussen 2010 en 2012 een bos-
inventarisatie uitgevoerd waarbij een deel van de bestanden aan de hand van cirkelvormige
proefvlakopnames werd opgemeten. De inventaris is zowel kwantitatief als kwalitatief georiën-
teerd en dient om enerzijds het stamtal en grondvlak en anderzijds de bestandssamenstelling te
bepalen. De ligging van de dendrometrische proefvlakken is terug te vinden op Kaart 2.7.

De dendrometrische gegevens werden verzameld om:

1. inzicht te verkrijgen in de mengverhouding tussen hoofd- en mengboomsoorten;
2. het aandeel van de soorten en leeftijden in de bestandsopbouw te kennen;
3. het aanwezige stamtal (houtvolume) te weten alsook de oppervlakte (grondvlak) die door

de belangrijkste soorten wordt ingenomen;
4. een duidelijke kijk te krijgen op de bestandenstructuur;

Door ANB werden er in de periode 2010-2011 112 bosbouwopnames gemaakt in de openbare
bestanden. Bijkomend zijn er in 2012 nog 28 bosbouwopnames uitgevoerd in de private bestan-
den, dus in totaal zijn er 140 bosbouwopnames in het projectgebied uitgevoerd.

Alle gegevens zijn ingevoerd in de Access-databank “Bosbeheerpakket” van ANB, die digitaal
aan dit beheerplan is toegevoegd en waar de dendrometrische gegevens per bosplaats en per
bestand zijn op te vragen.
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De oppervlakte van niet-bosbestanden (permanente open plek, infrastructuur, e.d.) werd in de
bosbouwdatabank aan 0,0001 ha gelijkgesteld9, zodat ook betekenisvolle uitspraken kunnen be-
komen worden op het niveau van het projectgebied en de bospercelen. Concreet betekent dit dat
onderstaande cijfers en grafieken betrekking hebben op het volledige projectgebied met uitzon-
dering van de permanente open plekken. Alle berekende waarden onder deze paragraaf doen
dus enkel uitspraken over de beboste of de te bebossen percelen.

2.3.2.1 Bestandsopbouw

Leeftijd

Het overgrote deel van de bosbestanden is ongelijkjarig opgebouwd. Dit wil in de meeste geval-
len zeggen dat er naast de hoofdboomsoort een andere soort in de hoofdetage staat die van een
ander plantjaar is dan de hoofdboomsoort (doorgaans natuurlijke verjonging).

Daarnaast is er een relatief groot aandeel van de bestanden rond de 40 jaar oud. Dit zijn hoofd-
zakelijk de in de vallei aanwezige populierenbestanden (al dan niet gemengd met Zwarte els).

Grafiek 2.7: Verdeling van de leeftijdscategorieën.

Hoofdboomsoort

Zoals blijkt uit Grafiek 2.8, maakt de Grove den op heden het grootste aandeel van alle boom-
soorten uit binnen de bosbestanden van het beheerplan. Dit wordt gevolgd door bestanden van
Zwarte els en van een menging van Grove en Corsikaanse den, van Zwarte els en Populier of
van Zomereik en Populier.

9 Bij het berekenen van de parameters worden alle bestanden in rekening gebracht, ook open plekken en water. Hierdoor
treedt onderschatting op bij de cijfers van het gemiddeld bosbestand. Dit kan me oplossen door deze bestanden een
oppervlakte te geven van 0,0001 ha, dit geldt niet voor kapvlaktes (TB) of jonge aanplanten.
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Grafiek 2.8: Aandeel hoofdboomsoorten (op basis van ANB-opnames).

Herkomst en menging
Volgens de criteria voor duurzaam bosbeheer dient tenminste 20% van de totale oppervlakte van
het bos te bestaan uit of in omvorming zijn naar gemengde bestanden op basis van inheemse en
standplaatsgeschikte boomsoorten binnen een bosbouwtechnische verantwoorde termijn. In de
Beheervisie openbare bossen ligt dit aandeel zelfs op 80%.

Bij inheemse bestanden moeten inheemse boomsoorten minstens 90% van het grondvlak van
het bestand innemen (zie Bijlage 5). Vermits Grove den als een inheemse soort wordt be-
schouwd, ligt het aandeel inheemse soorten voor de verschillende parameters nu reeds boven
de 60%. Nog eens bijna 20% van de bosbestanden bestaat uit inheemse boomsoorten met een
inmenging van uitheemse boomsoorten.

Tabel 2.3: Overzicht van de herkomst en de menging van de bosbestanden.
Inheems/Exoot Homogeen/Gemengd Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%)
Exoot Gemengd 12,07 4,8%
Exoot Homogeen 4,93 1,9%
Exoot/Inheems Gemengd 8,01 3,2%
Geen resultaat 20,20 8,0%
Inheems Gemengd 38,61 15,3%
Inheems Homogeen 120,67 47,7%
Inheems/Exoot Gemengd 38,84 15,3%
Inheems/Exoot Homogeen 9,78 3,9%

Zoals ook uit Grafiek 2.9 blijkt, bestaat het overgrote deel van het plangebied uit inheemse – al
dan niet gemengde10 – bosbestanden. Volgens bovenstaande tabel, ligt het aandeel inheemse
bosbestanden op 63% en dat is goed voor bijna 160 ha.

10 Cfr. randvoorwaarden CDB in Tabel 4.26.
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Grafiek 2.9: Herkomst.

Onder de mengingsvorm wordt de ruimtelijke positie van de bomen en/of boomgroepen van ver-
schillende soorten binnen eenzelfde bestand verstaan. Het kan gaan om zowel stamsgewijs of
groepsgewijs gemengde bestanden als homogene bestanden met één enkele boomsoort.

Homogene bosbestanden nemen binnen het plangebied het overgrote aandeel van de bosop-
pervlakte in (zie Grafiek 2.10).

Grafiek 2.10: Menging van de bosbestanden.

Bedrijfsvorm
Hooghout, waarbij de bomen als hoogstammen groeien, is vrijwel de enige bedrijfsvorm die wordt
toegepast in de bosbestanden (nagenoeg 100% van de bosoppervlakte). Enkele bosbestanden
bestaan uit oud hakhout, doch dit is op heden doorgaans niet meer in gebruik. Bij andere bosbe-
standen is daarentegen de bedrijfsvorm (nog) niet gekend (zoals jonge aanplanten of kapvlak-
ten).
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Sluitingsgraad
Met uitzondering van jonge spontane verbossing en recente aanplant hebben de overige bestan-
den een hoge sluitingsgraad (>75%). In enkele recent gedunde naaldhoutbestanden is de slui-

tingsgraad minder dan 75% (zie Grafiek 2.11).

Grafiek 2.11: Verdeling van de sluitingsgraad van de bosbestanden.

2.3.2.2 Dendrometrische gegevens
Het algemeen gemiddelde van stamtal, grondvlak en volume van het volledige projectgebied
werd berekend als het gewogen gemiddelde op basis van de bosbestandsoppervlaktes (zonder
permanent open plekken, te bebossen plekken en water). Het gemiddeld stamtal voor de levende
bomen beloopt 695 bomen/ha. Het gemiddeld bestandsgrondvlak bedraagt 28,1 m²/ha en het
gemiddeld bestandsvolume 251 m³/ha. Het vrij hoog stamtal en vrij laag houtvolume is onder
meer te wijten aan de aanwezigheid van heel wat kleinere boomsoorten (zoals bv. els, berk, wilg
of Amerikaanse vogelkers), enkele recente dunningen, het nagenoeg ontbreken van zware
(loof)bomen in de bosbestanden en het nat karakter van enkele bossen (lager houtvolume)(bv.
bosreservaat).
Belangrijk te vermelden is dat de dreefbomen hierbij niet werden meegerekend.

Hieronder zijn de gegevens weergegeven op niveau van het volledige projectgebied (privaat +
openbaar).

Zaailingen

Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte minder dan 2 meter.

In totaal werden binnen deze hoogteklasse meer dan 30 houtige plantensoorten aangetroffen en
het gemiddelde stamtal voor het volledige projectgebied bedraagt 3.899 zaailingen per hectare
(zie Tabel 2.4).

Wilde lijsterbes, Amerikaanse vogelkers, Sporkehout, Zomereik, Amerikaanse eik, Hulst en Ge-
wone es zijn de belangrijkste soorten (zie Tabel 2.5) en dan vooral in de hoogteklasse van min-
der dan 0,5 m.
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Tabel 2.4: Soortenverdeling van de zaailingen (tabel op basis van opnames).



Algemene beschrijving

Pagina 64 van 348

Tabel 2.5: Procentueel aandeel van de zaailingen (enkel de 25 meest voorkomende soor-
ten staan opgesomd) (enkel soorten op basis van de opnames worden vermeld).
Soort % aandeel zaailingen
Wilde lijsterbes (Gewone lijsterbes) 17,70
Amerikaanse vogelkers 17,39
Sporkehout (Vuilboom) 13,04
Zomereik 10,21
Amerikaanse eik 7,62
Hulst 6,27
Gewone es 5,51
Douglasspar 4,08
es (G) 3,40
lijsterbes (G) 2,70
berk (G) 2,44
kamperfoelie (G) 2,40
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Soort % aandeel zaailingen
Witte els (Grauwe els) 1,22
Hazelaar 0,97
Amerikaans krenteboompje 0,84
Gelderse roos 0,72
Zwarte els 0,65
Zachte berk 0,51
Gewone esdoorn 0,49
spar (G) 0,29
Grove den (Gewone den) 0,20
Ruwe berk 0,20
Noorse esdoorn 0,17
Fijnspar 0,15
Sleedoorn 0,15
Taxus 0,13
wilg (G) 0,10
meidoorn (G) 0,09
Haagbeuk 0,08
Meidoorn (eenstijlig x tweestijlig) 0,08
Sitkaspar 0,07
Wegedoorn 0,06
Eenstijlige meidoorn 0,05
Beuk 0,04

Struiklaag

Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte van meer dan 2 meter en met een
omtrek kleiner dan 20 cm.

Gemiddeld wordt binnen deze laag een stamtal bereikt van 924 levende struiken per hectare,
verdeeld over 28 boomsoorten. Ook staan er gemiddeld 95 dode struiken per hectare binnen de
bosbestanden van het plangebied.

Ook hierbij zijn Wilde lijsterbes, Amerikaanse vogelkers, Sporkehout en berk de voornaamste
boomsoorten (zie Tabel 2.6). Als 5e soort staat hier – in tegenstelling tot bij de zaailingen – de
Hazelaar (zie Tabel 2.7).
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Tabel 2.6: Soortenverdeling van de struiklaag (tabel op basis van opnames).
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Tabel 2.7: Procentueel aandeel van de struiklaag (enkel de 20 meest voorkomende soorten
staan opgesomd) (enkel soorten op basis van de opnames worden vermeld).
Soort % aandeel struiklaag
Wilde lijsterbes (Gewone lijsterbes) 30,9
Amerikaanse vogelkers 18,5
Sporkehout (Vuilboom) 12,4
berk (G) 7,1
Hazelaar 6,1
Grove den (Gewone den) 3,6
wilg (G) 3,1
Ruwe berk 2,5
lijsterbes (G) 2,2
Zomereik 2,1
Gewone es 2,0
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Soort % aandeel struiklaag
Amerikaans krenteboompje 1,9
Zachte berk 1,7
Zwarte els 1,6
Witte els (Grauwe els) 1,0
Eenstijlige meidoorn 1,0
es (G) 0,8
spar (G) 0,5
Amerikaanse eik 0,3
Noorse esdoorn 0,2
Hulst 0,2
Westelijke hemlockspar 0,1
meidoorn (G) 0,1
Zwarte den 0,1
Fijnspar 0,1
Wilg (bittere x kat) 0,0
Rododendron 0,0
Haagbeuk 0,0

Boomlaag

De boomlaag omvat alle exemplaren met een omtrek van meer dan 20 centimeter.

Uit Tabel 2.8, Grafiek 2.12, Grafiek 2.13 en Grafiek 2.14 is de relatieve verhouding tussen de
(bijna 40) verschillende boomsoorten af te leiden. Op basis van het stamtal is de belangrijkste
boomsoort van het projectgebied duidelijk Grove den (31%). Berk, met een aanzienlijk aandeel
Zachte berk is met 18% ook een belangrijke boomsoort. Zwarte els (14%) en Zomereik (6%) ver-
volledigen dan de top 5.

Voor het grondvlak en het volume zijn de verhoudingen wat anders. Grove den neemt een zeer
groot aandeel in met 51%. Zomereik en Zwarte els blijven matig belangrijk met respectievelijk
14% grondvlak versus 18% volume en 8% grondvlak versus 7% volume. Berk (Ruwe en Zachte)
neemt ook nog een aanzienlijk aandeel in van 7% van het grondvlak en 5% van het volume. Ver-
der zijn ook Corsikaanse/Zwarte den (4% versus 5%), Amerikaanse eik (3% versus 3%) en Po-
pulier (2% versus 2%) van belang.
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Tabel 2.8: Soortenverdeling van de boomlaag (tabel op basis van opnames).
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Grafiek 2.12: Verhouding stamtal voor het volledig projectgebied
(enkel de 6 meest voorkomende soorten staan opgesomd).

Grafiek 2.13: Verhouding grondvlak voor het volledig projectgebied
(enkel de 6 meest voorkomende soorten staan opgesomd).

Grafiek 2.14: Verhouding volume voor het volledig projectgebied
(enkel de 6 meest voorkomende soorten staan opgesomd).
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Uit Grafiek 2.15 blijkt dat de meeste bomen zich in de lage omtrekklassen (minder dan 0,5 m)
bevinden en dan sterk afnemen naargelang de bomen dikker worden. Echter, in de omtrekklas-
sen tussen de 75 en 120 cm is er een toename in de grafiek, dit is te wijten aan het groot aan-
deel (aangeplante) Grove den in deze omtrekklassen.

Ook uit Grafiek 2.16 blijkt de dominantie van (het volume van) Grove den in de verschillende om-
trekklassen, zeker deze tussen de 65 en 145 cm.

Grafiek 2.15: Stamtalverdeling, met aanduiding aandeel belangrijkste boomsoort.

Grafiek 2.16: Volumeverdeling, met aanduiding aandeel belangrijkste boomsoort.
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Uitheemse soorten

De uitheemse soorten die in de bosbestanden voorkomen zijn het Amerikaans krentenboompje,
de Amerikaanse vogelkers, de Corsikaanse/Zwarte den, de Douglasspar, de Amerikaanse eik en
de Cultuurpopulier.
Grafiek 2.17 geeft de aanwezigheid weer van Amerikaanse vogelkers binnen het plangebied.
Hierbij valt het op dat – dankzij een gerichte bestrijdingspolitiek – er slechts relatief weinig be-
standen zijn met Amerikaanse vogelkers in de boomlaag.

Grafiek 2.17: Aanwezigheid Amerikaanse vogelkers in boom-, struik- en kruidlaag.
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Dood hout

Het staand dood hout omvat alle staande dode bomen met een omtrek van meer dan 20 centi-
meter. Tabel 2.9 geeft een overzicht van het aanwezige staand dood hout.

De verhouding tussen staand dood en levend hout bedraagt zo’n 5,9% voor het stamtal, 4% voor
het grondvlak en 3,9% voor het volume.
De hoeveelheid dood hout valt daarmee nagenoeg gelijk met de vooropgestelde richtlijn van de
Criteria Duurzaam Bosbeheer, die een richtwaarde van 4% van het bestandsvolume als dood
hout voorop stelt. Voor reservaten is dit aandeel dood hout hoger (minimum 10%). Hierin zit zo-
wel staand als liggend dood hout vervat, gespreid over alle omtrekklassen.

Tabel 2.9: Overzicht van het staand dood hout en hun procentueel aandeel.

De hoeveelheid liggend dood hout in de bosbestanden is onder meer door het (voormalig) in-
tensief gevoerde beheer in heel wat naaldhoutbestanden eerder gering.
In Tabel 2.10 en Grafiek  wordt per bosbestand de aanwezigheid van liggend dood hout weerge-
geven.



Algemene beschrijving

Pagina 74 van 348

Tabel 2.10: Verdeling sortiment liggend dood hout.
Omtrekklasse Liggend dood hout Aantal bestanden

Dik (60-119 cm) > 30 stuks/ha 1
Dik (60-119 cm) 1-10 stuks/ha 104
Dik (60-119 cm) 11-30 stuks/ha 15
Dik (60-119 cm) geen 109
Dun (20-59 cm) < 5 stuks/ha 72
Dun (20-59 cm) > 100 stuks/ha 3
Dun (20-59 cm) 5-100 stuks/ha 87
Dun (20-59 cm) geen 67
Zeer dik (>=120 cm) > 3 stuks 7
Zeer dik (>=120 cm) 1-3 stuks/ha 42
Zeer dik (>=120 cm) geen 180

Grafiek 2.18: Overzicht verdeling liggend dood hout.
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2.3.3 Biologische waarderingskaart
De Biologische waarderingskaart (versie 2.2) voor kaartblad 16 werd opgemaakt op basis van
veldwerk uitgevoerd in 1999 (Rombouts K., IN, 2000). In het najaar van 2012 werd deze kaart in
het kader van dit beheerplan geactualiseerd en werden op het terrein vastgestelde wijzigingen in
bodemgebruik en/of percelen aangepast.

Op Kaart 2.9a is de Biologische Waarderingskaart (versie 2.2, INBO, digitale versie 2010) voor
het projectgebied weergegeven. Een overzicht van de BWK-typering voor het volledige project-
gebied is weegegeven in Tabel 2.11.
Kaart 2.9b geeft een update weer van de BWK, zoals werd opgemeten bij de terreininventarisatie
in 2012.

In het projectgebied zijn de meeste bestanden biologisch zeer waardevol. Het gaat daarbij in
hoofdzaak om vallei-, moeras- en veenbossen, moerasvegetaties, rietlanden en natte hooilan-
den.
Rond de vallei van de Tappelbeek ligt een brede gordel van typisch Kempens bos, hoofdzakelijk
bestaande uit naaldhout (dennenbos: ppmb/ppms/ppmh).

In het oostelijk deel van het projectgebied in het Hooidonkbos treffen we nog een aantal oude
historische eikenbossen aan (Middelste en Achterste Bos) met zuur eikenbos (qs). Zuur eikenbos
komt echter ook verspreid voor in de Dolle Beemden en langs de noordwestrand van de Hooi-
donkse Beemden. De meest oostelijke zijde, langsheen de N14 staat op de Biologische Waarde-
ringskaart ook als verruigd grasland (hr), moeras (mr) en vochtig wilgenstruweel (sf) aangeduid.
De noordwestelijke rand van Grote Tranteleer en een deel van de oostrand van de Kleine Trante-
leer in Hooidonkbos hebben een nattere bosvegetatie op een iets lager terreingedeelte. Hier ko-
men moeras- en veenbossen voor met mesotroof elzenbos met zeggen (vm) en oligotroof elzen-
bos met veenmossen (vo). Op de voedselrijkere gronden komen de nitrofiele alluviale elzenbos-
sen voor (vn), deze komen hoofdzakelijk voor in de vallei van de Tappelbeek en in de nattere
delen van het Hooidonkbos.
De zogenaamde Beemd van Fons Hens is een rechthoekig hooilandperceel, gelegen langs de
Halsedreef in het Middelste Bos van het Hooidonkbos. De vegetatie in de beemd kan getypeerd
worden als dotterbloemhooiland (hc).

Ter hoogte van de Hooidonkse Beemden is een vrij uitgestrekt weilandcomplex met zeer veel
sloten en microreliëf gelegen. De graslanden binnen het gebied zijn veelal soortenrijke cultuur-
graslanden met al dan niet relicten van halfnatuurlijke graslanden (hp+) of soortenrijke weilanden
met al dan niet veel sloten en/of microreliëf (hpr+). Ook vochtig, licht bemeste graslanden (hc,
dotterbloemhooilanden) en natte ruigtes met moerasspirea (hf, Filipendulion) komen voor.

Op beemdpercelen die laatste decennia aan natuurlijke successie onderhevig zijn geweest heb-
ben zich spontaan diverse types van moerasbossen (v) ontwikkeld, zoals alluviale essen-
olmenbossen (va, Ulmo-Fraxinetum), nitrofiele alluviale elzenbossen (vn, Macrophorbio-
Alnetum), mesotrofe elzenbossen met zeggen (vm, Carici elongatae-Alnetum) en elzen-
essenbossen van bronnen en beken (vc, Carici-Fraxinetum en Cardamino-Alnetum). Deze bos-
sen zijn nog niet altijd even sterk ontwikkeld en zijn vaak de natuurlijke onderbegroeiing gewor-
den van populierenaanplantingen (lhb).

Verder zijn er buiten de moerasbossen ook struwelen en moerasvegetaties. In hoofdzaak gaat
het hier om vochtige wilgenstruwelen op voedselrijke bodem (sf), enkele rietlanden (mr, Phragmi-
tion) en grote zeggenvegetaties (mf, Magnocarcion).

Tenslotte stellen we doorheen het ganse beemdengebied de aanduiding van houtkanten vast.
Deze houtkanten vinden we terug op de perceelsranden. Op de biologische waarderingskaart
zijn deze houtkanten meestal gecategoriseerd als houtkanten bestaande uit zwarte els of als
houtkanten gedomineerd door els en/of es met voorjaarsflora (kh(va)).
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Op de biologische waarderingskaart is het bosreservaat ingekleurd als biologisch waardevol tot
zeer waardevol. Op de beemdpercelen die de laatste decennia aan natuurlijke successie onder-
hevig zijn geweest, hebben zich diverse alluviale vegetatietypes ontwikkeld, op de BWK ingete-
kend als nitrofiele alluviale elzenbossen (Vn), vochtig wilgenstruweel (Sf) en moerasspirearuigten
(Hfc). De populierenaanplanten hebben een ondergroei van elzen en wilgen (Lhb). Op de iets
drogere stukken in het noorden vinden we zuur eikenbos (Qs) en enkele naaldhoutaanplanten
(Pmb en Pa).

Op de perceelsranden komen regelmatig houtkanten voor, vooral bestaande uit Zwarte els. In de
verboste of verbossende percelen liggen relicten van houtkanten bestaande uit Meidoorn, Slee-
doorn en hier en daar Wegedoorn.

Het Vlaams natuurreservaat bestaat uit vochtig wilgenstruweel (Sf), vochtig hooiland en naaldbos
(Pmb, Pms en Pa). Op de iets drogere stukken in het noorden vinden we tevens zuur eikenbos
(Qs) en alluviaal essen-olmenbos (Va).

Tabel 2.11: Overzicht van de karteringseenheden in het projectgebied op de Biologische
Waarderingskaart (versie 2.2, INBO, digitale versie 2010).

Biol.
waarde

Eenheid
1

Eenheid
2

Opp.
(m²)

Biol.
waarde

Eenheid
1

Eenheid
2

Opp.
(m²)

m hp 1219 w ppms ppmb 46161
m un 1316 w ppms ppmh 48238
m ua 1417 w ppmh 56828
m weg 1427 w lhb 60599
m hx 1457 w hp+ 63371
m bs 1484 w ppmb ppms 115159
m un 1713 w ppmh ppms 139612
m hx 2033 w ppms 140608
m un ppmb 2290 w ppms 166330
m hx hp 5038 wz hr+ hp+ 1301
m hp 5337 wz kp qs 3300
m hp 5436 wz hp+ khs 3391
m un 5945 wz ppmb qb 4696
m bs 6228 wz qs pmb 5549
m bs 7442 wz qs pmb 6346
m hp 9651 wz lhb hf 7927
m hp 10542 wz hc- hr 8205
m hp bs 11081 wz qs ppmb 8222
m hp 12507 wz hp+ hc- 8755
m hx 14258 wz hp+ kh(va) 9082
m bs 15529 wz ppmb sm 9532
m bs 29945 wz hp+ kha+ 10313
m bs 51616 wz ppmb va- 11263
mw pa uv 1123 wz ppms qs 11289
mw ppms uv 2140 wz hp+ k(mr) 11459
mw un gmn 3297 wz hp+ kha 11908
mw uv ppmb 4995 wz hp+ hc- 12534
mw ppms ppmh 7694 wz qs ppmb 12886
mw ppms uv 7902 wz hf hpr+ 13369
mw hp khq- 11487 wz hp+ hc- 13891
mw ppms ppmh 14852 wz hpr+ hc- 14556
mw hp k(ha-) 22488 wz va pmb 15725
mz hp khq 2063 wz ppmb qs 19037
mz hp kbq 9792 wz hp+ kha 20212
mz hp khq+ 11470 wz ppmb qb 30117
mz hx kh(va) 15934 wz ppmb qb 41657
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Biol.
waarde

Eenheid
1

Eenheid
2

Opp.
(m²)

Biol.
waarde

Eenheid
1

Eenheid
2

Opp.
(m²)

mz qb qs- 18092 wz hp+ hc- 43708
w hp+ kbp 1084 wz hp+ kbp+ 85960
w ppms 1196 z vm pop 1120
w pmb 1207 z qb fs- 1379
w hr pa 1329 z vm+ pop 1566
w ppms 1427 z qs 1930
w ppms 1608 z fs- 2090
w pa 1822 z hr+ 2115
w sz 2020 z vm 2172
w hp+ 2024 z qs- quer 2213
w hr 2169 z qs 2665
w pmb 2470 z qb 2717
w pmb 2490 z qs 3063
w gml 2555 z qs+ 3390
w pmb 2574 z vm 3740
w hjb hrb 2597 z va vc- 3764
w ppms 2754 z qb- 4112
w gml 2802 z va- 4237
w ppmb 3082 z vm va 4467
w ppms 3676 z qb 4574
w pmb 3831 z mrb- 4591
w n se 3900 z qs- quer 4798
w ppmb 4320 z fs- 5026
w pa 4691 z kh(va) kh(vc-) 5100
w hr 4933 z sf 5126
w pmb 5520 z qs 5960
w lhb 5804 z kh(qs) kh(va) 6012
w pa 5896 z vo 6168
w ppms 5939 z qs 6195
w hr sz 7157 z vm qs 6249
w pmb pop 7378 z hf hc- 6308
w ppmb 7600 z sf 6580
w pa pmb 7989 z hc- kha+ 6906
w ppmb 8070 z hr+ sz 7308
w pms pmh 8116 z mr mr- 7803
w hr sz 8178 z fs- 8027
w hp+ kbgmn 8920 z fs 8116
w hp+ 8979 z mr- sf- 8170
w ppms 9058 z vn va- 9473
w ppmh 9435 z hf mr 10967
w hpr+ pop 9899 z hc hu 11569
w pa 10192 z hf pop 12709
w ppms ppmh 10433 z hu+ kha 13886
w pa 10695 z qs- se 13957
w pa 10956 z hc- 14487
w ppmb 11597 z qb va- 16687
w lhb 11726 z sf hf 16914
w ppms 11729 z qs+ 20873
w hpr+ 12658 z qs+ quer 21255
w pa 13161 z qb qs 21803
w hpr 13207 z qb- sm- 22501
w se 13239 z hf kh(va) 24786
w pms ppms 15320 z qs pins 28567
w se 15834 z qs+ 30060
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Biol.
waarde

Eenheid
1

Eenheid
2

Opp.
(m²)

Biol.
waarde

Eenheid
1

Eenheid
2

Opp.
(m²)

w que 16329 z qs+ pins 42063
w ppms ppmb 16666 z sf vn 45074
w ppmh ppms 17868 z qs+ pins 47548
w pms pop 18789 z qs va- 50034
w ppmb 19300 z qs+ 53133
w ppms ppmb 19731 z hfc mc- 73027
w ppmh 23989 z vn va 77413
w ppms 29278 z qs+ 96271
w ppms 29761 z qs+ 153359
w pa 36020

Een groot deel van de wijzigingen omvat het verbossen van percelen: zo zijn natte ruigtes ver-
bost tot valleibos, zijn Grove denbestanden met ondergroei van grassen ontwikkeld tot Grove
denbestanden met lage ondergroei (bramen, struiken).
Een beperkt aandeel graslanden zijn gedegradeerd van soortenrijke cultuurgraslanden naar zeer
soortenarme graslanden, akker, e.d.

2.3.4 Vergelijking met de Potentieel Natuurlijke Vegetatiekaart
Potentiële bostypes volgens de Potentiële Natuurlijke Vegetatiekaart werden opgesteld door De
Keersmaeker et al. (2001).

De Potentieel Natuurlijke Vegetatie is weegegeven op Kaart 2.10.

Binnen het projectgebied is er duidelijk onderscheid in de Potentieel Natuurlijke bosvegetatie,
alnaargelang het voorkomen van nattere of drogere bodems.

Op de nattere bodems in de Hooidonkse Beemden, het Hooidonkbos en de Dolle Beemden
(Schijnvallei) kan Elzen-Vogelkersbos voorkomen

In grote delen van het Hooidonkbos, Schegel en Hoog en Laag Schriek is het belangrijkste bos-
type de natte variant van het arme Eiken-Beukenbos. Op enkele kleinere drogere zones kan
ook de droge variant ontwikkelen.

Daarnaast treffen we Elzenbroekbos aan op de natte (venige) gronden in de valleien van de
Schijn, Tappelbeek en in het oosten van het Hooidonkbos. Ook in een klein deel van Den Hunk
kan Elzenbroekbos voorkomen.

De PNV-kaart duidt het grootste deel van het bosreservaat als Elzen-Vogelkersbos aan, met lo-
kaal op de venigste stukken Elzenbroekbos.

De potentieel natuurlijke vegetatie voor het Vlaams natuurreservaat bestaat hoofdzakelijk uit El-
zen-Vogelkersbos. Op de natste delen kan Elzenbroekbos zich ontwikkelen, op de drogere,
noordoostelijke delen arm eiken-Beukenbos en Eikenbos (natte variant)

2.3.5 Fytosociologische inventaris
In 2012 werden in totaal 28 vegetatie-opnames volgens Braun-Blanquet gemaakt in de proef-
vlakken waar de bosbouwopnames zijn uitgevoerd.
Daarnaast werd door ANB (Roelandt 2012) in de gebieden van het bosdomein, natuurreservaat
en bosreservaat in 2011 281 vegetatieopnames gemaakt (zie Bijlage 6: 147 opnamen van bos-
vegetaties m.b.v. de Braun-Blanquetschaal, 134 opnamen in niet-bosvegetaties zoals graslanden
(o.a. net aangeplant bos op voormalige weides), moeras en ruigtes m.b.v. de Tansley-schaal).
De situering van de opnames en de aanwezige bos- en vegetatietypes is weergegeven op Kaart
2.11a/b.
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2.3.5.1 Bostypes

Methodiek

De vegetatieopnamen in bos worden vegetatiekundig op naam gebracht met behulp van 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 een sterdiagram wordt de ver-
wantschap van een vegetatieopname met elk bostype weergegeven. Hoe meer het sterdiagram
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 2.11a, deze volgens de habitattypologie op kaart 2.11b.

Om deze typering van de actuele vegetatie vanuit de kruidlaag te bevestigen en om de proef-
vlakken te karakteriseren qua biotische parameters, werd ook een mF/mR.mN-ecogram (Rogis-
ter, 1985) gemaakt en geïnterpreteerd. Voor de classificatie van de bosgemeenschappen vol-
gens Rogister (1985) werd gebruik gemaakt van de verwachtschap op basis van de Ellenbergge-
tallen (Ecologische VerwantschapsCoëfficiënt of EVC). De ecogrammen worden opgesteld op
basis van de gemiddelde Ellenberggetallen voor vocht (mF), zuurtegraad (mR) en stikstof (mN)
voor elk bostype. Deze parameters geven een indicatie van de vochttoestand en de humuskwali-
teit 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 bodem-
vocht, geeft deze grafiek ook de overeenkomst weer tussen de vegetatieopnames en de Vlaam-
se bostypes (Roelandt, 2001). De zwarte lijnen en de hoofdletters wijzen op de begrenzing van
de ecologische zones die samenhangen met de Vlaamse bostypes. Deze afgebakende zones
mogen niet als absolute grenzen worden beschouwd; ter hoogte van een grens is er een over-
gangszone tussen het ene en het andere bostype. Voor sommige opnames met een belangrijk
aandeel aan storingssoorten – waarvoor geen gewogen Ellenbergwaarden berekend kunnen
worden – kan het voorkomen dat de punten in de grafiek een uitbijter vormen en buiten de ecolo-
gische zones (volgens de bostypologie) terechtkomen.

De begrenzing van de ecologische gebieden in het ecogram komt overeen met de volgende bos-
types:

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)
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 (mR11) en de stikstofgraadklasse (mN12) of dus
voedselrijkdom. Deze is oplopend van mor, moder naar mull als volgt:

11 mR = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de zuurtegraad in de bovenste bodemlagen R.
12 mN = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de nitrificatie N, dus mN.
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De Y-as komt overeen met de vochtklasse als volgt, deze gaat van soorten die gebonden zijn
aan zeer droge omstandigheden (xerofielen) naar soorten die gebonden zijn aan natte stand-
plaatsen (hygrofielen):

Typering bossen

In Tabel 2.12 wordt een overzicht gegeven van de aangetroffen bostypes in het projectgebied
volgens de indeling volgens Cornelis et al. (2009).

Tabel 2.12: Aangetroffen bostypes.
Cornelis et al. (2009)

C3: Elzenbroekbos met Hop en Moerasspirea
D1: Essen-Elzenbos met Moerasspirea
D5: Essen-Elzenbos met Bloedzuring
D6: Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk
H2: Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring
H3: Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren
G3: Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie
I2: Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje (I2c: subtype met Bochtige smele en I2d: sub-
type met dominantie van Pijpenstrootje)
J1: Berken-Elzenbos met Zomereik
J2: Berken-Elzenbos met Wilde gagel en Veenmos

De meeste opnames situeren zich in het Dennen-Eikenbostype met Pijpenstrootje, gevolgd door
het Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren. Elzenbroekbossen en Essen-Elzenbossen komen nog
relatief veel voor in de Hooidonkse Beemden en in de nattere zones van het Hooidonkbos. De
andere bostypes zijn in de minderheid (<10% oppervlakte-aandeel).

Groep C: Elzenbroekbos

C3: Elzenbroekbos met Hop en Moerasspirea
Algemeen: Elzenbroekbos komt vooral voor in de moerassige depressies van de riviervalleien (in
de Zand- en Zandleemstreek), met voedselrijk, zoet, stagenerend water dat aan of boven het
bodemoppervlakt staat. Vaak staan ze onder invloed van kwel. In de zomer droogt de bodem
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maar oppervlakkig uit. De afbraak van organische stof wordt verhinderd door het hoge waterpeil.
Door het contact met het voedselrijke bodem- of oppervlaktewater  treedt geen verzuring op.

Zoerselbos: Het bosttype situeert zich ruimtelijk in de komgronden in Zoerselbos, voornamelijk in
de Hooidonkse Beemden. Het is ontstaan door verbossing of bebossing van de Dottergraslan-
den. In ca. de helft van de proefvlakken komt cultuurpopulier voor. Zwarte els, Gewone es en
Zomereik zijn daarnaast de meest voorkomende boomsoorten.
Bosbies komt nog vrij frequent en met hoge bedekking voor, maar ook Watermunt, Dotterbloem,
Veldrus, Tweerijige zegge, Lidrus, Moerasrolklaver, Echte koekoeksbloem en Vergeet-mij-nietje
verwijzen naar het Dotterbloemgrasland-verleden. Opmerkelijke soorten zijn Wegedoorn, Water-
zuring, Kleine valeriaan en Wateraardbei.

Grafiek 2.18: Bostypespectrum voor Elzenbroekbos met Hop en Moerasspirea.

Standplaats:
Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als:
-  mF: hygroclien
-  mR: acidoclien-neutroclien
-  mN: matige of normale tot sterke nitrificatie

Het humustype betreft volgens de mR.mN waarde een actieve mull-humus.

Grafiek 2.19: mR.mN/mF ecogram voor het Elzenbroekbos met Hop en Moerasspirea.
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Voorjaarsbeeld op de plekken waar het water het eerst wegtrekt: Moerasspirea, Gele lis, IJle
zegge en Gewone braam vallen op dit vroege tijdstip het meest op (Roelandt 2012).

Groep D: Essen-Elzenbos

D1: Essen-Elzenbos met Moerasspirea
Algemeen: We kunnen dit bostype aantreffen in de komgronden, maar op plekken die toch iets
droger zijn dan deze waar het Elzenbroekbos voorkomt.

Zoerselbos: Het bostype komt voor in de Hooidonkse Beemden en de Dolle Beemden. Dit bosty-
pe mist de Essen-Elzenbossoorten van het Elzenbroekbos met Hop en Moerasspirea en het Es-
sen-Elzenbos met Bloedzuring en mist tevens de Elzenbroek- en Dottergraslandsoorten. Wat wel
blijven zijn meer algemene soorten: Gewone braam, Moerasspirea, Grote brandnetel, Pitrus, e.d.
Bovendien komen er enkele soorten bij van drogere en minder voedselrijke omstandigeheden:
Brede stekelvaren, Wilde lijsterbes, Wilde kamperfoelie en Sporkehout.

Grafiek 2.21: Bostypespectrum voor Essen-Elzenbos met Moerasspirea.

Standplaats:
Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als:
-  mF: hygroclien
-  mR: acidoclien-neutroclien
-  mN: matige of normale tot sterke nitrificatie

Het humustype betreft volgens de mR.mN waarde een typische mull-humus.
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Grafiek 2.22: mR.mN/mF ecogram voor het Essen-Elzenbos met Moerasspirea.

Gele lis, Moerasspirea, Kruipende boterbloem, Egelboterbloem, Ruw beemdgras, Gewone
braam, IJle zegge, Watermunt, Brede stekelvaren en Moeraswalstro (Roelandt 2012)

D5: Essen-Elzenbos met Bloedzuring
Algemeen: De Essen-Elzenbostypes komen voor op jonge voedselrijke gronden met een goede
vochtvoorziening en een permanent hoge basenbezetting. De bodem kan er periodiek onder wa-
ter staan. Het Essen-Elzenbos onderscheidt zich van de meeste andere bostypegroepen door de
aanwezigheid van een groot aantal stikstofminnende soorten: niet alleen Grote brandnetel en
Hondsdraf, maar ook Gewone vlier, Kleefkruid, Ruw beemdgras, Gewone hennepnetel, Gewone
berenklauw, Kruipende boterbloem, enz. Naast stikstofminnende soorten vindt men in het Essen-
Elzenbos ook vochtminnende soorten (Speenkruid, Moerasspirea, Slanke sleutelbloem, Pink-
sterbloem, Kruipend zenegroen, Kale jonker) en enkele oud-bossoorten (Bosanemoon, Gele do-
venetel, Gewone salomonszegel, Gevlekte aronskelk).

Zoerselbos: Het bostype komt vooral voor op de (soms smalle) oeverwallen langs de Tappel-
beek. We vinden het echter ook in de komgronden, maar dan onder wat wellicht de oudste of
minst verstoorde houtkanten zijn die de hooilandpercelen doorkruisen.
In enkele opnamen komt ook Bosanemoon, Gele dovenetel, Grote muur of Gewone salomons-
zegel voor, naast de overige typische valleibossoorten. We zien dat deze soorten zich daar op de
oeverwallen beginnen te vestigen, waar de bodem iets droger, of minst overstroombaar is.
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Grafiek 2.20: Bostypespectrum voor Essen-Elzenbos met Bloedzuring.

Standplaats:
Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als:
-  mF: mesofiel-hygroclien
-  mR: neutroclien
-  mN: sterke nitrificatie

Het humustype betreft volgens de mR.mN waarde een actieve mull-humus.

Grafiek 2.21: mR.mN/mF ecogram voor het Essen-Elzenbos met Bloedzuring.
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Essen-Elzenbostype met o.a. Dagkoekoeksbloem, Grote brandnetel en Moerasspirea
(Roelandt 2012).

D6: Essen-elzenbos met Gevlekte aronskelk

Algemeen: De Essen-Elzenbostypes komen voor op jonge voedselrijke gronden met een goede
vochtvoorziening en een permanent hoge basenbezetting. De bodem kan er periodiek onder wa-
ter staan. Het Essen-Elzenbos onderscheidt zich van de meeste andere bostypegroepen door de
aanwezigheid van een groot aantal stikstofminnende soorten.

Zoerselbos: Er zijn enkele opnamen gemaakt in zones waar er hier en daar Bosanemoon, Gele
dovenetel, Grote muur of Gewone salomonszegel voorkomt, naast de overige typische valleibos-
soorten.  Op die plaatsen  zien we dat dit bostype een evolutie doormaakt richting D6 (het Essen-
Elzenbos met Gevlekte aronskelk).  We zien dat deze soorten zich daar op de oeverwallen be-
ginnen te vestigen, waar de bodem iets droger, of minst overstroombaar is.

Grafiek 2.25: Bostypespectrum voor Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk.

Standplaats:
Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als:
-  mF: mesofiel-hygroclien
-  mR: neutroclien
-  mN: sterke nitrificatie

Het humustype betreft volgens de mR.mN waarde een actieve mull-humus.
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Grafiek 2.26: mR.mN/mF ecogram voor het Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk.

Groep G: Essen-Eikenbos

G3: Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie

Zoerselbos: Het bostype is hier slecht getypeerd, gezien er nauwelijks opnamen in zijn gemaakt.
Slechts twee opnamen vertonen een zwakke verwantschap met dit bostype. Daarom is de lijst
met kenmerkende soorten ook zeer beperkt, en komen sommige toevallige soorten ook als type-
rende soort naar voor.

Grafiek 2.27: Bostypespectrum voor Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel
en Wilde kamperfoelie.

Standplaats:
Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als:
-  mF: mesofiel-hygroclien
-  mR: acidoclien-neutroclien
-  mN: matige of normale nitrificatie

Het humustype betreft volgens de mR.mN waarde een zure mull-humus.
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Grafiek 2.28: mR.mN/mF ecogram voor het Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel
en Wilde kamperfoelie.

Groep H: Eiken-Beukenbos

H2: Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring
Algemeen: Beuk en Zomereik zijn de voornaamste soorten in de boomlaag. Naast de beide ste-
kelvarensoorten kan Braam nogal eens overheersen.

Zoerselbos: Dit bostype is in Zoerselbos een marginaal ontwikkeld vegetatietype. Ruimtelijk
vormt het van nature een smalle strook tussen de hoger gelegen, drogere en voedselarmere
gronden langs de ene zijde en de vochtige, voedselrijke dalgronden langs de andere kant.
Daarom heeft de ganse oostrand van de vallei wel alle aspecten van de natuurlijke standplaats
van het Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring.
In de praktijk komt dit bostype echter meer voor op de verhoogde berm langsheen de Monniken-
loop. De meest kenmerkende kruidlaagsoorten zijn Klimop, Gele dovenetel, Bosgierstgras, Groot
heksenkruid, Lelietje-van-dalen, Hazelaar, Moeraszegge, Blauw glidkruid, IJle zegge, Gewone
es, Zwarte els en Hulst.
Fladderiep treffen we vooral aan in de smalle zones met dit type of langs wegranden.

Grafiek 2.29: Bostypespectrum voor Eiken-Beukenbos
met Bosgierstgras en Witte klaverzuring.

Standplaats:
Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als:
-  mF: mesofiel-hygroclien
-  mR: acidoclien-neutroclien
-  mN: matige of normale nitrificatie
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Het humustype betreft volgens de mR.mN waarde een zure mull-humus.

Grafiek 2.30: mR.mN/mF ecogram voor het Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras
en Witte klaverzuring.

Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring (Roelandt 2012).

H3: Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren
Algemeen: Deze climaxvorm wordt meestal gedomineerd door Beuk met bijmenging van Zo-
mereik. Door vroeger hakhoutbeheer is Beuk meestal verdwenen en domineert Zomereik. As-
pectbepalend in de kruidlaag zijn meestal Braam, Adelaarsvaren en Zomereik in de boomlaag. In
de struiklaag is Wilde Lijsterbes aspectbepalend. In het best ontwikkelde type zijn Dalkruid en
Lelietje-van-dalen aspectbepalend.

Zoerselbos: Een heel groot deel van Zoerselbos bestaat uit vegetaties die tot dit bostype gere-
kend worden.
In de regel komt er bijna altijd Adelaarsvaren in voor, wat maakt dat we vaak te maken hebben
met het subtype gedomineerd door Adelaarsvaren (H3b). Vrijwel overal komt Gewone braam
voor, en in veel gevallen Brede of Smalle stekelvaren.
Verder zien we opvallend vaak Lelietje-van-dalen en soms ook vlekken met Dalkruid, beide soor-
ten typisch voor het Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren, subtype met Dalkruid en Lelietje-van-
dalen (bossubtype H3a).
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Grafiek 2.31: Bostypespectrum voor Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren.

Standplaats:
Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als:
-  mF: mesofiel
-  mR: acidoclien-acidofiel
-  mN: zwakke nitrificatie

Het humustype betreft volgens de mR.mN waarde een mor-humus.

Grafiek 2.32: mR.mN/mF ecogram voor het Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren.
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Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren (Roelandt, 2012).

Groep I: Dennen-Eikenbos

I2c: Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje, subtype met Bochtige
smele

Algemeen: Dit is een verarmde of minder goed ontwikkelde vorm van het subtype met Blauwe
bosbes. Berk duikt hier nogal eens op in de nevenetage. De kruidlaag is kenmerkend zeer soor-
tenarm door sterke dominantie van grassen (Bochtige smele) en/of bramen.

Zoerselbos: Het Bochtige smele-rijke bostype komt relatief gezien weinig voor in Zoerselbos.
Alleen op enkele zeer droge zandruggen kan men het aantreffen. De meest kenmerkende soor-
ten zijn Ruwe berk, Reuzenzilverspar, Schapezuring, Bochtige smele, Amerikaans krenteboom-
pje, Amerikaans vogelkers, Wilde kamperfoelie, Sporkehout, Brede stekelvaren, Zomereik, Blau-
we bosbes, Berk, Fijnspar en Wilde lijsterbes.

Grafiek 2.33: Bostypespectrum voor Dennen-Eikenbos met Bochtige smele
en Pijpenstrootje, subtype met Bochtige smele.

Standplaats:
Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als:
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-  mF: hygroclien-mesofiel
-  mR: acidoclien
-  mN: zwakk nitrificatie

Het humustype betreft volgens de mR.mN waarde een mor-humus.

Grafiek 2.34: mR.mN/mF ecogram voor het Dennen-Eikenbos met Bochtige smele
en Pijpenstrootje, subtype met Bochtige smele.

Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje, subtype met Bochtige smele
(Roelandt 2012).

I2d: Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje, subtype met Pij-
pestrootje

Algemeen: Dit bostype is tevens een verarmde of minder goed ontwikkelde vorm van het subtype
met Blauwe bosbes. De affiniteit met dit bostype is dan ook sterk. Berk duikt hier nogal eens op
in de nevenetage. De kruidlaag is kenmerkend zeer soortenarm door sterke dominantie van
grassen (Pijpenstrootje) en/of bramen. De aaneensluitende vegetatiemat en dense strooisellaag
verhinderen de ontwikkeling van andere soorten en een goede verjonging.

Zoerselbos: Het Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpestrootje, subtype met dominantie
van Pijpestrootje is veruit het meest voorkomende bostype in Zoerselbos.
Pijpestrootje dominantie wijst meestal op de hoger vochtgraad van de bodem.
Er komt ook heel veel Blauwe bosbes voor in dit bostype, zodat het ook affiniteit heeft met het
subtype met Blauwe bosbes.
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Grafiek 2.35: Bostypespectrum voor Dennen-Eikenbos met Bochtige smele
en Pijpenstrootje, subtype met Pijpestrootje.

Standplaats:
Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als:
-  mF: hygroclien
-  mR: acidoclien
-  mN: zwakke nitrificatie

Het humustype betreft volgens de mR.mN waarde een mor-humus.

Grafiek 2.36: mR.mN/mF ecogram voor het Dennen-Eikenbos met Bochtige smele
en Pijpenstrootje, subtype met Pijpenstrootje.



Algemene beschrijving

Pagina 93 van 348

Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje, subtype met Pijpenstrootje
(Roelandt 2012).

Groep J: Berken-Elzenbos

J1: Berken-Elzenbos met Zomereik
Algemeen: De Berken-Elzenbossen komen voor op natte, voedselarme en zure standplaatsen.
Typisch voor dit bostype is het gemengd voorkomen van soorten van voedselarme grond (Pij-
penstrootje, Bochtige smele, Blauwe bosbes en Valse salie) naast soorten van natte elzenbroek-
bossen (Pitrus, Grote wederik en Hennegras). In die zin is dit bostype meer een overgangstype.
In de boomlaag overheersen soorten als Zomereik, berk en Zwarte els met Boswilg, Sporkehout
en Wilde lijsterbes in de struiklaag. Dit bostype komt vooral voor op natte zand- tot zandleembo-
dems.

Zoerselbos: Dit bostype treffen we aan op vochtige plaatsen in het Zoerselbos, maar niet in de
centrale vallei van de Monnikenloop.
Waterpeper, Wilgeroosje, Boskruiskruid en Duinriet zijn niet kenmerkend, maar soorten als Hen-
negras en Grote wederik verbinden ze met het Elzen-Eikenbos. De boomsoortensamenstelling
met voornamelijk Zachte berk, Zomereik en Zwarte els is karakteristiek voor het Elzen-Eikenbos.

Grafiek 2.37: Bostypespectrum voor Berken-Elzenbos met Zomereik.

Standplaats:
Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als:
-  mF: mesofiel-hygroclien
-  mR: acidoclien
-  mN: matige of normale tot sterke nitrificatie
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Het humustype betreft volgens de mR.mN waarde een mull-moder humus.

Grafiek 2.38: mR.mN/mF ecogram voor het Berken-Elzenbos met Zomereik.

J2: Berken-Elzenbos met Wilde gagel en Veenmos
Algemeen: De boomlaag wordt gedomineerd door Zomereik, Zachte berk en Zwarte els. Zachte
berk domineert in zuur milieu; Zwarte els in minder zuur tot basisch milieu. In de struiklaag is
Sporkehout het vaakst aanwezig. De meest voorkomende soort in de kruidlaag is Pijpenstrootje.
Daarnaast vindt men in de kruidlaag zowel soorten van de Dennen-Eikenbossen en Eiken-
Beukenbossen (Smalle en Brede stekelvaren, Bochtige smele, Blauwe bosbes, Valse salie) als
soorten van de Elzenbroekbossen (Grote wederik, Riet, Bitterzoet, Wolfspoot, Moeraswalstro,
Hennegras). De moslaag is meestal goed ontwikkeld en bevat verschillende Veenmossoorten.

Zoerselbos: Dit bostype vinden we op zeer voedselarme en natte plekken in het bos (Hooidonk-
bos, Dolle Beemden en Hooidonkse Beemden). Deze lokale ondiepten zijn grotendeels regenwa-
ter gevoed en daarom voedselarm en zuur. We zien dat in deze omgevingen Grove den en Zo-
mereik werd aangeplant maar van nature groeit hier normaal slechts Zachte berk. De zones met
deze vegetatie zijn in Zoerselbos echter nergens uitgestrekt en daardoor is de boomlaag niet
typisch.
Op de kaart zijn alle zones met Gagel en Veenmos, maar ook deze met Veenmos, Pijpestrootje,
Zompzegge, Snavelzegge, Riet, Grote wederik, Zachte berk, Zwarte zegge, Wateraardbei en
soms Elzenzegge ook gekarteerd als deze vegetatie.

Grafiek 2.39: Bostypespectrum voor Berken-Elzenbos met Wilde gagel en Veenmos.

Standplaats:
Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als:
-  mF: hygroclien
-  mR: acidoclien
-  mN: zwakke nitrificatie
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Het humustype betreft volgens de mR.mN waarde een moder-humus.

Grafiek 2.40: mR.mN/mF ecogram voor het Berken-Elzenbos met Wilde gagel en Veenmos.

Pijpenstrootje en Veenmos in het Berken-Elzenbos met Wilde gagel en Veenmos
(Roelandt 2012).

2.3.5.2 Vegetatie van open plekken

De situering van de opnames is weergegeven op kaart 2.11a.

De opnames werden syntaxonomisch geplaatst volgens de typologie van Schaminée (Vegetatie
van Nederland, 1999). De typering van de open plekken en de graslanden is terug te vinden op
de vegetatiekaart 2.11a.

In verschillende opnames zijn ken- of differentiërende soorten afwezig. Daarom kon voor deze
opnames geen typering worden gedaan tot op associatieniveau of worden ze getypeerd als
rompgemeenschap (RG).

Droge graslanden

14B: Struisgras-orde (Trifolio arvensis-Festucetalia ovinae)

Dit omvat min of meer gesloten, grazige, schrale, meestal kruidenrijke en vaak ook mosrijke be-
groeiingen met een bescheiden aandeel van eenjarigen. De sluiting van de vegetatie komt
meestal voor het grootste deel voor rekening van de grasmat, maar ook het mosdek kan een be-
langrijke bijdrage leveren.
Deze graslanden worden in de regel laat gemaaid, maar ze gedijen ook onder begrazing.



Algemene beschrijving

Pagina 96 van 348

De droge graslanden bevinden zich eerder aan de periferie van het Zoerselbos op hoger gele-
gen, en daardoor drogere zandgronden. Kenmerkende soorten zijn Gewone veldbies, Schapen-
zuring en Gewoon biggekruid.

Matig voedselrijke graslanden

Typische klasse-kensoorten zoals Gestreepte witbol, Veldzuring, Scherpe boterbloem, Rode kla-
ver, Pinksterbloem, Beemdlangbloem, Knoopkruid en Gewone hoornbloem zijn aanwezig.

RG van Gestreepte witbol en Engels raaigras: ‘Soortenarme graslanden’

Bij de hooilanden onderscheidt zich een groep door zijn soortenarme status. In de opnamen wer-
den relatief weinig kruiden aangetroffen.

Toch heeft deze groep algemene graslandsoorten als Kruipende boterbloem, Witte klaver, Ge-
wone hoornbloem, Pinksterbloem, Paardebloem sp., Smalle weegbree, Ridderzuring en Veldzu-
ring gemeen met de soortenrijkere hooiland-opnamen. Grassoorten als Gestreepte witbol, Veld-
beemdgras, en Gewoon reukgras overheersen echter de vegetatie.

RG van Gestreepte witbol en Engels raaigras (Roelandt 2012).

16Ba: Verbond van Grote vossestaart (Alopecurion pratensis): ‘Grote vossestaart-
hooilanden’

Het Alopecurion pratensis omvat hooi(wei)landen op voedselrijke, vochtige zware zavel- tot lichte
klei- en klei-op-veengronden, die 's winters veelal gedurende langere tijd onder water staan,
maar 's zomers oppervlakkig kunnen uitdrogen.

Naast een hoog aantal grassoorten komen er ook frequent kruiden voor. Bij de grassen is Grote
vossestaart de meest opvallende en verschijning, naast Gestreepte witbol en Gewoon reukgras.
Naast de typische klassesoorten komen ook enkele Calthionsoorten voor zoals Echte koekoeks-
bloem, Tweerijige zegge en Grote ratelaar (vooral in de Brugbeemd en de Dolle Beemden
(Schijnvallei). Het transgrediëren van soorten uit het Dottergrasland  is typisch voor het Verbond
van Grote vossestaart.
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Grote vossestaart-hooiland (Roelandt 2012).

16Ab01: Veldrus-associatie: ‘Veldrushooilanden’

Het omvat drassige, een of twee maal per jaar gemaaide, 's winters periodiek overstroomde hooi-
landen op mineraalrijke, stikstofhoudende, veelal kleiige of venige gronden. Hoewel de stand-
plaatsen nat zijn, behoeven de gemeenschappen een goede zuurstofvoorziening in de wortelzo-
ne, dat wil zeggen dat de doorluchting van de bodem in de vegetatieperiode gegarandeerd moet
zijn.

De veldrus hooilanden onderscheiden zich van de vorige groep door het voorkomen van Veldrus
en Zwarte zegge. Deze leunen van alle vegetaties in het gebied het meeste aan bij de Dotter-
bloem-hooilanden. Typische Calthionsoorten zijn: Veldrus, Tweerijige zegge, Echte koekoeks-
bloem, Moerasrolklaver, Moerasvergeet-me-nietje, Bosbies en Dotterbloem. De best ontwikkelde
dottergraslanden vinden we in de Driehoekbeemd en de Beemd Fons Hens (Hooidonkbos).

Veldrushooiland (Roelandt, 2012).
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12Ba01: Associatie van Geknikte vossestaart: ‘Geknikte vossestaart weiland’

Het meest voorkomende , algemene aspect is dat van een kort gegraasde grasmat. Deze wordt
gedomineerd door Geknikte vossestaart en Mannagras, waartussen vooral Kruipende boter-
bloem, Witte klaver, Hazezegge en wat Pinksterbloem voorkomen. Opvallend is het frequent
voorkomen van Egelboterbloem. Verder komen Gestreepte witbol en Gewoon reukgras voor. De
kensoorten Zilverschoon en Grote weegbree zijn maar in enkele opnamen aanwezig.

Dit vegetatietype is in de graslanden aan de westrand van de Hooidonkse beemden innig ver-
stengeld met de Grote vossestaart-graslanden. Het zijn dan ook de meest begraasde delen in
hetzelfde terrein en zijn er door begrazing uit ontstaan.
In de weilanden in Hoog Schriek zijn ze daarentegen door paardenbegrazing ontstaan uit het
soortenarme graslandtype dat we daar aantreffen.

Geknikte vossestaart weiland (Roelandt, 2012).

Zwarte zeggevegetaties

Verspreid komen in de graslanden, zowel in weiland als in hooiland, haarden voor van Zwarte
zegge. In deze vegetatie komen nog andere soorten voor die ook in kleine zeggevegetaties te
vinden zijn zoals Waternavel, Melkeppe en Egelboterbloem. De vegetatie is echter geen kleine-
zegge-vegetatie; daarvoor zijn er te weinig kenmerkende soorten.

De soorten die opgesomd zijn, wijzen, net als de Zwarte zegge zelf, op een lokale oppervlakkige
bodemverzuring.

Ruigten en moerasvegetaties

32Aa: Moerasspirea-verbond: ‘Ruigte met Calthion-soorten’
Een aantal percelen worden niet zo regelmatig meer gemaaid en er heeft zich uit wat wellicht ooit
een dottergrasland was een ruigere vegetatie ontwikkeld waar nog Tweerijige zegge en Echte
koekoeksbloem als Calthion-soorten voorkomen. Bosandoorn en Veldlathyrus zijn andere soor-
ten. Deze vegetaties lijken heel sterk op de natte ruigte van het Moerasspirea-verbond, maar zijn
wellicht uit een Dottergrasland ontstaan.

32Aa: Moerasspirea-verbond: ‘Natte ruigte’
In sommige percelen wordt slechts zelden gemaaid, de tussengelegen houtkanten werpen heel
wat schaduw, er is een vochtige bodem en de aanwezigheid van een centrale sloot maakt dat er
zich hier een natte ruigte ontwikkeld heeft.
Grote vossestaart is de meest opvallende en constante soort. Typisch is het voorkomen van veel
ruigtekruiden als Grote brandnetel, Moerasspirea, Rietgras, Pitrus en Gewone engelwortel, sa-
men met moerassoorten als Grote wederik, Gele lis, Kale jonker, Watermunt en Echte valeriaan.
Calthion soorten als bv. Bosbies, Tweerijige zegge en Echte koekoeksbloem worden slechts heel
sporadisch aangetroffen. Alleen Moerasrolklaver en Kantig hertshooi komen nog frequent voor.
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08: Rietklasse : ‘Moerasvegetatie’
Centraal in het bosreservaat komen een aantal open plekjes voor waar een moerassige vegetatie
voorkomt. Buiten het reservaat vinden we dergelijke vegetatie nauwelijks terug.

In deze vegetatie domineren Bosbies, Grote brandnetel en Watermunt. Andere constante soorten
zijn Moerasspirea, Holpijp, Gele lis, Haagwinde, Hop, Kluwenzuring en Wolfspoot. Grote egels-
kop en Waterzuring komen vaak voor.
Veel van de aanwezige soorten zijn kensoorten van de rietklasse: Waterzuring, Holpijp, Grote
egelskop, Gele lis, Wolfspoot, Watermunt, Moeraswalstro en Grote kattestaart. Pijptorkruid werd
gevonden in een sloot. Kensoorten voor de orden of verbonden uit de rietklasse komen niet voor.
Als soorten uit het Dotterbloemverbond zijn  Bosbies en Dotterbloem nog aanwezig. Enkele ma-
len werd er Tweerijige zegge, Echte koekoeksbloem, Kantig hertshooi en éénmaal Moeras-
streepzaad. Moerasspirea, Hop en Grote brandnetel en Kleefkruid zijn daarentegen ruigtekrui-
den.

Deze vegetatie heeft zowel Dotterbloemgrasland als Moeraskenmerken. Gezien de voortschrij-
dende verstruwelingen verbossing in het bosreservaat is deze vegetatie als een moerasstruweel
te beschouwen met Dotterverbond kenmerken.

08Bc: Grote zeggengemeenschappen met Scherpe zegge en Oeverzegge (Caricion
gracilis): ‘Grote zeggevegetatie’

Hier en daar zijn er plekken waar grote zeggen domineren, voornamelijk Scherpe zegge en zijn
bastaarden met Moeraszegge of Zwarte zegge. Deze vegetaties sluiten, ook op het terrein, nauw
aan bij het vorige vegetatietype.
Door het dominante karakter van deze grote zeggesoorten ontstaat er een dichte haard, waar
slechts weinig andere soorten tussen aarden. Deze vegetaties zijn daardoor relatief soortenarm.

Waterpartijen (geen vegetatieopnames)

In sommige greppels is nog veel Waterviolier aanwezig, maar in de Tappelbeek noch in de Schijn
werden waterplanten opgemerkt (wel ter hoogte van afgegraven hooiland). In sommige plassen
en karrensporen groeit Moerasmuur, Sterrenkroos (waarschijnlijk Gevleugeld sterrenkroos) en
abundant Dwergkroos. Heel wat greppels zijn echter verland en door opgehoopt slib ongeschikt
voor het behoud van typische soorten.
Enkele oudere waterpartijen (verlande vennen) zijn in het Hooidonkbos aanwezig, met Blauw
glidkruid, Moeraszegge, Elzenzegge, Moeraswalstro, Hennegras, Hoge cyperzegge, Pitrus, Gele
lis en Moerasstruisgras. In de randen bevindt zich soms een zone met Veenmossen, her en der
vergezeld van Pluimzegge.

2.3.6 Flora
2.3.6.1 Mossen
De data van mossen en levermossen (Tabel 2.13) zijn afkomstig van eigen terreinbezoeken
(2012), van www.waarnemingen.be13 (Zoerselbos) en van excursies in het Zoerselbos (maart
2007, juni 2012) o.l.v. Hans Vermeulen (Natuurpunt).

Zoerselbos herbergt een grote mossenrijkdom. Zo werden in de vloeibeemden (2007) (zeer)
zeldzame soorten als Klein tuitmos, Knotskroesmos en Helmroestmos gevonden.
Klein tuitmos werd tot op heden slechts op een paar plaatsen waargenomen (In België in het Ha-
nacartbos op Canadapopulier (Vlaams Natuurreservaat Ter Yde te Koksijde aan de Vlaamse
Kust – 1998, voor het eerst waargenomen in 1985 Hoffman; Dumon in 1993)). In Nederland is
het een soort van getijrivieren (o.m. Biesbosch).
Ook Gewoon tuitmos werd aangetroffen in het Zoerselbos. Het is o.m. een soort van oude hak-
stoven.
Blauw boomvorkje is een zeldzaam levermos op de stam (schors) van bomen.

13 Bron: www.waarnemingen.be, een initiatief van Natuurpunt Studie vzw en de Stichting Natuurinformatie.

http://www.waarnemingen.be/
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Tabel 2.13: Overzicht van de voorkomende mossen en levermossen in het projectgebied
(Grontmij, www.waarnemingen.be, Zoerselbos en Hans Vermeulen 2007, 2012).

Nederlandse naam - Wetenschappelijke naam Nederlandse naam - Wetenschappelijke naam
Blauw boomvorkje - Metzgeria fruticulosa Gewoon plakkaatmos - Pellia epiphylla
Bleek boomvorkje - Metzgeria furcata Gewoon pluisdraadmos - Amblystegium serpens
Boompjesmos - Climacium dendroides Gewoon pluisjesmos - Dicranella heteromalla
Boomsnavelmos - Rhynchostegium confertum Gewoon pronkmos - Pseudotaxiphyllum elegans
Bossig gaffeltandmos - Dicranum montanum Gewoon puntmos - Calliergonella cuspidata
Breekblaadje - Campylopus pyriformis Gewoon purpersteeltje - Ceratodon purpureus
Bronsmos - Pleurozium schreberi Gewoon schijfjesmos - Radula complanata
Bros gaffeltandmos - Dicranum tauricum Gewoon sikkelsterretje - Dicranoweisia cirrata
Fijn laddermos - Kindbergia praelonga Gewoon sterrenmos - Mnium hornum
Fraai haarmos - Polytrichum formosum Gewoon thujamos - Thuidium tamariscinum
Gaaf buidelmos - Calypogeia muelleriana Gewoon tuitmos - Lejeunea cavifolia
Gaaf kantmos - Lophocolea semiteres Grijs kronkelsteeltje - Campylopus introflexus
Gedraaid knikmos - Bryum capillare Grijze haarmuts - Orthotrichum diaphanum
Gedrongen kantmos - Lophocolea heterophylla Groot laddermos - Pseudoscleropodium purum
Geelsteeltje - Orthodontium lineare Groot rimpelmos - Atrichum undulatum
Geklauwd platmos - Plagiothecium laetum Groot schildmos - Parmotrema perlatum
Gekroesd plakkaatmos - Pellia endiviifolia Heideklauwtjesmos - Hypnum jutlandicum
Gerimpeld boogsterrenmos - Plagiomnium undulatum Helmroestmos - Frullania dilatata
Gerimpeld platmos - Plagiothecium undulatum Klein tuitmos - Microlejeunia ulicina
Gesnaveld klauwtjesmos - Hypnum cupressiforme Knotskroesmos - Ulota bruchii
Gewone haarmuts - Orthotrichum affine Kussentjesmos - Leucobryum glaucum
Gewone poederkorst - Lepraria incana Neptunusmos - Lepidozia reptans
Gewoon dikkopmos - Brachythecium rutabulum Rond boogsterrenmos - Plagiomnium affine
Gewoon gaffeltandmos - Dicranum scoparium Riempjesmos - Rhytidiadelphus loreus
Gewoon haakmos - Rhytidiadelphus squarrosus Schijfjesmos - Radula complanata
Gewoon haarmos - Polytrichum commune Smal bekermos - Cladonia coniocraea
Gewoon kantmos - Lophocolea bidentata Viertandmos - Tetraphis pellucida
Gewoon muursterretje - Tortula muralis

2.3.6.2 Hogere planten

Een actuele lijst van de flora in het projectgebied wordt weergegeven in Bijlage 7.

De voornaamste soorten zijn terug te vinden op Kaart 2.12a e.v.

Rode lijstsoorten

Rode lijsten zijn een belangrijk instrument in het hedendaagse soortgerichte beleid van het
Vlaamse natuurbehoud. Deze lijsten geven voor elke soort van een groep organismen een indi-
catie over haar status in Vlaanderen, gaande van niet bedreigd tot uitgestorven in Vlaanderen.
De recentste Rode lijst van de hogere planten in Vlaanderen werd opgesteld door Van Landuyt et
al. (2006).

De Rode lijst in strikte zin omvat de planten van de categorieën uitgestorven, met verdwijning
bedreigd, bedreigd en kwetsbaar. Binnen de categorie achteruitgaand worden soorten gegroe-
peerd die het risico lopen op korte termijn op de Rode lijst terecht te komen. In het projectgebied
komen verschillende Rode lijstsoorten voor. Een aantal van deze soorten zijn kenmerkend voor
heide en heischrale vegetaties.

De Rode lijstsoorten zijn weergegeven op Kaart 2.12a en in Tabel 2.14.
Bruin cypergras werd in het kader van het NIP aangetroffen binnen de perimeter van
het NIP, maar werd noch in de inventarisaties van ANB (Roelandt, 2012) noch in deze
van 2012 aangetroffen.
Fladderiep komt voor op verschillende plaatsen in het projectgebied, met name in de
vallei van de Tappelbeek en in het oostelijk deel van het Hooidonkbos.

http://www.waarnemingen.be/
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Gewone dophei werd aangetroffen langs een weg t.h.v. Rode dijk in het zuidoosten van
het Hooidonkbos.
Hengel is een vrij zeldzame soort in het Zoerselbos, en komt lokaal op enkele plaatsen
voor in het Hooidonkbos langs de bosrand.
Kleine valeriaan komt slechts lokaal voor in de Hooidonkse Beemden in de vochtige
(soortenrijke) moerassen en in elzenbroekbos.
Struikhei wordt vooral aangetroffen in Hoog en Laag Schriek en op de drogere delen
van het Hooidonkbos, veelal gerelateerd aan open zones (wegen en bosranden). Ook in
Schegel en Den Hunk komt Struikhei lokaal voor.
Tormentil komt slechts voor in de Hooidonkse beemden (Zwarte zeggevegetatie) en het
Hooidonkbos t.h.v. de zijweg van de Halsedreef (tegenover de Hutheiweg).
Wilde gagel komt vrij veel voor in de nattere (venige) bossen in het Hooidonkbos. De
soort komt tevens lokaal voor in de Dolle Beemden.
Zomeradonis werd door ANB (Roelandt, 2012) aangetroffen in het Dennen-Eikenbos
met Bochtige smele en Pijpenstrootje, subtype met dominantie van Pijpenstrootje.

Tabel 2.14: Overzicht van de Rode lijstsoorten in het projectgebied.
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijstcategorie
Bruin cypergras Cyperus fuscus zeldzaam
Fladderiep Ulmus laevis zeldzaam
Gewone dophei Erica tetralix achteruitgaand
Hengel Melampyrum pratense achteruitgaand
Kleine valeriaan Valeriana dioica kwetsbaar
Kruipwilg Salix repens achteruitgaand
Struikhei Calluna vulgaris achteruitgaand
Tormentil Potentilla erecta achteruitgaand
Wilde gagel Myrica gale achteruitgaand
Witte waterkers Rorippa nasturtium-aquaticum achteruitgaand
Zomeradonis Adonis aestivalis verdwenen

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.
In het projectgebied komen 43 soorten oud-bosplanten voor (Tabel 2.15). Deze komen vooral
geconcentreerd voor in het Hooidonkbos met een hoge abundantie van o.m. Lelietje-van-dalen,
Adelaarsvaren, Bosanemoon, Wilde kamperfoelie en Wijfjesvaren. Een minder hoge diversiteit
aan oud-bosplanten wordt aangetroffen in Schegel en Hoog en laag Schriek, met vooral Wilde
kamperfoelie, Wijfjesvaren en Adelaarsvaren.
De belangrijkste oud-bosplanten worden weergegeven op Kaart 2.12b.

Tabel 2.15: Aangetroffen oud-bosplanten in het projectgebied.
Nederlandse naam Wetenschappelijke

naam Nederlandse naam Wetenschappelijke
naam

Adelaarsvaren Pteridium aquilinum IJle zegge Carex remota
Appel (Wilde en Eet-
appel) Malus sylvestris Kleine maagdenpalm Vinca minor

Bergbasterdwederik Epilobium montanum Knopig helmkruid Scrophularia nodosa
Blauwe bosbes Vaccinium myrtillus Lelietje-van-dalen Convallaria majalis
Bleke zegge Carex pallescens Lievevrouwebedstro Galium odoratum
Bosandoorn Stachys sylvatica Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas
Bosanemoon Anemone nemorosa Muskuskruid Adoxa moschatellina

Bosgierstgras Milium effusum Paarbladig goudveil Chrysosplenium
oppositifolium

Boswederik Lysimachia nemorum Rode kornoelje Cornus sanguinea
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Nederlandse naam Wetenschappelijke
naam Nederlandse naam Wetenschappelijke

naam
Boszegge Carex sylvatica Ruige veldbies Luzula pilosa
Dalkruid Maianthemum bifolium Schaduwgras Poa nemoralis
Donkersporig bos-
viooltje Viola reichenbachiana Slanke sleutelbloem Primula elatior

Gelderse roos Viburnum opulus Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana
Gele dovenetel Lamium galeobdolon Tweestijlige meidoorn Crataegus laevigata
Gewone salomons-
zegel Polygonatum multiflorum  Verspreidbladig goud-

veil
Chrysosplenium
alternifolium

Gladde iep Ulmus minor Wegedoorn Rhamnus catharticus
Groot heksenkruid Circaea lutetiana Wijfjesvaren Athyrium filix-femina

Grote muur Stellaria holostea Wilde hyacint Hyacinthoides non-
scripta

Gulden boterbloem Ranunculus auricomus Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum
Hazelaar Corylus avellana Wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus
Hengel Melampyrum pratense Witte klaverzuring Oxalis acetosella
Hulst Ilex aquifolium

Autochtone bomen en struiken

De data van autochtone bomen en struiken werden ontleend aan Maes en Rövekamp (2003).
In een onderzoek werd door Stijn Gielen (2006) in de Hoekbeemd bijkomend een tiental wege-
doorns ontdekt, aangevuld door nog één in een recente biotoopkartering door ANB (2010).

De autochtone bomen en struiken worden weergegeven op Kaart 2.12c en in Tabel 2.16.
Het projectgebied is bijzonder belangrijk als genenbron voor autochtone bomen en struiken, in
het bijzonder het beekdal van de Tappelbeek en in de houtkanten van de Hooidonkse Beemden.
Volgende autochtone bomen en struiken komen voor in het Zoerselbos: Wegedoorn, Wilde kar-
dinaalsmuts, Gewone es, Hazelaar, Hulst, Rode kornoelje, Vogelkers, Zwarte bes, Gelderse
roos, Geoorde wilg, Fladderiep, Gladde iep, Hondsroos, Eenstijlige meidoorn en Rossige wilg (1
locatie).
Vooral het voorkomen van verschillende mogelijk 18de eeuwse fladderiepen in de buurt van de
Monnikenloop is zeer belangwekkend. Deze iepensoort is bedreigd in Vlaanderen.
Alle Fladderiepen zijn restanten van knot- en hakhoutbomen. Ook een aantal populaties van Ge-
wone es in het Zoerselbos kunnen als autochtoon aangemerkt worden.

Tabel 2.16: Autochtone bomen en struiken in het projectgebied.
Nederlandse naam Wetensch. naam Bestand Aantal Opmerking

Fladderiep Ulmus laevis HB14c 2 Houtkant
Fladderiep Ulmus laevis HB14d 1 Houtkant
Fladderiep Ulmus laevis HO8f 1 Rabattenbos met eikenaanplant,

3-stammige fladderiep
Gelderse roos Viburnum opulus HB13a 2 Bosrand
Gelderse roos Viburnum opulus HB14c 6 Houtkant
Gelderse roos Viburnum opulus HB14d 4 Houtkant
Gelderse roos Viburnum opulus HB1d 2 Houtwal en bosrandwal

langs beek
Gelderse roos Viburnum opulus HB1e 2 Houtwal en bosrandwal
Gelderse roos Viburnum opulus HB3a 1 Houtwal en bosrandwal

langs beek
Gelderse roos Viburnum opulus HB8f 1 Houtkant
Gelderse roos Viburnum opulus HE1b 1 Struweelrand langs sloot
Geoorde wilg Salix aurita HB14d Houtkant
Geoorde wilg Salix aurita HB1e 1 Houtwal en bosrandwal

langs beek
Geoorde wilg Salix aurita HE1b 2 Struweelrand langs sloot
Gewone es Fraxinus excelsior HB2d 1 Houtwal en bosrandwal

langs beek
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Nederlandse naam Wetensch. naam Bestand Aantal Opmerking
Gewone es Fraxinus excelsior HB3a 1 Houtwal en bosrandwal

langs beek
Gewone es Fraxinus excelsior HO8h 1 Bosrand met elzenhakhout
Haagbeuk Carpinus betulus HB3d 1 Houtwal en bosrandwal

langs beek
Hazelaar Corylus avellana
Hondsroos Rosa canina HO7g 1
Rode kornoelje Cornus sanguinea HB13a 2 Houtkant/Bosrand
Rode kornoelje Cornus sanguinea HB14f 1 Houtkant
Rode kornoelje Cornus sanguinea HB1d 1 Houtwal en bosrandwal

langs beek
Rode kornoelje Cornus sanguinea HB2d 1 Houtwal en bosrandwal

langs beek
Rode kornoelje Cornus sanguinea HO4a 1 Houtwal en bosrandwal

langs beek
Rode kornoelje Cornus sanguinea LS7a 1 Bosrand
Rossige wilg Salix cinerea subsp.

oleifolia
HB13a 1 Houtkant

Vogelkers Prunus padus HB13a 1 Bosrand
Wegedoorn Rhamnus cathartica HB13a 1 Bosrand
Wegedoorn Rhamnus cathartica HB1d 1 Houtwal en bosrandwal

langs beek
Wegedoorn Rhamnus cathartica HB8g 1 Houtkant
Wegedoorn Rhamnus cathartica HO6a 1 Rabattenbos, veel

oud-bosplanten
Wilde gagel Myrica gale HE4a 3 Struweelrand langs sloot
Wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus HB14c 1 Houtkant
Wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus HB14d Houtkant
Wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus HB1d 3 Houtwal en bosrandwal

langs beek
Wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus HB3d 1 Houtwal en bosrandwal

langs beek
Wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus HB8h 1 Houtkant
Zwarte bes Ribes nigrum HB13a 1 Bosrand
Zwarte bes Ribes nigrum HB14c 1 Houtkant
Zwarte bes Ribes nigrum HB14d Houtkant
Zwarte bes Ribes nigrum HB3a 1 Houtwal en bosrandwal

langs beek
Zwarte bes Ribes nigrum HB3d 1 Houtwal en bosrandwal

langs beek
Zwarte bes Ribes nigrum HB7a 5
Zwarte bes Ribes nigrum HO7e 2 Rabattenbos, veel

oud-bosplanten
Zwarte bes Ribes nigrum LS7a 1 Bosrand, Slijkvoort (rand vijver)

Kwel- en bronbossoorten (zie Kaart 2.12d)

In het projectgebied komen diverse bron- en kwelindicatoren voor (Tabel 2.17).

Sommige soorten zoals Zompzegge, Blauwe zegge, Moerasviooltje, Holpijp en Waterviolier wij-
zen op ondiepe lokale kwel. Andere soorten wijzen op diepere kwel (bv. Dotterbloem).
Typische bronbosssoorten zijn o.m. Verspreidbladig goudveil.
De meeste kwelsoorten komen voor in de Hooidonkse Beemden, zowel in aantal als in aantal
soorten. Ook in de Dolle Beemden (Schijnvallei) zijn enkele kwelsoorten aanwezig, zoals Dotter-
bloem.
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Tabel 2.17: Overzicht van de bron- en kwelindicatoren in het projectgebied.
Nederlandse naam Wetenschappelijke

naam Nederlandse naam Wetenschappelijke
naam

Adderwortel Polygonum bistorta  Moerasspirea Filipendula ulmaria
Beekpunge Veronica beccabunga  Moerasstreepzaad Crepis paludosa
Bittere veldkers Cardamine amara  Moerasviooltje Viola palustris
Blaaszegge Carex vesicaria  Moesdistel Cirsium oleraceum

Blauwe zegge Carex panicea  Paarbladig goudveil Chrysosplenium oppositifo-
lium

Bosbies Scirpus sylvaticus  Pijptorkruid Oenanthe fistulosa
Bosveldkers Cardamine flexuosa  Ruwe smele Deschampsia cespitosa
Boswederik Lysimachia nemorum  Scherpe zegge Carex acuta
Dotterbloem Caltha palustris  Snavelzegge Carex rostrata
Echte koekoeks-
bloem Lychnis flos-cuculi  Sterzegge Carex echinata

Egelboterbloem Ranunculus flammula  Stijve zegge Carex elata
Elzenzegge Carex elongata  Tweerijige zegge Carex disticha
Gevleugeld herts-
hooi Hypericum tetrapterum  Veldrus Juncus acutiflorus

Grote wederik Lysimachia vulgaris Verspreidbladig goud-
veil

Chrysosplenium alternifoli-
um

Holpijp Equisetum fluviatile  Wateraardbei Comarum palustre
IJle zegge Carex remota  Waterkruiskruid Senecio aquaticus
Kale jonker Cirsium palustre  Watermunt Mentha aquatica
Kleine valeriaan Valeriana dioica  Waternavel Hydrocotyle vulgaris
Kleine watereppe Berula erecta  Watertorkruid Oenanthe aquatica
Knolrus Juncus bulbosus  Waterviolier Hottonia palustris

Knolsteenbreek Saxifraga granulata  Witte waterkers Rorippa nasturtium-
aquaticum

Koningsvaren Osmunda regalis  Zeegroene muur Stellaria palustris
Lidrus Equisetum palustre  Zompzegge Carex canescens
Melkeppe Peucedanum palustre  Zwarte zegge Carex nigra

Bijzondere soorten

Onder de bijzondere plantensoorten vallen de soorten die niet onder de rode lijstsoorten, oud-
bosplanten, autochtone bomen en struiken en bron- en kwelindicatorsoorten vermeld staan en
die een KFK 6 hebben. De bijzondere plantensoorten worden weergegeven op Kaart 2.12a.

Als bijzondere soorten komen voor:
 Dubbelloof (KFK 6)
 Eikvaren (KFK 5)
 Hoge cyperzegge (KFK 6)
 Pluimzegge (KFK 5)
 Tongvaren (KFK 3)

Bijzondere bomen werden geïnventariseerd door ANB en worden op Kaart 2.12e weergegeven.

Invasieve soorten
Invasieve soorten zijn terug te vinden op Kaart 3.1: Knelpunten.

Een probleemsoort is een soort die nadelig kan zijn of is voor de toekomstige bos- en natuuront-
wikkeling. Het kan zowel gaan om uitheemse als inheemse soorten en vaak is het storend karak-
ter vooral afhankelijk van de populatiegrootte van die soort. In veel gevallen gaat het om soorten
die door hun dominant en/of invasief karakter andere soorten geen groei- of vestigingkans gun-
nen, natuurlijke bosverjonging verhinderen, de groei verstoren, enz. De soorten die als pro-
bleemsoort kunnen optreden, worden hierna opgesomd.
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Amerikaanse vogelkers is een uit oostelijk Noord-Amerika afkomstige boomsoort die tot
20m hoog kan worden. Ze werd in Europa massaal aangeplant in bossen op zandgrond voor
het hout en omdat de snelverterende bladeren de arme zandgronden vruchtbaarder konden
maken. De soort komt hier echter vrijwel uitsluitend in struikvorm voor, zodat het hout
onbruikbaar is. Bovendien blijkt de soort sterk te woekeren en een probleem te vormen voor
inheemse flora, vooral op zandgronden maar ook op andere bodemtypes, wat haar de
bijnaam “bospest” heeft opgeleverd. In het projectgebied komt Am. vogelkers nagenoeg
overal voor (vnl. in private bestanden) en wordt tevens intensief bestreden.

Amerikaanse eik is een boomsoort, eveneens afkomstig uit Noord-Amerika, die in het
verleden massaal werd aangeplant voor de houtproductie. Ze vermenigvuldigt zich zeer
agressief in de Europese bossen en haar verjonging domineert de kruid- en struiklaag. De
aanwezigheid van Amerikaanse eik in het projectgebied vormt lokaal een probleem, vnl. in
de (voormalige) private bestanden. Ook de dreven met Am. eiken zijn een blijvende bron
voor verjonging van Am. eik in de bosbestanden.

Japanse duizendknoop: deze erg moeilijk te verwijderen invasieve exoot komt voor langs
het pad in bestand HS3a.

Paplaurier: deze soort wordt frequent als groenblijvende haag aangeplant. Vanuit tuinen
en/of uit groenafval gebeurt dan de “kolonisatie” van de bosbestanden.

Rododendron: in Zoersel en omgeving is deze soort zeer veel aangeplant als afboording
van de percelen of t.b.v. de jacht. Door massale groei en d.m.v. lichtconcurrentie worden tal
van natuurlijke plant- en diersoorten verdrongen uit de bosbestanden.

Reuzenbalsemien komt lokaal veel voor langs de Tappelbeek.

Diverse tuinsoorten komen veelvuldig voor in het projectgebied. Het gaat hierbij ondermeer
om Bonte gele dovenetel, (Chinese) Kamperfoelie, Bamboe, Sneeuwbes, Dwergmispel
(Cotoneaster), Douglasspirea en Hortensia’s, vnl. afkomstig van groenafval dat in de bos-
sen wordt gestort.

2.3.7 Fungi
Het projectgebied is mycologisch zeer goed onderzocht. Het overzicht van de paddenstoelen in
het projectgebied wordt weergegeven in Bijlage 8. Recente gegevens (2012) zijn afkomstig van
ANB, Natuurpunt (Heiblok) en van www.waarnemingen.be. Oudere gegevens zijn afkomstig van
Antonissen et al. (1990).

Uit onderzoek blijkt dat het Zoerselbos één van de rijkste paddenstoelengebieden van België is
(Walleyn en Verbeken, 2000). Het mycologisch belang van het projectgebied ligt voornamelijk in
het voorkomen van veel dood hout, verschillende dreven en wegbermen. Zo is het Zoerselbos
een hotspot van zeldzame stekelzwammen14.

Rodelijstsoorten (Walleyn en Verbeken, 2000) die hier waargenomen zijn, zijn: Appelrussula
(bedreigd), Avondroodstekelzwam (met uitsterven bedreigd), Blauwvoetstekelzwam (met uit-
sterven bedreigd), Bruine ringboleet (achteruitgaand), Donkerbruine stuifzwam (kwetsbaar),
Duivelsbroodrussula (achteruitgaand), Fijnschubbige boleet (kwetsbaar), Fluwelige stekel-
zwam (bedreigd), Gele ridderzwam (bedreigd), Gewone braakrussula (kwetsbaar), Gedron-
gen hazeoor (kwetsbaar), Gewone hanenkam (kwetsbaar), Gewone varkensoor (kwetsbaar),
Gezoneerde stekelzwam (kwetsbaar), Jodoformrussula (bedreigd), Krulzoomridderzwam
(met uitsterven bedreigd), Porfieramaniet (kwetsbaar), Roze spijkerzwam (bedreigd), Saf-
fraanamaniet (zeldzaam), Schaapje (achteruitgaand), Schotelkluifzwam (kwetsbaar), Schub-
bige oesterzwam (kwetsbaar), Vaaloranje melkzwam (kwetsbaar), Verkleurende russula
(waarschijnlijk bedreigd) en Wilgenrussula (waarschijnlijk bedreigd).

14 Specifieke beheermaatregelen voor het behoud en de bevordering van een hoge paddenstoelendiversiteit zijn onder-
meer het behoud van oude bomen en dood hout. Dergelijke ingrepen worden verder besproken in §5 of zijn te raadple-
gen in Keizer P.-J., 2003. Het specifieke belang van naaldhoutbossen voor fungi wordt uit de doeken gedaan in de publi-
catie “Naaldbossen in Nederland” van de Nederlandse Mycologische Vereniging (2010).

http://www.waarnemingen.be/
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Het belang van het projectgebied wordt nog eens onderstreept door het feit dat er zeven Ant-
werpse prioritiare soorten voorkomen in het projectgebied, met name Appelrussula,
Avondroodstekelzwam, Blauwvoetstelzwam, Fluwelige stekelzwam, Gezoneerde stekel-
zwam, Verkleurende russula en Violetvlekkende moerasmelkzwam (Steeman, 2010).

2.3.8 Fauna
2.3.8.1 Avifauna
Tijdens de terreinbezoeken werden systematisch de interessante vogelwaarnemingen genoteerd
op bestandsniveau. De meeste broedvogelgegevens zijn echter afkomstig van specifieke inven-
tarisaties. In het voorjaar van 2005 werd in het Zoerselbos een broedvogelinventarisatie uitge-
voerd (Bruggemans, 2005). Daarnaast zijn broedvogelgegevens beschikbaar van het Heiblok
(2011).
In dit hoofdstuk worden alleen de bijzondere en/of beheerrelevante vogelsoorten verder bespro-
ken. Deze zijn terug te vinden op Kaart 2.13.
Het overzicht van de voorkomende vogels in het Zoerselbos wordt weergegeven in Bijlage 9.

Het kleinschalige landschap met houtkanten blijkt voor vele soorten een geschikte biotoop te zijn.
Maar ook de broekbossen, de struwelen en de bosrijke gordel (dreven) rondom het studiegebied
zijn voor vele vogels interessant.
In de beemden worden zeer frequent Houtsnippen waargenomen, deze soort mogen we met
enige zekerheid ook als broedvogel catalogiseren.
Kleine zilverreiger werd pleisterend waargenomen in 2012.

In Zoerselbos broeden heel wat roofvogels zoals Buizerd, Boomvalk, Torenvalk, Wespendief,
Sperwer en enkele nachtroofvogels zoals Bosuil en Ransuil.
Karakteristieke bosvogels zijn Fluiter, Wielewaal, Zwarte specht, Grote, Middelste en Kleine bon-
te specht, Boomklever en Boomkruiper. Boomklever, Boomkruiper, Zwarte specht, Middelste
bonte specht en Kleine bonte specht zijn indicatoren voor een structuurrijk loofbos met dikke bo-
men.
Typische soorten voor overgang van bos naar heide zijn Boompieper en Boomleeuwerik.
Als typische struweelsoorten komen o.m. Bosrietzanger en Nachtegaal voor.

2.3.8.2 Zoogdieren
Recente zoogdierwaarnemingen zijn afkomstig van Gielis (2006) en VLM/ANB (2010). In het ka-
der van de natuurinrichting werd een vleermuizenstudie uitgevoerd (Van der Wijden en Verkem,
2004).

Binnen het projectgebied komen volgende soorten voor:
 Aardmuis (Microtus agrestis)
 Bosmuis (Apodemus sylvaticus)
 Bruine rat (Rattus norvegicus)
 Bunzing (Mustela putorius)
 Dwergmuis (Micromys minutus)
 Dwergspitsmuis (Sorex minutus)
 Eekhoorn (Sciurus vulgaris)
 Egel (Erinaceus europaeus)
 Gewone bosspitsmuis (Sorex araneus)
 Haas (Lepus europaeus)
 Hermelijn (Mustela erminea)
 Huisspitsmuis (Crocidura russula)
 Konijn (Oryctolagus cuniculus)
 Mol (Talpa europaea)
 Muskusrat (Ondatra zibethicus)
 Ondergrondse woelmuis (Microtus subterraneus)
 Ree (Capreolus capreolus)
 Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus)
 Veldmuis (Microtus arvalis)
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 Vos (Vulpes vulpes)
 Wezel (Mustela nivalis)
 Woelrat (Arvicola terrestris)

Dwergspitsmuis en Gewone bosspitsmuis verkiezen beide vochtige en koele biotopen met vol-
doende vegetatie, bijvoorbeeld verruigde natte graslanden. Bosspitsmuis is algemeen in het
Zoerselbos, Dwerspitsmuis niet. Huisspitsmuis heeft een duidelijke voorkeur voor open en half-
open gebieden zoals hooi- en braaklanden. Ze komt voor langs bosranden, hagen en houtkanten
en droge weilanden (nabij woningen). Egel en Mol komen algemeen in Vlaanderen voor en dus
ook binnen het projectgebied. Ze zijn weinig specifiek in hun biotoopkeuze.

Zowel de Haas als het Konijn komen voor in het studiegebied. Ze verkiezen open gebieden. De
Haas prefereert kleinschalige landbouwsystemen met houtkanten en veldranden die bescher-
ming bieden (in het projectgebied o.m. in de Hooidonkse Beemden). Ook konijnen verkiezen
graslanden en weilanden die omgeven zijn door bossen, hagen, ruigtes, …

Eekhoorn verkiest de naaldbossen in het projectgebied. Rosse woelmuis komt voor in het Zoer-
selbos in heggen, houtkanten, bosranden en loofbossen met een dichte struiklaag. Woelrat komt
voor langs beken en sloten. Ondergrondse woelmuis komt algemeen voor in de vrij vochtige
graslanden van het projectgebied. Veldmuis houdt zich op in korte en open vegetaties, met name
in gras- en weilanden. Aardmuis werd talrijk aangetroffen in het Zoerselbos; ze verkiest vochtige
graslanden, heide en hakhout. Dwergmuis komt niet zo talrijk voor in het Zoerselbos, en meer
bepaald in ruig grasland en rietland. Bosmuis is zeer algemeen in allerlei biotopen.

Van de carnivore zoogdieren komen Hermelijn, Wezel, Bunzing en Vos voor.

Ree komt talrijk voor in het Zoerselbos.

Vleermuizen
Volgende negen soorten werden waargenomen (Tabel 2.18):

 Gewone dwergvleermuis,
 Kleine dwergvleermuis,
 Ruige dwergvleermuis,
 Watervleermuis,
 Franjestaart,
 Baard-/Brandts vleermuis,
 Gewone/grijze grootoorvleermuis,
 Laatvlieger
 Rosse vleermuis

De aanwezigheid van dergelijk aantal vleermuissoorten is uitzonderlijk voor Vlaanderen, vooral
voor bosbewonende vleermuizen is het Zoerselbos belangrijk.

7 van deze soorten worden gedurende het volledige zomerhalfjaar waargenomen. Enkel Kleine
dwergvleermuis werd alleen in het voorjaar waargenomen en Ruige dwergvleermuis slechts 1x in
het najaar. Het is dan ook waarschijnlijk dat het Zoerselbos voor deze soorten een pleisterplaats
is tijdens hun seizoenale trek.

Tabel 2.18: Voorkomende vleermuizen in het projectgebied (Van der Wijden en Verkem,
2004).

Nederlandse naam Wetensch. naam Rode Lijst status HRL Bijlage

Geslacht Pipistrellus

Gewone dwergvleermuis P. pipistrellus Niet opgenomen 4

Kleine dwergvleermuis P. pygmaeus Niet opgenomen 4
Ruige dwergvleermuis P. nathusii Vermoedelijk bedreigd 4
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Nederlandse naam Wetensch. naam Rode Lijst status HRL Bijlage

Geslacht Myotis
Watervleermuis M. daubentonii Niet opgenomen 4
Franjestaart M. nattereri Vermoedelijk bedreigd 4
Baard/Brandts vleermuis M. mystacinus / brandtii Vermoedelijk bedreigd / bedreigd 4
Myotis species Indet
Geslacht Plecotus
Gewone/Grijze grootoorvleermuis P. auritus / austriacus Vermoedelijk bedreigd / bedreigd 4
Geslacht Eptesicus
Laatvlieger E. serotinus Niet opgenomen 4
Geslacht Nyctalus
Rosse vleermuis N. noctula Niet opgenomen 4
Rosse vl/Laatvlieger
Species Indet.

Naast een globale inventarisatie werd een onderzoek opgezet dat op een aantal vragen met be-
trekking tot het te voeren (vleermuisvriendelijk) beheer van dreven en beemden (al dan niet laten
verbossen) en het belang van duikers en bruggen met betrekking tot de connectiviteit met de
omgeving een antwoord zou moeten kunnen geven.

Het merendeel van de aangetroffen dieren betrof de Gewone dwergvleermuis met gemiddeld
over de twee jaren 71%, Myotis sp. (17,3%), gevolgd door Franjestaart (2,8%), Baard/Brandts
vleermuis (2,5%) en Laatvlieger met 1,8% (Tabel 2.19).

Tabel 2.19: Overzicht aandeel waarnemingen per soort (2002-2003)
(Van der Wijden en Verkem 2004).

Soort 2002 2003
Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 84 (80,8 %) 379 (69,2 %)
Kleine dwergvleermuis (Pipistrellus pygmaeus) 2 (1,9 %) 1 (0,2 %)
Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) 0 (0 %) 1 (0,2 %)
Watervleermuis (Myotis daubentonii) 1 (1 %) 7 (1,3 %)
Franjestaart (Myotis nattereri) 4 (3,8 %) 14 (2,6 %)
Baard/Brandts vleermuis (Myotis mystacinus / brandtii) 1 (1,0 %) 15 (2,7 %)
Myotis species 11 (10,6 %) 102 (18,6 %)
Laatvlieger (Eptesicus serotinus) 1 (1,0 %) 11 (2,0 %)
Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) 0 7 (1,3 %)
Rosse vleermuis / Laatvlieger 0 2 (0,4 %)
Species 0 1 (0,2 %)
Gewone / Grijze grootoor (Plecotus auritus / austriacus) 0 8 (1,5 %)

Een globaal overzicht van de waarnemingen per soortengroep, wordt weergegeven op Figuur
2.19.
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Figuur 2.19: Overzicht van de waarnemingen van vleermuizen per soortengroep
(Van der Wijden en Verkem, 2004).

In vergelijking met andere studies valt het relatief grote aandeel vleermuizen van het genus Myo-
tis op  (Myotis species, Watervleermuis, Franjestaart, Baard/Brandts vleermuis). Rekening hou-
dend met het feit dat het deelgebied rond de vijver niet onderzocht werd, waar logischerwijze de
grootste aantallen watervleermuizen te verwachten zijn, betekent dit dat het Zoerselbos van groot
belang is voor deze soortengroep. Dit wijst op een hoge aanwezigheid en potentieel aan oude
holle bomen (verblijfplaatsen), alsook aan geschikte jachtgebieden.

Gewone dwergvleermuis is zowat overal in het gebied aangetroffen, (langsheen de talrijke dre-
ven) al zijn er enkele plaatsen waar de soort opvallend afwezig is. Vooral op 3 plaatsen viel een
sterke afwezigheid van de soort op: de Grote Tranteleer, het centrale gedeelte van de Hooiweg
(Kettingdreef) en het Laag Schriek. Tijdens het onderzoek is niet specifiek naar kolonies van de
Gewone dwergvleermuis gezocht, maar uit vroeger onderzoek is geweten dat zowel in de wijk
Schriekbos als in de wijk Ten Bos (ten noorden van het Hooidonkbos en de Zoerselbosdreef) een
zomerkolonie aanwezig is. De exacte plaats werd echter niet met zekerheid bepaald. Verder is er
een kolonie bekend in het rode bakstenen huis naast het Groot Boshuis (in de Groot Bos-
huissdreef). Ook in de vleermuiskasten in de Groot Boshuisdreef worden zeer regelmatig Gewo-
ne dwergvleermuizen aangetroffen.
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Kleine dwergvleermuis wordt over het algemeen geassocieerd met vochtige bosgebieden. De
soort werd waargenomen op de Lage Weg in 2003 en op de Halsedreef in 2002. Het betreft hier
de eerste waarnemingen voor de provincie Antwerpen.

Ruige dwergvleermuis werd maar 1 x in het studiegebied waargenomen, nl. tussen twee tran-
sectpunten in het Voorste Bos (loofhouttransect) op 12 oktober 2003. Naar alle waarschijnlijkheid
betreft het hier een dier, migrerend tussen het zomer- en wintergebied.

De waarnemingen van het genus Myotis zijn veel meer geconcentreerd in bepaalde deelgebie-
den dan bij Gewone dwergvleermuis het geval is. Er zijn 2 zwaartepunten in het volledige gebied:
de zone Voorste en Middelste Bos (= Hooidonkbos) enerzijds en de omgeving van het Boshuisje
anderzijds, maar ook binnen deze twee zwaartepunten zijn de waarnemingen lokaal geconcen-
treerd. In het Voorste en Middelste Bos zijn er verhoogde concentraties in 5 zones: het loofhout-
perceel langs het begin van de Halsedreef, de Nieuwe Dreef, de Groot Boshuisdreef, de Kromme
Elleboogdreef en tenslotte het zuidelijk deel van het Voorste Bos. In de omgeving van het Bos-
huisje is er een zeer hoge concentratie aan waarnemingen van Myotis vleermuizen in de Hooi-
weg (Kettingdreef) en ter hoogte van de Halse Spui in het Bosstraatje. In de omliggende beem-
den zijn de waarnemingen meer gelijkmatig verspreid, met een kleine concentratie langs de Tap-
pelbeek en in het Schegelbos. Ook in het noordwesten van het projectgebied zijn er waarnemin-
gen van Myotis vleermuizen, meerbepaald langs het Groot Schijn, in de volledig dichtgegroeide
Zevenbunderbeemd en ter hoogte van de Zoerselse Spui op de Tappelbeek.

Alle zones waar hoge aantallen Myotis vleermuizen werden aangetroffen worden gekenmerkt
door de aanwezigheid van een waterloop of door zeer vochtige omstandigheden.
Tevens kon besloten worden dat de aanwezigheid van Myotissen in alle opnames voor de grote
watervoerende duikers wijst op een gebruik van de duiker zelf als vliegroute. In de droge en rela-
tief smalle duiker van de Sjouwelhoeve werden slechts weinig vleermuizen gedetecteerd. In deze
smalle en lage duiker zou een vleermuis op doortocht ongetwijfeld duidelijke en heldere signalen
hebben opgeleverd en dit was nooit het geval. Er zijn dan ook geen aanwijzingen dat deze duiker
voor vleermuizen een belangrijke rol zou spelen.

Watervleermuis is bij de inventarisaties slechts in zeer kleine aantallen aangetroffen, terwijl uit
het vroeger onderzoek van de Universiteit Antwerpen (Van der Wijden 1999, 2002) blijkt dat de
soort toch in sterke mate aanwezig is. Watervleermuis, tenzij ze op de zeer karakteristieke ma-
nier boven water foerageert, is zeer moeilijk te onderscheiden van andere soorten Myotis vleer-
muizen. Het is dus best mogelijk dat een groot deel van de vleermuizen die als “Myotis species”
zijn genoteerd in realiteit watervleermuizen betreffen. De waarnemingen van Watervleermuis zijn
geconcentreerd in en langs de Nieuwe Dreef en de Groot Boshuisdreef. Deze dreven zijn voor de
soort een belangrijke vliegroute tussen de kolonieplaatsen in holle bomen en de vijver die als
foerageergebied wordt gebruikt. Andere waarnemingen zijn verricht boven de Tappelbeek.

Franjestaart is een typische boombewoner. De waarnemingen van Franjestaart bij de inventari-
saties zijn geconcentreerd in 2 gebieden. Enerzijds zijn er een aantal waarnemingen in het
Voorste en Middelste Bos (Hooidonkbos) en anderzijds zijn er waarnemingen in de buurt van het
Boshuisje. De waarnemingen in het Voorste en Middelste Bos zijn gedaan in de Kromme Elle-
boogdreef, op de kruising van de Uilendreef en de Vossendreef, in de Nieuwe Dreef, de
Halsedreef en de Hutheiweg. Het betreft hier allemaal waarnemingen in het bos zelf. De waar-
nemingen in de buurt van het Boshuisje werden gedeeltelijk in het bos (Kettingdreef, Bosstraatje
en het Schegelbos) verricht, maar ook boven de relatief open hooilanden of weilanden in het
Heiblok.

Koloniebomen zijn allemaal gelegen in het Middelste Bos en Voorste Bos, maar dit is gedeeltelijk
te wijten aan de vroegere onderzoeksinspanningen die vooral in dit gedeelte van het bos gecon-
centreerd waren. Er waren eveneens sterke aanwijzingen voor de aanwezigheid van kolonies in
het “Domein Van Hooidonk”.

Baardvleermuizen zijn typische boombewonende soorten, uitzonderlijk treft men ze ook aan op
zolders van grotere gebouwen. Baardvleermuis wordt min of meer in dezelfde gebieden aange-
troffen als de andere Myotis vleermuizen. Er zijn verschillende dieren waargenomen in de omge-
ving van het Boshuisje (met de Hooiweg / Kettingdreef als zwaartepunt). Verder zijn er waarne-
mingen in de Vossendreef, de Halsedreef en in de sterk verboste Zevenbunderbeemd.
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Het aantal waarnemingen van Laatvlieger in het gebied is vrij beperkt. De meeste waarnemin-
gen werden gedaan in het zuidwestelijke deel van het gebied. Vooral in de Peggerstraat en de
Boshuisweg werd de soort meermaals aangetroffen. Ook in het noordwestelijk deel van het ge-
bied zijn er enkele waarnemingen: een foeragerend dier boven het Schriekbos (Heufkens maat)
en enkele dieren boven de beemden. Tenslotte is er ook nog een waarneming uit 2002 in de
woonwijk ten zuiden van de E34.

Rosse vleermuis is een typische boombewonende soort die soms tot 15 km ver kan gaan jagen.
Het aantal waarnemingen van Rosse vleermuis is beperkt en de waarnemingen liggen verspreid
over het volledige studiegebied. De Rosse vleermuis jaagt op grotere hoogte (50-100 m) en ge-
bruikt een luide sonar die tot meer dan 100 m hoorbaar is. De punten op de kaarten geven dan
ook eerder aan waar de waarnemer zich op dat ogenblik bevond, dan dat ze de exacte plaats
van de vleermuis weergeven.

Bij de Grootoorvleermuis zijn de waarnemingen geconcentreerd in 2 gebieden: het Voorste en
Middelste Bos en de omgeving van het Boshuisje. Bijkomende waarnemingen op transecten
werden gedaan in het Schriekbos en een waarneming in de Negenkuilenbeemd (Hooidonkse
Beemden). Deze laatste waarneming is toch enigszins onverwacht omdat het transectpunt mid-
den in een open hooiland is gelegen. Onder andere uit het sonartype kon afgeleid worden dat het
hier om een dier op “vliegroute” ging en niet om een foeragerend dier.

Het gebied is belangrijk als koloniegebied voor boombewonende vleermuizen. Zowel voor
vleermuissoorten die verblijven in echte boomholtes (Watervleermuis, Franjestaart, Grootoor-
vleermuis en Rosse vleermuis) als soorten die achter losse schors verblijven (Grootoorvleermuis,
Baard/Brandts vleermuis, Franjestaart). Het onderzoek van de Universiteit Antwerpen dat werd
uitgevoerd tussen 1997 en 2000 spitste zich toe op het Voorste en Middelste Bos en toonde dui-
delijk het belang van deze zone aan voor koloniebomen. Uit de inventarisaties in 2003 van Van
der Wijden en Verkem (2004) komt naar voor dat ook het Achterste Bos (met inbegrip van de
Kettingdreef) waarschijnlijk een aantal kolonies herbergt. Ook in het noorden van het Zoerselbos
(Schaapskooi en omgeving) zijn een aantal kolonies gevestigd.

In de studie werd de relatie tussen de habitats en de vleermuisactiviteit onderzocht. De waarde
van het gebied voor vleermuizen wordt voor een groot stuk bepaald door de grote diversiteit, met
afwisseling van loofhout en naaldhout, open stukken en gesloten bos, jong en oud bos. Uit de
inventarisaties blijkt telkens opnieuw dat alle habitattypes gebruikt worden. Een belangrijk aspect
voor de verschillende vleermuizen is de vochtigheid van de bestanden. Dit blijkt zeer duidelijk
voor de vleermuizen van de groep Myotis, maar dit geldt ook voor de andere soorten.
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Figuur 2.20: Overzicht van de koloniebomen (1997-2003)
(Van der Wijden en Verkem, 2004).

2.3.8.3 Herpetofauna
Systematische inventarisaties van de herpetofauna werden in het projectgebied niet uitgevoerd.
Er zijn wel waarnemingen bekend van het westelijk deel, met name van het Heiblok (erkend na-
tuurreservaat) (Michielsen 2007, Natuurpunt 2011). Verder werden de data gebaseerd op
www.waarnemingen.be (Zoerselbos).

In het Heiblok worden geregeld Hazelworm en Levendbarende hagedis waargenomen. Heiblok
huisvest een regionaal belangrijke populatie van Levendbarende hagedis en Hazelworm. Voor
Hazelworm zijn vooral een rijke vegetatie en een voldoende bodemvochtigheid belangrijk. Zo-
doende vormen de broekbossen en de vele houtkanten in het projectgebied een geschikte bio-
toop.

http://www.waarnemingen.be/
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De kleine restpopulatie van Adder in en nabij het Heiblok is uitgestorven (De Bauw et al. (1985),
Bauwens en Claus (1996), Hyla (2008)).

Amfibieën worden vertegenwoordigd door Bruine kikker, Groene kikker, Gewone pad, Alpenwa-
tersalamander en Vinpootsalamander. Vinpootsalamander begeeft zich in de nabijheid van grote,
vochtige boscomplexen en komt met zekerheid voor in Hooidonkbos (o.m. bestand 4a, zuidelijk
deel nabij grens met bestand 4b) (www.waarnemingen.be).

Hazelworm, Levendbarende hagedis en Vinpootsalamander worden als ‘zeldzaam’ vermeld
in de Rode Lijst van de amfibieën en reptielen in Vlaanderen (Bauwens en Claus, 1996).

2.3.8.4 Vissen
Over de visfauna in het projectgebied zijn nauwelijks gegevens beschikbaar. Vermoed wordt dat
zij eerder gering is. Dit is deels te wijten aan de bestaande vismigratieknelpunten, de matige wa-
terkwaliteit en de matige structuurkwaliteit van de beken.

In november 2011 werd door ANB een afvissing gedaan van de Tappelbeek (onderdoorgang
Boshuisweg, en meest westelijke onderdoorgang onder snelweg), waarbij slechts Drie- en Tien-
doornige stekelbaars werden vastgesteld. Wel werd in 2010 een zichtwaarneming van Rivier-
donderpad gedaan ter hoogte van genoemde onderdoorgang onder de Boshuisweg (ongepubl.).

Verder stroomafwaarts in de Klein Wilboerebeek (Zandhoven) werden recent een tiental vissoor-
ten aangetroffen. Bijzonder zijn ondermeer de zeldzame soorten Rivierdonderpad en Kleine
modderkruiper (Vandelannoote en Coeck (1998), Vis Informatie Systeem (2009)). Beide komen
voor op Bijlage II van de Habitatrichtlijn.

Volgens de Atlas van de Vlaamse Beek- en Riviervissen (Vandelannoote et al., 1998) wordt Ri-
vierdonderpad ook aangetroffen in de Tappelbeek, stroomafwaarts van het projectgebied. De
soort heeft een voorkeur voor kleine, heldere, zuurstofrijke beken met een zandige of stenige
bodem en voldoende variatie in stroomsnelheden (Vandelannoote et al., 1998).

2.3.8.5 Invertebraten

Dagvlinders
De gegevens van dagvlinders zijn afkomstig van VLM/ANB (2010), www.waarnemingen.be
(Zoerselbos) en Maarten Jacobs (2012-2013). In Tabel 2.20 wordt een opsomming gegeven van
de soorten dagvlinders die binnen het studiegebied voorkomen.

In Zoerselbos werden 32 soorten dagvlinders waargenomen. Het merendeel van de waargeno-
men soorten zijn in Vlaanderen (zeer) algemeen, zoals Bont zandoogje, Kleine vos en Citroen-
vlinder (Maes en Van Dyck 1999). Enkele soorten worden bijna overal waargenomen. Het betreft
meestal trekvlindersoorten als Atalanta, Distelvlinder en Dagpauwoog, soorten van (verruigde)
graslanden zoals Bruin zandoogje, dikkopjes s.l. en Oranje zandoogje en cultuurvolgers (witjes).
Eikenpage, Geelspriet- en Zwartsprietdikkopje, Hooibeestje en Kleine vuurvlinder hebben een
kleine populatie.

Groot dikkopje komt talrijk voor, voornamelijk langsheen de zachte overgang van de bloemrijke
schrale graslanden naar de omzomende houtkanten of bossen. Ook kleine vlekken met bramen
en houtige opslag blijken zeer gunstig. Soorten zoals Kale jonker en Koninginnekruid zijn belang-
rijke nectarplanten en komen in Zoerselbos vaak voor op de open plekken. Dit zijn de voornaam-
ste vliegplaatsen voor Bont dikkopje.

Als Rode lijstsoorten komen voor:
Bont dikkopje is de meest opvallende aanwezige met sinds 2006 niet-jaarlijkse waar-
nemingen. Bont dikkopje staat in de Rode Lijst van dagvlinders in Vlaanderen vermeld
als ‘kwetsbaar’. Bont dikkopjes leven in vochtige open bossen en graslanden en in natte
heiden.

http://www.waarnemingen.be/
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 Een andere ‘kwetsbare’ vlinder is Kleine ijsvogelvlinder, die een voorkeur heeft voor
open bossen en bosranden, waar ook Wilde kamperfoelie groeit, werd nog in 2010
waargenomen in de Hooidonkse Beemden.

 Een andere Rode lijstsoort, Groentje (kwetsbaar), werd waargenomen t.h.v. het Bos-
huisje (2010).

 In 2007 werd een waarneming van Rouwmantel op Sleedoorn verricht in het Zoerselbos
(waarneming Guy Laurijssens, VLM/ANB 2010).
Grote vos is een bedreigde dagvlindersoort.

Tabel 2.20: Overzicht van de dagvlinders in het projectgebied.
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst

Atalanta Vanessa atalanta
Bont dikkopje Carterocephalus palaemon kwetsbaar
Bont zandoogje Pararge aegeria
Boomblauwtje Celastrina argiolus
Bruin blauwtje Aricia agestis
Bruin zandoogje Maniola jurtina
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni
Dagpauwoog Inachis io
Distelvlinder Vanessa cardui
Eikenpage Neozephyrus quercus
Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris
Gehakkelde aurelia Polygonia c-album
Gele luzernevlinder Colias hyale
Groentje Callophrys rubi kwetsbaar
Groot dikkopje Ochlodes faunus
Groot koolwitje Pieris brassicae
Grote vos Nymphalis polychloros bedreigd
Hooibeestje Coenonympha pamphilus
Icarusblauwtje Polyommatus icarus
Klein geaderd witje Pieris napi
Klein koolwitje Pieris rapae
Kleine ijsvogelvlinder Limenitis camilla kwetsbaar
Kleine vos Aglais urticae
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas
Koevinkje Aphantopus hyperantus
Koninginnepage Papilio machaon
Landkaartje Araschnia levana
Oranje luzernevlinder Colias crocea
Oranje zandoogje Pyronia tithonus
Oranjetipje Anthocharis cardamines
Rouwmantel Nymphalis antiopa met uitsterven bedreigd
Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola
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Nachtvlinders

In Zoerselbos zijn tal van gegevens bekend van nachtvlinders. Een vrij recent artikel geeft een
overzicht van de inventarisaties en waarnemingen (Veraghtert, 2006). Andere data van nacht-
vlinders zijn afkomstig van www.waarnemingen.be en VLM/ANB (2010).

In het projectgebied komen 351 soorten nachtvlinders voor (zie Bijlage 10).
Een belangrijk deel van deze soorten is strikt gebonden aan bos en nog andere kunnen in bos-
sen voorkomen, maar evengoed in andere biotopen, zoals heide of moeras. Een opvallende
groep zijn de bosbesafhankelijke soorten. Deze soorten hebben zich gespecialiseerd op blauwe
bosbes en zijn vaak zeldzaam. Ook soorten die gebonden zijn aan vochtige biotopen zoals moe-
ras zijn goed vertegenwoordigd in het Zoerselbos.

Libellen

De literatuurgegevens van libellen zijn afkomstig van www.waarnemingen.be, Heiblok (erken-
ningsdossier Natuurpunt), VLM/ANB (2010) en Maarten Jacobs (2012-2013).

Er werden 27 soorten libellen en waterjuffers waargenomen in het Zoerselbos (zie Tabel 2.21).

Tabel 2.21: Overzicht van de libellen in het projectgebied.
Nederlandse naam - Wetenschappelijke naam Rode lijst Opmerking

Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella langs HB13-11b en
oostrand natuurreservaat Heiblok

Blauwe breedscheenjuffer - Platycnemis pennipes
Blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea
Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum
Bosbeekjuffer - Calopteryx virgo
Bruine glazenmaker - Aeshna grandis Heiblok NP
Bruine winterjuffer - Sympecma fusca
Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum Heiblok NP
Geelvlekheidelibel - Sympetrum flaveolum Heiblok NP
Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum
Gewone pantserjuffer - Lestes sponsa Heiblok NP
Glassnijder - Brachytron pratense Heiblok NP
Grote keizerlibel - Anax imperator
Houtpantserjuffer - Lestes viridis Heiblok NP
Kleine roodoogjuffer - Erythromma viridilum
Koraaljuffer - Ceragrion tenellum zeldzaam
Lantaarntje - Ischnura elegans Heiblok NP
Paardenbijter - Aeshna mixta
Platbuik - Libellula depressa langs zuidrand bestand HO8n
Rivierrombout - Gomphus flavipes
Smaragdlibel - Cordulia aenea
Steenrode heidelibel - Sympetrum vulgatum
Viervlek - Libellula quadrimaculata
Vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula
Watersnuffel - Enallagma cyathigerum
Weidebeekjuffer - Calopteryx splendens zeldzaam
Zwarte heidelibel - Sympetrum danae Heiblok NP

Het merendeel betreft algemene soorten. Van enkele zeldzamere soorten (Koraaljuffer en Wei-
debeekjuffer) is niet bekend of zij zich in het gebied voortplanten.

http://www.waarnemingen.be/
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Sprinkhanen
Gegevens van sprinkhanen zijn afkomstig van Natuurpunt (2011, data Heiblok),
www.waarnemingen.be en VLM/ANB (2010). Daarnaast werden in 2012 terreinwaarnemingen
uitgevoerd in het projectgebied.

In het projectgebied werden tot op heden 11 soorten sprinkhanen waargenomen, waarvan 2 Ro-
delijstsoorten. Kustsprinkhaan is zeldzaam en Wekkertje staat als ‘kwetsbaar’ vermeld in de
Rode Lijst van de sprinkhanen en krekels van Vlaanderen (Decleer et al., 2000).

Tabel 2.22: Overzicht van de waargenomen sprinkhanen in het projectgebied.
Nederlandse naam - Wetenschappelijke naam Rode lijst

Bruine sprinkhaan - Chorthippus brunneus
Gewoon doorntje - Tetrix undulata
Gewoon spitskopje - Conocephalus dorsalis
Grote groene sabelsprinkhaan - Tettigonia viridissima
Krasser - Chorthippus parallelus
Kustsprinkhaan - Chorthippus albomarginatus zeldzaam
Ratelaar - Chorthippus biguttulus
Sikkelsprinkhaan - Phaneroptera falcata
Wekkertje - Conocephalus dorsalis kwetsbaar
Zuidelijk spitskopje - Conocephalus discolor
Zeggedoorntje - Tetrix subulata

Loopkevers

Gegevens van loopkevers zijn afkomstig van inventarisaties in 2012 en 2013 (zie Bijlage 11 en
Bijlage 12) en van www.waarnemingen.be.
Er komen 10 Rode lijstsoorten van loopkevers voor. Vrijwel allen zijn gebonden aan de oevers
van stilstaand of stromend water. Enkele zijn typisch voor bossen, en 1 soort voor natte heide en
hoogveen.

Buiten het plangebied komen nog andere soorten voor (zie Tabel 2.23).

Tabel 2.23: Additionele loopkeverwaarnemingen.
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Locatie

Bosbulldozer Abax parallelepipedus Heiblok NP
Zespuntmoerasloopkever Agonum sexpunctatum Heiblok NP
Violette loopkever Carabus violaceus Heiblok NP
Groene zandloopkever Cicindela campestris Heiblok NP

Spinnen

Gegevens van spinnen zijn afkomstig van inventarisaties in 2012 (zie Bijlage 11 en Bijlage 13).
Er komen 27 Rodelijstsoorten van spinnen voor, verspreid over volgende habitats:

Heide: 3
droge heide: 2
natte heide met veenmossen: 1

Loofbossen: 8
droge loofbossen met veel dood hout: 3
open moerassige loofbossen: 3
open moerassige loofbossen met zeggenbulten: 2

Graslanden: 10
droge schrale graslanden met kale plekken: 2
droge schrale graslanden met graspollen: 2
zuidgerichte droge schrale graslanden met graspollen: 1

http://www.waarnemingen.be/


Algemene beschrijving

Pagina 117 van 348

ruige droge schrale graslanden: 1
droge, schrale graslanden met dwergstruikjes: 1
natte, schrale graslanden met graspollen: 2
natte, schrale graslanden met ruige vegetatie: 1

Moeras: 1
moeras met grote zeggenvegetatie: 1

(Bos)randen: 5
rand verspreidingsgebied noord: 1
rand verspreidingsgebied zuid: 1
randen van droge loofbossen: 2
randen van natte loofbossen: 1

Bijen

Gegevens van bijen zijn afkomstig van inventarisaties in 2012 (zie Bijlage 14 en Bijlage 15).
In totaal werden niet minder dan 89 soorten wilde bijen aangetroffen, waarmee het gebied als
een rijk bijengebied beschouwd kan worden.

Wilde bijen kunnen onderverdeeld worden naar gelang het aantal planten dat bezocht wordt om
stuifmeel te verzamelen. Zo onderscheiden we:

- Oligolectische/monolectische bijen: zijn gespecialiseerd op één of enkele plantensoor-
ten. Sommige soorten verzamelen slechts stuifmeel op één plantensoort, andere op
planten van dezelfde familie en/of dezelfde kleur.
- Polylectische bijen zijn generalisten en verzamelen stuifmeel van veel verschillende
plantensoorten.

Ongeveer 1/4e van de niet-parasitaire bijensoorten in het Zoerselbos zijn oligolectische soorten.
In het vroege voorjaar zijn 5 soorten afhankelijk van bloeiende wilgen. Iets later is de Bosbesbij
aangewezen op bloeiende Blauwe bosbes. Later op het jaar zijn meerdere soorten afhankelijk
van composieten zoals distels en gele composieten, zoals Biggenkruid, Streepzaad en Haviks-
kruid. De Ranonkelbij verzamelt stuifmeel op boterbloemen en in de zomer vinden we de An-
doornbij op Moerasandoorn en in de tuin van het bezoekerscentrum op Hartgespan. De Grote
klokjesbij komt waarschijnlijk enkel in de aangeplante klokjes in deze tuin voor. Verder vinden we
in de zomer nog de erg gespecialiseerde Kattenstaartdikpoot op Grote kattenstaart en de Slob-
kousbij op Grote wederik terug.

In 2012 werden de uit Nederland tot 2011 voorhande zijnde bijenwaarnemingen verwerkt tot een
bijenatlas van Nederland. Hierbij werd de status en de trend van elke soort opgegeven. Vermits
er nog geen goed overzicht is van de wilde bijen en hun voorkomen in België refereren we hier
naar de Nederlandse situatie.

De meest zeldzame soorten in het Zoerselbos zijn:
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Hierna volgt een korte bespreking van deze soorten:

Nomada opaca (Boswespbij)
Op 13 mei 2012 werd een mannetje gevangen in een kleurval langsheen de aangeplante eiken-
dreef in het Voorste bos. Voor deze soort zal het belangrijk zijn om voldoende zonbeschenen
bosranden en ijle bossen te behouden. Voldoende zonbeschenen Spork en waarschijnlijk ook
Bosbes zijn rechtstreeks of onrechtstreeks voor de gastheersoort waarschijnlijk erg belangrijk.

Hylaeus rinki (Rinks maskerbij)
Van dit maskerbijtje werden 5 vrouwtjes gevangen langsheen de de heraangeplante eikendreef
in het Voorste bos. De schrale, beschutte dreef aan het Voorste bos is ook voor deze soort een
belangrijk vlieggebied. Heischrale bermen met veel braam en bloeiende Tormentil vinden we bij-
na uitsluitend hier terug binnen het projectgebied.

Hylaeus styriacus (Stipmaskerbij)
Er werd een vrouwtje van dit bijtje waargenomen langsheen de heraangeplante eikendreef in het
Voorste bos. In Nederland werd de soort gevonden langs warme, zonnige bosranden en bospa-
den, groeven in bosrijke omgeving, bloemrijke ruigten en in tuinen.

Osmia leaiana (Kauwende metselbij)
Twee vrouwtjes werden waargenomen op 13 en 14 juli 2013 wanneer ze pollen aan het verza-
melen waren op gele composieten vlak bij het insectenhotel aan het bezoekerscentrum.
In Nederland langs structuurrijke, warme bosranden, in oude boomgaarden, opengekapt bos,
ruigten en tuinen. Lijkt in Zuid-Limburg te profiteren van de herintroductie van 'middenbosbeheer'
waarbij zoom- en ruigtesoorten weer meer kans krijgen.

Andrena fulvida (Sporkehoutzandbij)
Telkens 1 mannetje werd uit een kleurval gehaald aan Schriekheide en Heiblok - Gemeentebos.
Twee vrouwtjes werden uit kleurvallen gehaald aan het Voorste bos. Eén mannetje werd nectar-
zuigend gevangen op Blauwe bosbes.
Zonbeschenen bosranden en dreven met bloeiende Spork zijn cruciaal voor deze soort.

Andrena lapponica (Bosbesbij)
Meerdere vrouwtjes en mannetjes werden waargenomen wanneer ze bloemen bezochten of pa-
trouilleerde op en rond Blauwe bosbes. De soort werd zeker waargenomen aan Schriekheide en
op Blauwe bosbes langsheen het wandelpad net ten noorden van het bezoekerscentrum en op
de Hutheide.
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Ijle, lichtrijke naaldbossen en bosranden met in de ondergroei vitale Blauwe bosbes zijn noodza-
kelijk voor het behoud van deze soort.

Andrena ruficrus (Roodscheenzandbij)
De soort kompt voor aan het Heiblok - Gemeentebos. Het is een soort van kapvlakten, vochtige
en natte heiden, stuifzanden met Kruipwilg, hoogveenrestanten en randen van vennen.
Zonbeschenen droge bosranden in combinatie van bloeiende, zonbeschenen wilgen op vliegaf-
stand zijn noodzakelijk.

Bombus magnus (Grote veldhommel)
De enkele waarneming van deze soort kan om een zwervend exemplaar gaan of misschien is er
nog een kleine relictpopulatie aanwezig uit een periode dat er meer open plekken en percelen
begroeid met heidevegetatie aanwezig waren in het Zoerselbos of in de onmiddelijke omgeving.

Bombus norvegicus (Boomkoekoekshommel)
De soort lijkt een voorkeur te hebben voor dennenbossen met ondergroei van Bosbes.

Bombus rupestris (Rode koekoekshommel)
Er werd een mannetje foeragerend op Kale jonker gevangen op een ruiger perceel aan de Brug-
beemd.
Steenhommels (Bombus lapidarius), de gastheer voor de Rode koekoekshommel, komen eerder
voor in half-open en open gebieden en veel minder in bosrijke omgeving. De waarneming van
een mannetje van de Rode koekoekshommel betreft mogelijk een zwervend exemplaar. Gerichte
maatregelen, buiten maatregelen geschikt voor alle hommels en bijen zoals voldoende necta-
raanbod, zijn voor deze soort daarom niet van toepassing.

Lasioglossum fratellum (Bosgroefbij)
Een eerste exemplaar werd uit een kleurval gehaald aan de Schriekheide en een tweede op de
dreef aan het Voorste bos. De soort wordt voornamelijk veel op bosbessoorten gevonden.

Megachile lapponica (Lapse behangersbij)
Van alle behangersbijen werd deze zeldzame soort het meest waargenomen. Eén vrouwtje werd
gevangen op bloeiende wilgenroosjes langs de dreef aan het Voorste bos, de andere exempla-
ren werden in de graslanden aan de Negenkuilenbeemd in de omgeving van dode, staande po-
pulieren met veel oude kevergangen die dienst doen als nestgelegenheid.
Voldoende rechtopstaand en zonbeschenen dood hout met bestaande gangen en in de omge-
ving van groeiplaatsen van wilgenroosje zijn noodzakelijk om een gezonde populatie van deze
soort binnen het gebied te herbergen.

Osmia niveata (Zwartbronzen houtmetselbij)
Een mannetje werd uit een kleurval gehaald op het graslandje aan Slijkvoort.
De Zwartbronzen houtmetselbij is gespecialiseerd in bloembezoek op composieten met een ster-
ke voorkeur voor distels.

Zweefvliegen

Zoerselbos herbergt een rijke zweefvliegenfauna (zie Bijlage 16).

Recent (2005-2007) werden 89 soorten waargenomen. De lijst bevat een aantal zeldzame en
interessante soorten, m.n. soorten die indicatief zijn voor de ‘betere’ bossen (oudere bossen met
veel dood hout). Enkele voorbeelden zijn: Brachypalpus laphriformis, Epistrophe flava, en ver-
schillende vertegenwoordigers van de geslachten Temnostoma, Criorhina en Xylota.

2.3.8.6 Exoten

Sinds 2013 werd de aanwezigheid van Chinese wolhandkrab in de Tappelbeek bevestigd (ter
hoogte van de Halse spui).
Ook Muntjak wordt sinds een paar jaar vastgesteld in de kern van het Zoerselbos.
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2.3.9 Bosdifferentiërende elementen
2.3.9.1 Natte zones en poelen
In het projectgebied komen op verschillende plaatsen poelen en vennen voor, zie hiervoor Kaart
2.6 en § 1.4.2.

2.3.9.2 Hagen, houtkanten en bomenrijen

Bomenrijen en houtsingels (brede houtkanten) komen voornamelijk voor in de Hooidonkse
beemden en Heiblok (Kaart 2.14).
In de Hooidonkse Beemden bestaan de houtkanten voornamelijk uit Zwarte els, Gewone es en
Hazelaar. In de boomlaag komt ook Canadapopulier voor, dikwijls in een dubbele rij aangeplant.
Andere soorten die voorkomen in de houtkanten zijn Eenstijlige meidoorn, wilgen (Boswilg,
Grauwe wilg, Geoorde wilg en bastaarden), Haagbeuk, Fladderiep, Wilde lijsterbes, Gelderse
roos, Rode kornoelje, Sleedoorn, Vogelkers, Wegedoorn en Wilde kardinaalsmuts.
In de houtsingels zijn exemplaren van autochtone bomen en struiken aanwezig, o.m. van Fladde-
riep (zie § 2.3.6.2.).

In Heiblok zijn de houtkanten soortenarmer en bestaan uit (voormalig) hakhout en uit hooghout
van vooral Zwarte els, Hazelaar, Zomereik en wilgen.

In het projectgebied komen tal van dreven (dubbele bomenrijen) voor (zie Kaart 2.14). De dreven
in het Hooidonkbos dateren uit de 18e eeuw en werden aangelegd om de houttransporten te
vergemakkelijken. De Vossendreef wordt gevormd door een rij eiken (Wintereik en ingeboet met
Zomereik) met een ondergroei van Zwarte els langs de Voorste Hoevenloop. Tussen de eiken
bevinden zich Beuken.
De Uiledreef is beplant met Lork. Langs de grachten groeien Zwarte els en Berk.
De Krommenelleboogdreef, de Nieuwe dreef en de dreef zonder naam (‘Graslaan’) zijn gekarak-
teriseerd door Fijnspar.
Langs de Groene Dreef groeit Winterlinde.
De Halsedreef wordt aan weerszijden begrensd door een zoomvegetatie van het aanpalend bos.
De Antwerpse dreef wordt begrensd door een zoomvegetatie met Beuk en Hemlockspar. Langs
het weggedeelte ten oosten van de Hooidonkse Beemden komt uitsluitend Beuk voor. In de on-
dergroei staan soorten als Gelderse roos, Hazelaar en Wilde lijsterbes.
Langs de weg tussen het Boshuisje en de dijk tussen de Hooidonkse Beemden (Bosstraatje)
komt Rode beuk voor.

2.3.9.3 Opmerkelijke solitaire bomen

De voornaamste solitaire bomen in het Zoerselbos, zijn de oude knotsteeliepen die verspreid in
het gebied aangetroffen werden (zie ook § 2.3.6.2 en Kaarten 2.12c en 2.12e).
Langs de grensweg staan verschillende oude hakhoutstoven van Zomereik.

Hierbij kunnen we tevens de hoogstamboomgaard ten noorden van het bezoekerscentrum ver-
melden en de relicten van oude naaldhoutaanplanten in de omgeving van de Middeldreef (Doug-
lasspar, Hemlockspar, e.d.).

2.3.9.4 Bosranden

Gradiëntrijke bosranden met mantel-zoomvegetaties zijn op heden schaars. Recente inrichtings-
werken houden wel steeds rekening met de ontwikkeling van interne of externe bosranden.
Zo is er een interne bosrand (met mantelvegetatie) langsheen de Hallebaan en in bestand 9b
(Kaart 2.14).
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2.4 Beschrijving van de boswegen en andere
bosinfrastructuur

2.4.1 Boswegen
Onder boswegen verstaan we alle wegen in de bosbestanden die geen openbaar karakter heb-
ben (= buurtweg of openbare weg). Het projectgebied beschikt over een vrij uitgebreid netwerk
van boswegen.

Deze verschillende in het gebied aanwezige wegen zijn terug te vinden op Kaart 1.5a: Statuut
van de wegen en Kaart 2.16: Wandelroutes.

2.4.2 Recreatieve en educatieve infrastructuur
Borden
Naast de borden die de algemene toegankelijkheid regelen (verbods- en toegangsborden), wor-
den ook nog infoborden teruggevonden. Op infoborden worden meestal aanwijzingen gegeven
voor de te volgen wandelroutes of over het gevoerde (bos)beheer i.v.m. open plekken, spontane
verbossingen, dood hout, enz.

Barelen en poorten
Aan verschillende toegangspunten werden houten barelen geplaatst om te vermijden dat er voer-
tuigen in het bos kunnen rijden. Aan de hand van speciale selectieve poortjes of “sluizen”, wordt
de toegang tot het bos geregeld.

Zitbanken
Er zijn slechts een aantal zitbanken aanwezig in het plangebied.

Afsluitingen
In het projectgebied zijn er enkele afsluitingen aanwezig om de bezoekers te geleiden of juist
weg te houden uit de bestanden (vnl. private percelen).

Bezoekerscentrum

Het bezoekerscentrum Zoerselbos is de belangrijkste onthaalpoort van het Zoerselbos.

Aanbindplaatsen paarden
Aan het bezoekerscentrum Zoerselbos (Boshuisje) en horecazaak ‘In de Wandeling’ is een aan-
bindplaats voor paarden.

Groene haltes

Er is een Groene haltewandeling in het Zoerselbos. De start is bij de bushalte Heikant, ongeveer
14 km verder is het eindpunt aan bushalte Eikenlaan te Halle voorzien.

Speelzone

In het gemeentebos van Zoersel is er een officiële speelzone van 14 ha aanwezig (buiten be-
standen van dit beheerplan gelegen).

2.4.3 Openbare nutsvoorzieningen
Het gebied wordt doorkruist door zowel een hoogspanningsleiding, als door verschillende water-
en gasleidingen. De ligging van de belangrijkste nutsvoorzieningen is weergegeven op Kaart
2.15.
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2.5 Recreatieve functies en toegankelijkheid
In het kader van het haalbaarheidsonderzoek werd er een recreatiestudie uitgevoerd, gericht op
het projectgebied en onmiddellijke omgeving (De Roo en Gommers, 2004). Het doel van deze
studie was het in kaart brengen van de diverse aspecten rond recreatie in Zoerselbos.

De recreatiedruk in Zoerselbos (verdeling van de recreanten – zowel bewoners als bezoekers –
over de verschillende zones en/of paden) duidt volgens de studie de zones rond de verkavelin-
gen als drukste zones aan. In de gebruikersgroepen werden vooral de zones rond de horecaza-
ken en het Bezoekerscentrum aangeduid. Daarbij is in en rond de verkavelingen de recreatie
meer gespreid over de hele week en de recreatie rond de horecazaken geconcentreerd op mooie
namiddagen in het weekend en/of tijdens de vakantie.

2.5.1 Wandelroutes
Langs of doorheen het projectgebied lopen verschillende wandelroutes (zie Kaart 2.16).
Doorheen het projectgebied loopt het Wandelknooppuntwerk en het Grote Routepad Kempen,
nrs. 565 en 5.

2.5.2 Fietsroutes
Langs of doorheen het projectgebied lopen verschillende fietsroutes (zie Kaart 2.17).
Langs de oost- en noordrand van het projectgebied loopt de bovenlokale functionele fietsroute
langs de drukke Rodendijk (N14) en Sint-Antoniusbaan.
Belangrijk is ook het Fietsroutenetwerk Antwerpse Kempen dat door het projectgebied loopt.
In kader van het NIP werd een gescheiden fietspad aangelegd in de Hallebaan.

2.5.3 Ruiterroutes
Langs of doorheen het projectgebied lopen verschillende ruiterroutes (zie Kaart 2.18).
Op de westrand van het projectgebied loopt van noord naar zuid de Ruiterroute Voorkempen.
Langs de Hallebaan is er een gescheiden ruiterpad aangelegd in het kader van het natuurinrich-
tingsproject.

2.5.4 Parkings
In of nabij het projectgebied bevinden zich verschillende parkings (zie Kaart 2.15).
Op de oostrand is er langs de N14 een carpoolparking aanwezig die ook dienst kan doen als
parking voor paardentrailers.
In de noordrand van het projectgebied is er een parking nabij het gemeentelijk ontmoetingscen-
trum.

2.6 Opbrengsten en diensten
De diensten die de bossen verstrekken hebben betrekking op de ecologische functie van de bos-
sen en de recreatiemogelijkheden. De opbrengsten die de bossen genereren zijn afkomstig uit de
verkoop van hout.

2.6.1 Houtverkoop en vergunde kappingen
Het overzicht van de recente houtverkopen (ANB en privaat) wordt weergegeven in Tabel 2.24
en Tabel 2.25.

Er was bij ANB geen houtverkoop tussen 2005 en 2010.
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Tabel 2.24: Overzicht van de recente houtverkopen (privaat).

Naam Gemeente Afd Sec Nr. Opp.
(ha)

Totaal
/eig. Soort Aantal m³ % Prijs

/m³

Schellen ZOERSEL 1 C 278
A3 0,8124 0,8124 Sp 128,62 100% 24,48

Willems -
Van Deun

ZOERSEL 1 C 235
D 0,2769

2,0292 Ps 418 185,28 30% 26,5ZOERSEL 1 C 235
K 0,6113

ZOERSEL 1 C 235 L 1,1410

Van Uffelen ZOERSEL 1 D 162
Z 0,2180 0,2180 Ps 57 24,75 30% 27,94

Lenaerts -
Matheeussen

ZOERSEL 2 B 419/2
A 1,1300

2,3100 Ps 312 117,17 30% 26,84
ZOERSEL 2 B 419/2

C 1,1800

Jacobs
ZOERSEL 1 D 121

R3 0,2174
0,3735 Ps 115 44,19 30% 25,06

ZOERSEL 1 D 121
H2 0,1561

Mariën ZOERSEL 1 D 162
Y 0,2185 0,2185 Ps 28 11,02 30% 27,03

Fannes ZANDHOVEN 1 A 192
M 0,7024 0,7024 Ps 131 63,46

30%
(aVk

100%,
aE
nb)

28,47

Van Deun ZOERSEL 1 C 235
F 0,1635 0,1635 Ps 45 28,45 30% 27,85

Van Deun

ZOERSEL 1 C 235
E 0,2012

2,2049 Ps 518 195,47 30% 24,68ZOERSEL 1 C 235
G 1,3835

ZOERSEL 1 C 235
H 0,6202

Bundervoet

ZOERSEL 1 C 262
G 1,0560

9,9135 Ps 1238 482,08 30% 25,62

ZOERSEL 1 C 262
H 0,9600

ZOERSEL 1 C 262
F 0,6540

ZOERSEL 1 C 263
A 1,8000

ZOERSEL 1 C 236
C 4,5530

ZOERSEL 1 C 262 L 0,8905

Bollen ZOERSEL 1 C 191
G 0,3400 0,3400 Ps 124 69,79 30% 23,12

Tabel 2.25: Overzicht van de recente houtverkopen (ANB).
Lot Aard Aantal m³ st/m³ Soort Prijs/m3

houtverkoop
27 februari 2012

ANB ZOE-001 eindkap +
dunning 1314 956 1,37 aE, Be, Ps, Do,

Pc, Lo, Ze 26,53

houtverkoop
28 oktober 2011
ANB 11 eindkap 97 166 0,58 xPo 18,20

ANB 12 eindkap 459 437 1,05 aE,Ps, Ab, be,
Pc, Do, Tsuga, Lo 31,35
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Lot Aard Aantal m³ st/m³ Soort Prijs/m3
houtverkoop
29 oktober 2011
ANB 5 D 3611 1754 2,06 aE,Ps,Pc, zE,Be 41,45
houtverkoop
30 oktober 2010
ANB 5 D/K 1596 916 1,74 aE, aVk,Ps,Pc, fSp 27,57

2.6.2 Jacht
De openbare eigendommen met jachtrecht worden weergegeven in Figuur 2.21.
Er zijn geen kaartgegevens bekend van de jacht in de private bossen. Informatie over de jacht in
de private bosbestanden is opgenomen in de bestandfiches van de respectievelijke eigenaars.

Figuur 2.21: Gebieden met jachtrecht (rood = gronden die bij akte levenslang jachtrecht
garanderen aan de zittende jager, blauw = werd in 2012 al verpacht, groen = worden

vanaf 2013 mee verpacht met de gronden van 2012).

2.6.3 Huur/pacht
Gegevens i.v.m. gebruiksovereenkomsten worden weergegeven in § 1.2.2.
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3 Knelpunten15

De voornaamste knelpunten worden weergegeven op Kaart 3.1 en in Bijlage 17.

3.1 Abiotische knelpunten
3.1.1 Externe abiotische knelpunten
Waterhuishouding
Uit de beschrijving van het projectgebied blijkt dat de waterhuishouding een belangrijke rol
speelt. Niet alleen is er het historische vloeibeemdensysteem in de Hooidonkse Beemden, ook
de waterlopen hebben een grote invloed op het gebied.
De drie belangrijkste waterlopen, het Groot Schijn, de Tappelbeek en de Kleine Willeborrebeek,
zijn echter matig verontreinigd. De verontreiniging van deze waterlopen is voor een groot deel te
wijten aan lozingen van huishoudelijk afvalwater. Uitvoering van de gemeentelijke zonerings-
plannen zou hier op termijn moeten resulteren in een duidelijke verbetering van de oppervlakte-
water- en grondwaterkwaliteit. Gezien de geringe diepte waarop de grondwatertafel zich bevindt,
heeft het oppervlaktewater immers ook een (directe) invloed op de grondwaterkwaliteit.
Het Groot Schijn heeft een matige tot goede biologische kwaliteit, de Tappelbeek een matige
biologische kwaliteit en de Kleine Willeborrebeek heeft een goede biologische kwaliteit.

Aanpalend landbouwgebruik
Een knelpunt vormt de invloed van bemesting van de aanpalende landbouwgronden, met eutro-
fëring van de waterlopen die door het gebied lopen (door in- en afspoeling van meststoffen).
Ook het gebruik van pesticiden door aanpalende grondeigenaars zorgt lokaal voor plant- en dier-
sterfte in de bestanden.

3.1.2 Interne abiotische knelpunten
Waterhuishouding
Toen het gebruik van het vloeibeemdensysteem verlaten werd, werd het onderhoud van de
grachten ook stopgezet. Deze zijn nu aan het dichtslibben en verlanden. Op deze manier wordt
het regenwater vastgehouden.
Het vasthouden van regenwater binnen het studiegebied kan beschouwd worden als een belang-
rijk knelpunt dat een goede ontwikkeling van kwelwaterafhankelijke plantgemeenschappen zoals
bepaalde types van natte hooilanden en moerasvegetaties beïnvloedt (Zwaenepoel & Vanden-
bussche, 2002). Het regenwater zorgt namelijk voor een verzurend effect. Dit verzurende effect
ontstaat door vermenging van mineralenarm, zuur regenwater met baserijk kwelwater. Het kwel-
water wordt op die manier geneutraliseerd en verliest dus zo grotendeels haar basenrijk effect.

Daarnaast werden op andere plaatsen (Vier- en Achtbunderbeemd) bestaande grachten uitge-
diept of werden nieuwe drainagegrachten gegraven. Deze hebben voor een sterke daling van de
grondwatertafel in de natste delen van Zoerselbos gezorgd, met nefaste gevolgen voor de flora
en fauna ervan. Het gaat hier enkel om de diepere afwateringsgrachten en dus niet om de afwa-
teringsgrachtjes voor regenwater. Daardoor zakt het grondwaterpeil en wordt het gebied gedrai-
neerd.

15 Tekst op basis van eigen waarnemingen en reeds bestaande teksten en visies (o.a. mond. med. L. Cautereels, W.
Huygens en visie NIP).
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Deze verdroging stimuleert de mineralisatie in de bodem (meer zuurstof in bodemporiën) met als
gevolg een interne vermesting. Dit is ten nadele van specifieke levensgemeenschappen (grond-
waterafhankelijke vegetatietypes) die verdrongen worden door meer algemene, stikstofminnende
types en soorten. Door verdroging wordt organisch materiaal sneller afgebroken, waardoor meer
voedingsstoffen voor planten beschikbaar worden, wat leidt tot verruiging (opslag van competitie-
ve soorten, zoals Brandnetel). Indien de natuurlijke waterhuishouding wordt hersteld, kunnen de
oorspronkelijke vegetatietypes zich geleidelijk herstellen.
De oplossing voor dit probleem kan eenvoudig gerealiseerd worden door het afdammen van de
diepe grachten aan de Tappelbeek of door verondieping ervan. Zo kunnen deze afgedamde of
verondiepte grachten omgevormd worden tot langwerpige poelen die ondermeer interessant zul-
len zijn voor amfibieën en waterplanten. Op deze manier worden zelfs nieuwe biotopen gecre-
ëerd. In het noorden van het studiegebied (boven de Antwerpse Dreef) zijn er echter recent een
aantal afwateringsgrachten aangelegd om enkele paardenweiden te draineren. Deze zouden het
best gedempt worden omwille van hun groot drainerend karakter.

Verder dient opgemerkt te worden dat, zolang de kwaliteit van het beekwater ondermaats is, de
uitvoeringsplannen om het bevloeiingssysteem terug in werking te stellen niet gerealiseerd kun-
nen worden.

De matige structuurkwaliteit van het Groot Schijn heeft, naast een matige biologische kwaliteit,
ook andere gevolgen. Ter hoogte van de wijk Goudveld en het Hoog Schriek werd het traject van
de waterloop verlegd en werden de bedding en oevers kunstmatig aangelegd.

De structuur van de Tappelbeek is niet optimaal te noemen. Het doel destijds was de droogleg-
ging van het moeras en een zo snel mogelijke afwatering. Dit werd gerealiseerd door een rechte
beek over de kortst mogelijke afstand van hoog naar laag, dus dwars op de hoogtelijnen. Van
een sterke meandering is weinig sprake.

3.2 Biotische knelpunten
Aanplantingen en exoten
Een vijftigtal jaar geleden is men gestart met populierenaanplantingen op tal van percelen.
Deze bomen veroorzaken door de afbraak van hun bladproductie en door daling van de grond-
watertafel een bijkomende stikstofverrijking in het bodemmilieu (naast Zwarte els die hier voor
het hoofdaandeel van de stikstofaanrijking zorgt). Dit is op het terrein in de zomer dan ook goed
waarneembaar in de onderbegroeiingen. Het zomerbeeld op deze percelen wordt vaak gedomi-
neerd door Brandnetels. Populieren veroorzaken door hun structuur een groot schaduweffect en
beïnvloeden zo in grote mate het microklimaat in de beemden. Verder kunnen we ook aanhalen
dat deze hoge bomen niet passen in een kleinschalig beemdenlandschap.

Aangezien sommige van deze aanplantingen kaprijp zijn kan ervoor gekozen worden om enkele
aanplantingen te kappen (zeker die percelen die in de globale beheervisie voorzien zijn voor
open ruimte). Kappen lijkt echter niet nodig voor de populieren die zich bevinden op de plaatsen
waar valleibossen zich verder mogen ontwikkelen. Dit zou teveel schade brengen aan de al goed
ontwikkelde valleibossen. Ringen of toppen is hier wel een mogelijkheid. Best blijven ook enkele
vitale populieren behouden, want deze hebben in het verleden meermaals dienst gedaan als
nestplaats voor bv. Buizerd. Na toppen kunnen zonbeschenen populierenstammen nog leefge-
bied vormen voor ondermeer solitaire bijen.
In 2012 en 2013 werden diverse populierenbestanden en –rijen in de Tappelbeekvallei via na-
tuurinrichting gedifferentieerd beheerd, via definitieve kap, ringen of toppen.

De fijnsparaanplantingen in het noordoosten van de Malsen Beemd en in de Grote Zevenbun-
derbeemd passen niet binnen het landschapsbeeld van een beemdencomplex.
Bij stormweer sneuvelden er geregeld een aantal Fijnsparren. De prioriteit om deze te verwijde-
ren ligt echter lager dan voor het verwijderen van populierenaanplantingen. De fijnsparaanplan-
tingen veroorzaken immers geen directe negatieve gevolgen voor de omgeving, wel verzuren ze
de bodem van de desbetreffende percelen. Momenteel trekken ze zelfs fauna-elementen aan die
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normaal niet thuis horen in een beemdenlandschap. In de Malsen Beemd werd het grotendeels
omgewaaide fijnsparrenbestand in 2013 verwijderd via natuurinrichting.

Op de dijken van het bevloeiingssysteem groeien exoten zoals Douglasspar (Pseudotsuga men-
ziesii), Hemlockspar (Tsuga heterophylla) en Amerikaanse eik (Quercus rubra). Deze bomen
heeft men decennia geleden aangeplant en zijn nu grote exemplaren geworden. Hoewel ze eige-
lijk in natuurgebied niet thuishoren, hebben ze nooit een probleem gevormd. De laatste jaren
echter blijkt dat ze zich met succes verjongen. Deze situatie moet in de toekomst dus zeker op-
gevolgd worden.
In de bossen is Amerikaanse vogelkers wijdverspreid en ook Amerikaanse eik werd op tal van
plaatsen aangeplant. Langs een aantal grachten en waterlopen, zoals de Tappelbeek, verspreidt
Reuzenbalsemien zich snel. Ook Rododendron is een sterk verbreidende soort. Deze soorten
vergen specifieke bestrijdingsinspanningen, aangezien zij de natuurlijke vegetatie verdringen (zie
ook § 2.3.6.2).
Ook elders in het projectgebied komen exoten voor (zie ook § 2.3.6.2 en Kaart 3.1).

Beheer
De oude houtkanten in het beemdencomplex zijn ofwel nog (gedeeltelijk) aanwezig, ofwel ver-
vangen door populieren, ofwel totaal verdwenen. In het geval dat ze nog aanwezig zijn, zijn ze
vaak verwilderd. Het herstellen en aanplanten van houtkanten rondom de beemdpercelen is es-
sentieel om tal van redenen. Een eerste reden is dat deze lijnvormige elementen noodzakelijk
zijn voor het herstel van het historische kleinschalige beemdenlandschap. Ten tweede doen ze
dienst als ‘corridors’, dus als verbindingswegen voor tal van fauna-elementen. Daarnaast vormen
houtkanten een geschikte biotoop voor tal van fauna- en flora-elementen. Tevens creëert men
met de aanleg van houtkanten een specifiek microklimaat binnen het beemdperceel. Tenslotte
mag ook niet vergeten worden dat het studiegebied een belangrijke genenbron is voor autoch-
toon plantenmateriaal. Door de aanleg van houtkanten met dergelijk plantenmateriaal vergroot en
versterkt men de autochtone genenbronnen.

Tal van beemdpercelen zijn aan het verruigen en verbossen door natuurlijke successie. De oor-
zaak die deze natuurlijke successie heeft mogelijk gemaakt, is het wegvallen van een hooiland-
beheer op deze percelen. Zo is het gebied op de linkeroever van de Tappelbeek tussen de Halse
en de Zoerselse Spui bijna volledig aan het verruigen of verbossen of al volledig verbost. Sinds
kort wordt hierin corrigerend beheerd, deels ook na de startmaatregelen via natuurinrichting
(kappen, frezen stronken, accentueren historische houtkanten).

De (paarden)begrazing is op verschillende locaties niet optimaal. Op verschillende percelen wor-
den sommige zones te kort afgegeten (overbegrazing). Ook is lokaal sprake van bosbegrazing.

Op verschillende locaties is o.a. bodemverdichting, spoorvorming en schade aan de begroeiing
opgetreden door gebruik van verkeerd of slecht aangepast beheermateriaal.
Het gaat hierbij ondermeer om reguliere kappingen, waarbij de aanwezige natuurlijke en/of
kunstmatige verjonging en ondergroei niet werd ontzien en dit zowel door het platrijden van de
vegetatie, als door het laten liggen van overmatige hoeveelheden tak- en kroonhout.
Ook bij het rooien van bepaalde bestanden zijn bepaalde wegen kapotgereden bij het ophalen
van de stammen. Bij de ruimingen van een aantal grachten werd ook de natuurlijke beekstructuur
en aanwezige vegetatie beschadigd.

In het verleden werden grote eenheden in het Zoerselbos als monotone groepen aangeplant.
Deze gelijkjarige en grotendeels gelijkvormige bestanden zijn op verschillende plaatsen nog als
dusdanig te herkennen op het terrein. Lokaal is reeds een gediversifieerd of omvormingsbeheer
gevoerd, doch dit is doorgaans vrij beperkt. Het is dan ook aan te bevelen om meer bosranden,
houtkanten en open plekken in het bos in te richten, dit evenwel zonder afbreuk te doen aan het
minimum structuurareaal dat voor sommige soorten of gemeenschappen vereist is.
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Vismigratie
Om vrije vismigratie in de Tappelbeek weer mogelijk te maken, moet de Halse Spui aan het Bos-
straatje aangepast worden. De spui is in de huidige toestand te smal, waardoor de stroomsnel-
heid te hoog is en er onvoldoende variatie in stroomsnelheid is. Gezien de aanwezigheid van o.a.
Rivierdonderpad stroomafwaarts in de Tappelbeek krijgt dit knelpunt de hoogste prioriteit (Mon-
den et al., 2009). Een bredere doorgang is gewenst. De andere spuien vormen geen probleem,
zolang er geen schotbalken worden geplaatst (Monden et al., 2009).
Momenteel is er nog te weinig kennis of de duikers onder de E34 een knelpunt vormen voor vrije
vismigratie (Viaene et al., 1999 en Monden et al., 2009). Het betreft twee duikers op het tracé
van de Tappelbeek en één op dat van de Kleine Willeborrebeek. Wel staat vast dat deze drie
duikers een knelpunt vormen voor (kleine) landdieren en vleermuizen16. Kleine landdieren, zoals
muizen, marterachtigen, enz. kunnen zich wel via de duikers verplaatsen indien loopplanken of
iets dergelijks worden geplaatst. Voor vleermuizen is vooral de opening ter hoogte van de mid-
denberm van de E34 nefast. De lichtinval van de verlichtingspalen in deze opening werd reeds
gereduceerd, maar er kan nog een groeninkadering van de ingang van de duiker gebeuren door
aanplanten van struiken rond deze opening.

Knelpunten voor vleermuizen
De E34 snelweg op de zuidrand van het visiegebied is één van de belangrijkste knelpunten naar
ecologische connectiviteit toe. De snelweg doorsnijdt de vallei van de Tappelbeek en vormt een
belangrijke barrière voor uitwisseling naar de zuidelijk gelegen bossen, zoals het Binnenbos en
het Konijnenbos.
Op de oostrand van het Zoerselbos vormt de bebouwde zone (met KMO-zone) langs de Roden-
dijk een belangrijke barrière naar het valleigebied van de Dorpsbeek en de omgeving van het
vliegveld van Malle toe.
De woonwijken omgeven door boszones (Hooidonkbos en Laag Schriek) zorgen o.a. door de
aanwezige verlichting en trafiek voor verstoring van bijvoorbeeld vleermuizen en Reeën.

3.3 Landschap en cultuurhistorie
Vloeibeemden
De Hooidonkse Beemden werden 250 jaar lang beheerd als vloeibeemden. Onder meer door
een verandering van de landbouwmethodes na de Tweede Wereldoorlog viel dit traditionele be-
heer weg. De grote eigendommen raakten versnipperd en plannen om het gebied te verkavelen
en recreatief te exploiteren werden opgemaakt. Deze bedreigingen zijn sinds de bescherming
van het Zoerselbos als landschap ondertussen weggevallen.
Door het uitblijven van het vroegere beheer verloren de beemden deels hun structuur en hun
floristische waarde. Deze hooilanden verruigen en verbossen deels (zie hoger). Op een aantal
percelen en perceelsranden werden Canadapopulieren aangeplant. Omdat populieren een hoog
waterverbruik hebben, kunnen zij de verdroging van de beemden mee in de hand werken (zie
hoger).

Bossen en dreven
De eikenbossen en dreven van het Middelste en het Voorste Bos zijn allemaal relatief gelijkjarig.
Indien beheer achterwege blijft, bestaat de kans dat deze bosbestanden binnen een relatief korte
tijdsspanne in verval raken. De bestanden zullen dan voornamelijk bestaan uit jonge bomen, met
weinig structuurbepalende oude bomen. De bosbestanden kunnen hierdoor niet alleen van uit-
zicht veranderen, ook voor bosbewonende fauna kan dit negatieve gevolgen hebben. Met name
verschillende soorten vleermuizen zijn afhankelijk van oude bomen (Van der Wijden en Verkem,
2004).

Dijken
Ondanks het feit dat de toestand van de dijk vrij goed te noemen is, zijn op sommige plaatsen
toch enkele herstellingen nodig. De dijk omringt het deel van het studiegebied dat zich bevindt
tussen de Halse Spui en de Zoerselse Spui. Het grootste deel van de dijk is kunstmatig opge-
worpen ten tijde van de abdij, een deel in het westen wordt gevormd door een zandduin.

16 Sommige studies maken echter wel vermelding van vliegbewegingen doorheen deze duikers.
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3.4 Gebruik van het gebied
Recreatie
Uit de studie van Resource Analysis (De Roo en Gommers, 2004) kwamen een aantal belangrij-
ke knelpunten naar voor die verband houden met de recreatieve beleving van het Zoerselbos. De
voornaamste problemen zijn het gevolg van een te hoge recreatiedruk in een kleine zone. De
verschillende recreantengroepen (wandelaars, fietsers, ruiters) moeten tevens veel dezelfde pa-
den gebruiken. Een aantal paden is ook niet voor iedereen (bv. mindervaliden) geschikt. Lokaal
wordt tevens geparkeerd binnen zones die daartoe niet geschikt zijn (bvb. in Schegelbos en
bermen rondom).
Ook rustverstoring kan als bedreiging worden vermeld. Geluidshinder door lawaaierige quads of
4x4 voertuigen zorgt op enkele plaatsen voor verstoring. Hetzelfde geldt voor het diffuus maar
verstorend gebruik van sluipwegen die doorheen het gehele Zoerselbos lopen, ook doorheen
zones die als rustgebied van belang zijn voor ondermeer zoogdieren en roofvogels .

Afval en infrastructuur
In enkele bestanden zijn er stortplaatsen van ondermeer groenafval aanwezig.
Ook gebiedsvreemde constructies worden hier en daar aangetroffen.
Lokaal vormen (particuliere) afsluitingen een probleem m.b.t. ecologische migratiemogelijkheden.

3.5 Beleidsaspecten
Eigenaarssituatie
Het studiegebied bevindt zich momenteel in handen van verschillende eigenaars. De versnipper-
de eigendomssituatie kan de uitvoering van algemene beheermaatregelen bemoeilijken aange-
zien met meerdere partijen rekening zal moeten gehouden worden.

Bestemming
Om een gebied van de gepaste inrichting te voorzien, is het van belang om duidelijkheid te heb-
ben over de bestemming ervan, ook op langere termijn. Een groot deel van het projectgebied is
reeds opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). De bestemming en de bijhorende
modaliteiten zijn daar duidelijk. De gewestplanbestemming van de percelen die ten oosten van
de Rode Dijk binnen de projectperimeter liggen, werd herbevestigd. Ongeveer 80 ha die binnen
de perimeter op het gewestplan werden aangeduid als agrarisch gebied, werd nog niet herbeves-
tigd. Een verdere afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur kan hiervoor een oplos-
sing bieden, maar voorlopig is dit nog een knelpunt.
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4 Visie en doelstellingen

4.1 Functies in het studiegebied
Naast de functie natuur is ook het cultuurhistorische aspect van o.a. de beemden en naaldhou-
taanplanten belangrijk voor de bepaling van de beheersdoelstellingen. Sinds het begin van de
omvorming van moerasvegetatie tot beemden (14e eeuw) tot ongeveer halverwege de 20e eeuw
was het studiegebied een geperceleerd cultuurlandschap. In dit cultuurlandschap is extensieve
landbouw de hoofdfunctie geweest. In de 18e eeuw is men in de beemden gestart met het vloei-
beemdensysteem met als doel een economische meerwaarde te creëren. Zo ontstond een com-
plex van kleinschalige beemden met talloze grachten en houtkanten. Dit bevloeiingssysteem
hield ongeveer stand tot WO II. De beemden werden gebruikt als hooiland en werden vaak ook
nabeweid. Tal van percelen zijn vanaf de jaren ‘60 niet meer landbouwkundig beheerd en zijn
daardoor aan natuurlijke successie onderhevig geweest. Andere percelen werden beheerd met
als doel de natuurwaarde te vergroten of werden bebost met bv. populier. Dergelijk cultuurland-
schap heeft een grote cultuurhistorische waarde door de zeldzaamheid ervan. De beemdenstruc-
tuur met houtkanten is na ongeveer een vijftigtal jaar verwaarlozing nog vrij intact en goed her-
kenbaar. Tevens is een dergelijke inrichting van een beekvallei uniek in het Kempisch landschap.
Daardoor krijgt het beemdenlandschap tevens een belangrijke educatieve waarde.
Een groot deel van het gebied kan terug hersteld en ingericht worden zoals het er uitzag in de
voorbije eeuwen. Deze herinrichting dient tevens op een ecologisch verantwoorde wijze te ge-
beuren. Met andere woorden het cultuurlandschap zal niet heringericht worden met een econo-
misch doel (zoals in de voorbije eeuwen), maar met een cultuurhistorisch en natuurlijk doel voor
ogen. Zo verkrijgen we deels een geperceleerd halfnatuurlijk landschap (Hermy, 2004).
Ingrepen in de waterhuishouding van de Tappelbeek en de beemden kan pas gebeuren na een
voldoende waterkwaliteit en vereist een grondige hydrologische studie.
Een andere functie in het gebied is recreatie. Harde recreatie in natuurgebied is niet gewenst.
Zachte recreatie dient afgestemd te worden op de kwetsbaarheid en draagkracht van het gebied,
waarbij een aantal kwalitatieve routes kunnen worden aangelegd of verbeterd, en elders, in meer
kwetsbare deelzones, bv. slechts begeleide wandelingen mogelijk zijn. Deze moeten allen pas-
sen binnen het her in te richten (cultuurhistorisch) landschap.

4.2 Globale doelstellingen
4.2.1 Algemene doelstellingen
In het projectgebied worden de verschillende functies maximaal gecombineerd en wordt het mul-
tifunctionele karakter beklemtoond. De ecologische en zachtrecreatieve functie zijn de belangrijk-
ste functies, de economische functie is ondergeschikt. De cultuurhistorische functie (dreven- en
beemdenstructuur) in het projectgebied is eveneens belangrijk.

De globale visie voor het projectgebied kan in een aantal basisprincipes worden samengevat.
Deze leggen de link tussen de verschillende functies, de criteria voor duurzaam bosbeheer en de
gebiedspecifieke instandhoudingsdoelstellingen in het kader van de Habitatrichtlijn.

De grote natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het Zoerselbos worden
versterkt door:
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1. Verhogen van de globale ecologische waarde, met aandacht voor dood hout en licht in het
bos en een gericht beheer rond open plaatsen, dreven en bosranden. Door (beperkte)
bosuitbreiding en -omvorming zal de boskern worden versterkt.

2. De instandhouding van de verschillende habitattypes en soorten van de Speciale
Beschermingzone waarin een belangrijk deel van het projectgebied is gelegen.

3. Het uitbreiden van de centrale boskern.
4. Het behoud van verschillende cultuurhistorische elementen:

a. Behoud van een deel naaldbos als relict van de historische
naaldhoutaanplanten.

b. Behoud en herstel van de vloeibeemdenstructuur in het valleigebied van de
Tappelbeek.

c. Behoud en herstel van de historische dreven, houtkanten en beemden.
d. Behoud van houtkanten als cultuurhistorische elementen
e. Behoud houtskoolmeilers

5. Beheer in overeenstemming met de maatregelen die in het natuurinrichtingsproject voorzien
worden.

6. Een duurzame invulling van de maatschappelijke vraag naar zacht recreatief en educatief
medegebruik van het bos- en natuurcomplex.

Uit de abiotische beschrijving van het studiegebied blijkt het nat karakter een essentiële voor-
waarde te zijn voor de instandhouding of het herstel van vochtige tot natte vegetatietypes. Daar-
om zullen mogelijkheden worden geformuleerd om het gebied in de toekomst terug te vernatten.
De dijken en spuien om het water op te vangen zijn door het oude bevloeiingssysteem al aanwe-
zig. Randvoorwaarde is een goede beekwaterkwaliteit. Langdurige inundatie is vanuit natuuroog-
punt eveneens niet aan te raden.
Indien de waterkwaliteit in de toekomst terug zou verbeteren, kan gedacht worden aan de invoe-
ring van het oude bevloeiingssysteem in de Hooidonkse Beemden (tussen de Halse en de Zoer-
selse spui).

Uit de biotische beschrijving is tevens gebleken dat het gebied over een rijke fauna beschikt. De
inrichting van het gebied volgens de hierboven vooropgestelde algemene beheersvisie zal de
fauna in de toekomst stimuleren en versterken. Zo zal bijvoorbeeld de heraanleg van houtkanten
in het voordeel zijn van tal van diergroepen aangezien deze dienst kunnen doen als:

 corridors in het landschap, bijvoorbeeld voor vleermuizen (connectieve functie)
 nestplaats of zangpost voor vogels
 schuilplaats voor tal van kleine zoogdieren
 habitat voor Hazelworm en Levendbarende hagedis
 e.d.

Niet enkel de aanleg van houtkanten, maar ook de ontwikkeling van soortenrijke hooilanden en
ruigtes bevorderen de (her)kolonisatiekansen van bepaalde fauna-elementen, ondermeer voor
vlinders (voedselaanbod (nectar) en waardplanten).

4.2.2 Criteria duurzaam bosbeheer en beheervisie openbare bossen
In het Bosdecreet wordt uitgegaan van multifunctioneel bosbeheer waarbij de diverse functies
(economische, ecologische, sociaal-recreatieve, milieubeschermende, ...) zoveel mogelijk op el-
kaar worden afgestemd, zonder de draagkracht van het bosecosysteem te overschrijden.

In 2003 werd dit verder concreet vertaald door het vaststellen van de Criteria voor Duurzaam
Bosbeheer (CDB)17 die gelden voor alle openbare bossen en de bosgebieden in het VEN.

17 BVR 27/6/2003 tot vaststelling van de criteria voor duurzaam bosbeheer voor bossen gelegen in het Vlaamse Gewest.
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Ook werd er in 2001 door het Vlaams Gewest al een beheervisie voor openbare bossen opge-
steld die een leidraad is voor duurzaam bosbeheer in alle Vlaamse openbare bossen.
De bosbestanden van ANB voldoen reeds aan de meeste van deze criteria18, alsook aan de
FSC-regelgeving19.

In Tabel 4.26 worden de belangrijkste elementen uit de visie rond duurzaam bosbeheer opge-
somd in relatie tot het projectgebied en als kader voor uitwerking van verdere maatregelen.

Tabel 4.26: Belangrijke elementen uit de beheervisie rond duurzaam bosbeheer in openba-
re bossen en de criteria voor duurzaam bosbeheer.
Doelstelling – criteria Actuele toestand in projectge-

bied
Mogelijke maatregelen

Sociale en culturele functies

Het bosbeheer houdt rekening met
sociale en culturele belangen van
bevolking en omgeving

Diverse bevolkingsgroepen maken
reeds gebruik van het bos en de
aanpalende terreinen.

 Een specifieke toegankelijk-
heidsregeling wordt uitgewerkt
met respect voor de draagkracht
van het gebied en – waar moge-
lijk en verzoenbaar – rekening
houdende met de wenselijkhe-
den van de verschillende gebrui-
kers (cfr. § 8 en Bijlage 22).

 Bij de uitwerking van de
maatregelen zal rekening ge-
houden worden met de historiek
op vlak van o.a. soortensamen-
stelling, gebruik, landschaps-
beeld en beheervormen.

Economische functies

Efficiënt gebruik van de verscheidene
bosproducten en -diensten, waarbij
een breed scala aan ecologische en
maatschappelijke functies wordt ge-
waarborgd.

Opbrengsten zijn op heden in
hoofdzaak beperkt tot hout- en
grasverkoop.

 Bij o.a. kappingen en andere
terreinwerkzaamheden zal een
mogelijke economische meer-
waarde steeds in acht genomen
worden.

Aandacht voor een structuurrijk en
gevarieerd bos, met kleinschalige
kappingen (< 1ha) en voorrang voor
inheemse, autochtone en stand-
plaatsgeschikte boomsoorten.

Een groot deel van het bos bestaat
uit naaldhout.
Een andere uitheemse boomsoort
in het projectgebied is de Cultuur-
populier. Hiervan zijn nog redelijk
wat relicten (bestandsdekkend
en/of als rijen) aanwezig.

 Door een afwisseling in de
bestandstypes (hooiland, hout-
kanten, naald- en loofhout) en
het gevoerde beheer, wordt een
aantrekkelijk landschapsbeeld
bekomen en tegelijkertijd kan
een duurzame economische
meerwaarde gegenereerd wor-
den.

18 Hiernaast zijn ook nog de code voor goede natuurpraktijk (omzendbrief 10/11/1998), zorgplicht, e.d. te vermelden.
19 1) Het bosbeheer moet de nationale wetten, internationale verdragen en de principes en criteria van FSC respecteren.
2) De eigendoms- en gebruiksrechten m.b.t. het bos moeten duidelijk gekend en wettelijk gedocumenteerd zijn. 3) De
wettelijke en gebruiksrechten van inheemse volkeren op hun land en grondstoffen worden gerespecteerd. 4) Het bosbe-
heer dient het sociale en economische welzijn van bosarbeiders en lokale gemeenschappen op lange termijn te verzeke-
ren. 5) Het bosbeheer dient een efficiënt gebruik te stimuleren van de bosproducten en -diensten, om de ecologische en
economische productiviteit te vrijwaren. 6) De ecologische functies en biodiversiteit van het bos worden beschermd. 7) Er
wordt een bosbeheerplan met duidelijk omschreven doelstellingen en middelen opgesteld. 8) Er vinden regelmatig evalu-
aties van het bosbeheer plaats. 9) Bossen met een hoge beschermingswaarde moeten behouden worden (bv. Bossen
met een bijzondere natuurlijke rijkdom of van cultureel of religieus belang). Bij het beheer ervan moet men steeds uitgaan
van het voorzorgsprincipe. 10) Plantages moeten een aanvulling vormen op natuurlijke bossen, maar mogen deze niet
vervangen. Zij moeten de druk op natuurlijke bossen verminderen en hun herstel en bescherming bevorderen. De princi-
pes 1 tot 9 gelden ook voor plantages.
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Doelstelling – criteria Actuele toestand in projectge-
bied

Mogelijke maatregelen

Milieubescherming

Omgevingsschade beperken, vaste
ruimingspistes gebruiken, niet exploi-
teren in kwetsbare boszones, aange-
paste schoontijd, erkende bosexploi-
tanten, lastenboek, milieuvriendelijke
oliën en brandstoffen, …

Een groot deel van de
(bos)bestanden wordt gekenmerkt
door vochtige tot natte omstandig-
heden en is gevoelig voor onder-
meer spoorvorming en bodem-
compactie.
Ook diverse soortengroepen zijn
gevoelig voor dergelijke verstoring.

 Vaste ruimingspistes indien
machinaal geëxploiteerd wordt.

 Gebruik van aangepast (licht)
beheermaterieel en kleinschalige
kappingen gebeuren bij voorkeur
manueel (door particulieren).

 Schoontijd houdt rekening
met o.a. bodemgesteldheid en
(avi)fauna.

Waar mogelijk bijdragen tot het inte-
graal waterbeheer

Het gebied is van nature zeer wa-
terrijk en wordt gekenmerkt door
tal van beken en waterpartijen.

 Extra aandacht zal gaan naar
het watermilieu, met nadruk op
zowel de biodiversiteit, als de
waterberging/ -buffering/ -
zuivering en structuurkwaliteit.

Ecologische functies

Ten minste 20% van de totale bosop-
pervlakte moet bestaan uit of in om-
vorming zijn naar gemengde bestan-
den20 o.b.v. inheemse en stand-
plaatsgeschikte boomsoorten. Om-
vorming homogene exotenbestanden
tot gemengde bestanden met min.
30% van bedekkingsgraad of grond-
vlak met inheemse loofboomsoorten.

Een groot deel van de bosopper-
vlakte bestaat momenteel uit in-
heemse bestanden (naald- en
loofhout, al dan niet gemengd).

 Waar mogelijk wordt omvor-
ming van uitheemse en naald-
houtbestanden voorgesteld en
het verhogen van structuur-/
leeftijdsvariatie en boomsoorten-
samenstelling (cfr. § 5.2.1).

Een aandeel van 5 à 15% van de
totale bosoppervlakte (indiv. opp.
max. 3 ha) wordt beoogd om te reali-
seren als open plekken in bosver-
band.

De oppervlakte permanente open
plekken bedraagt momenteel
reeds >23% (exclusief kapvlaktes,
struweel, dreven en houtkanten)21.
Het aandeel open plekken in de
bossfeer is echter gering.

 Creëren van mantel-zoom-
vegetaties en interne bosranden.

 Door een variatie in
(kap)beheer ervoor zorgen dat
constant een deel van het bos
wordt ontwikkeld als tijdelijke
open plek in de bossfeer.

 Ook de vele dreven kunnen
als open plek beheerd worden.

Minimum een aantal oude bomen
behouden in bestanden22.

Er zijn zowel in de dreven als in de
bosbestanden relatief veel oude
bomen aanwezig.

 In de (homogene) naaldhout-
bestanden zullen bij omvorming
(waar mogelijk) enkele solitaire
bomen niet geveld worden ter
verhoging van het aandeel oude
bomen.

 In kwalitatief hoogstaande
bestanden zal een deel van de
bomen aangeduid worden om te
behouden, om zo het aandeel
oude bomen te verhogen.

 Indien er in een solitaire exoot
(boom) een belangrijk nest aan-
wezig is, wordt deze behouden.

20 Gemengde bestanden = bestaan uit min. 2 boomsoorten en de hoofdboomsoort neemt max. 80% van het grondvlak in
(dus min. 20% inheemse boomsoorten) of minder (of 80% van totale stamtal voor bestanden jonger dan 30 jaar)
21 Zie ook Grafiek 2.6.
22 Richtinggevend: 1 groep van 500 m² in bestanden tot 2 ha, 1 groep van 1.000 m² in bestanden van 2-4 ha. Min. 10
bomen/ha.
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Doelstelling – criteria Actuele toestand in projectge-
bied

Mogelijke maatregelen

Het totale volume dood hout (staand
+ liggend) moet voldoende hoog zijn
(richtcijfer min. 4%, in de reservaten
10%).

Het aandeel staand dood hout is in
het projectgebied reeds 4% van
het bestandsvolume. Voornamelijk
in de private bestanden is er door-
gaans nog een achterstand m.b.t.
dood hout.

 In de (homogene) naaldhout-
bestanden zullen bij omvorming
– waar mogelijk – enkele solitai-
re bomen niet geveld worden ter
verhoging van het aandeel
(staand) dood hout (cfr. §
5.2.11).

 Actief verhogen van het aan-
deel liggend dood hout door het
ter plaatse stapelen van het tak-
hout23 van een deel van de ge-
kapte bomen, alsook van enkele
stammen of omgewaaide bo-
men.

Maximaal natuurlijke verjonging
stimuleren.

Het gebied kent een goede voor-
geschiedenis op het vlak van
spontane (bos)evolutie, vnl. in de
nattere zones en onder scherm.

 Een deel van de te bebossen
zones spontaan laten ontwikke-
len (met voldoende opvolging
om uitbreiding van exoten tegen
te gaan, zie ook § 5.2.2, § 5.2.3
en § 5.2.4).

 Door het lichtrijker maken van
de bosbestanden kan spontane
bosverjonging gestimuleerd wor-
den.

 Bij exploitatie wordt omzichtig
omgesprongen met de reeds
aanwezige natuurlijke verjonging
(cfr. § 5.2.6).

Aanplantingen met plantsoen van
lokale autochtone herkomst 24.
Gebruik van erkende zaadbestanden
voor meer algemene bossoorten.

Er zijn in het recente verleden wei-
nig aanplantingen gebeurd van
inheems loofhout. Daar waar dit
wel het geval was, werd reeds
rekening gehouden met erkende
herkomsten en autochtoon plant-
materiaal.

 Bij kunstmatige(her-) aanplant
zal gebruik gemaakt worden van
plantgoed van autochtone her-
komst en met aanbevolen her-
komsten voor de hoofdboom-
soorten (indien mogelijk lokaal
gewonnen).

Aandacht voor bosdifferentiërende
elementen (dreven, poelen, open
plekken, rand- en overgangsituaties),
alsook zeldzame en/of bedreigde
soorten.

Er zijn tal van bijzondere plant- en
diersoorten gekend in het gebied.
Ook herbergt het gebied een groot
aantal differentiërende elementen
zoals waterlopen, houtkanten en
dreven.

 Habitatherstel en aangepast
biotoopbeheer t.v.v. bijzondere
soorten (cfr. § 5.2.10).

 Onderhoud en verbeteren van
bosranden, open plekken, water-
lopen, enz.

4.3 Ecologische doelstellingen
Het projectgebied heeft door zijn omvang en verscheidenheid aan biotopen een hoge
ecologische waarde. Ondanks de homogeniteit van heel wat bosbestanden komen op floristisch
en faunistisch vlak interessante en zeldzamere soorten voor en zijn er op Europees vlak
zeldzame vegetatietypes aanwezig.

23 Omtrek >30cm.
24 Categorie 1: autochtone herkomst niet primordiaal voor o.a. Zomereik, Beuk, Gewone es en Zwarte els;
Categorie 2: gebruik van autochtone Vlaamse herkomsten aangewezen: Eénstijlige meidoorn, Wilde lijsterbes, Wintereik,
Sporkehout, e.d.
Categorie 3: zeldzame soorten waarvan geen aanplantingen meer worden uitgevoerd in de toekomst: o.a. Iep sp. Wilde
appel, Mispel, Gelderse roos, Wilde kardinaalsmuts en Europese vogelkers.
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De ecologische én landschappelijke kwaliteiten en potenties van het gebied worden door ver-
schillende beleidsplannen en wettelijke beschermingen benadrukt, onder meer:

het grootste deel van het projectgebied ligt binnen de bestemmingen natuurgebied, bosre-
servaat, Vlaams natuurreservaat en bosgebied en beperkter ook in agrarisch gebied (land-
schappelijk of ecologisch waardevol).
een groot deel van het projectgebied is aangeduid als Habitatrichtlijngebied in het kader van
de Europese Speciale beschermingszones.
een groot deel van het projectgebied is aangeduid als Grote Eenheid Natuur (deels in ont-
wikkeling) in het kader van het Vlaams Ecologisch Netwerk.
een groot deel van het projectgebied is op de Biologische waarderingskaart ingetekend als
biologisch waardevol tot zeer waardevol.
een deel van het projectgebied is Beschermd landschap.

Met de beoogde beheerdoelstellingen wordt ernaar gestreefd om de natuurwaarden te behouden
en te versterken.

4.3.1 Bosreservaat
De hoofdmotivatie voor opname van een gedeelte van het Zoerselbos in het Vlaamse bosreser-
vatennetwerk is de opname van een spontaan verbossend elzen-essenbos in het netwerk. Dit
uitgangspunt vormt dan ook een belangrijk aspect bij de uitwerking van de grote krachtlijnen van
het beheer. Een tweede belangrijk uitgangspunt bij de uitwerking van beheervoorstellen vormen
de belangrijke faunawaarden die gebonden zijn aan de rijke mozaïekstructuur van het Zoersel-
bos, met een sterke afwisseling tussen bos, halfopen en open vegetatiestructuren. Het beheer-
voorstel wordt gericht op de instandhouding en verdere ontwikkeling van voornoemde waarden.
Het beheer in het bosreservaat zal ook worden afgestemd op het beheer in de rest van het ge-
bied (Vlaams natuurreservaat, domeinbos, beemden, enz.).

Streefdoelen voor het bosreservaat zijn:
 De grote diversiteit aan vegetatietypes in de Hooidonkse Beemden is een gevolg van de ver-

schillende standplaatsomstandigheden en een verschillend beheer. De rechteroever van de
Tappelbeek is het natst en het beheer van de beemden werd hier meer dan 50 jaar geleden
stopgezet. De vegetatie is hier dan ook spontaan geëvolueerd naar natte ruigte en moeras-
bos. Op de rechteroever wordt dan ook gestreefd naar een verdere ontwikkeling van het be-
staande moerasbos met zo min mogelijk beheer (zie verder § 4.3.1.1).

 De jonge en plaatselijk vrij ijle bosbestanden hebben een sterk spontaan karakter en gevari-
eerde structuur. De combinatie van deze kleine stukjes bos met een grote dynamiek en hoge
structuurdiversiteit, het struweel en de open plekken, zijn interessant voor een aantal vogel-
soorten (bv. Goudvink). Door een nietsdoen beheer in dit spontaan ontwikkelde bos kan ver-
dere spontane ontwikkeling plaatsvinden. Door de hoge dynamiek van een dergelijk nat eco-
systeem valt een toename van de structuurdiversiteit, met meer dikke bomen, meer dood
hout, windval, enz. te verwachten.

 Het uitdiepen van een aantal bestaande drainagegrachten en het graven van enkele nieuwe
grachten in het bosreservaat hebben voor een daling van de grondwatertafel in de natste de-
len van het Zoerselbos gezorgd, met verdroging tot gevolg. Hierdoor wordt organisch materi-
aal sneller afgebroken, waardoor meer voedingsstoffen voor planten beschikbaar worden,
wat leidt tot verruiging (opslag van competitieve soorten zoals Brandnetel). Indien de natuur-
lijke waterhuishouding wordt hersteld, kunnen de oorspronkelijke vegetatietypes zich herstel-
len. Hiervoor zullen enkele diepe grachten en greppels moeten worden afgedamd of gedeel-
telijk gedempt. Het is wel belangrijk dat het oppervlakkige (zure) regenwater afgevoerd
wordt.

 De aanwezige populieren werden grotendeels geringd en kunnen na windval ter plekke blij-
ven liggen. Het gaat grotendeels om vrij jonge bomen en de kans op exploitatieschade is
groot om ze te exploiteren.
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 Andere exoten (Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Rododendron en naaldhoutaan-
plantingen) komen nauwelijks voor. Plaatselijk kunnen ze in een eenmalig omvormingsbe-
heer worden gerooid of geringd.

 Het bosreservaat grenst slechts op één plaats aan het openbare wandelnetwerk. Enkel daar
is eventueel een zone met veiligheidskappingen nodig. De betreding die op heden nog in het
bosreservaat wordt waargenomen, zal ter bevordering van de rustzone verder worden te-
gengegaan en ook de andere recreatiemogelijkheden in de buurpercelen zal gëevalueerd
worden.

 Ten zuiden en ten oosten van het bosreservaat zullen de historische vloeibeemden in het
kader van het natuurinrichtingsproject worden hersteld. Het precieze beheer van deze perce-
len zal afgestemd worden op het bosreservaat (met als doel de optimalisatie van de biodi-
versiteit) en op de IHD’s, de terreincondities, de beschikbare middelen, e.d.

4.3.1.1 Zones met integraal beheer

Verantwoording
Een integraal reservaat omvat: ‘een bos waar de groei en ontwikkeling van de natuur ongemoeid
wordt gelaten’ (art. 1 B.VL.REG. 20/01/1993).

Het volledige bosreservaat van het Zoerselbos wordt als integraal reservaat ingesteld (zie Bijlage
18). De aanwezige bostypes worden behouden en kunnen verder spontaan ontwikkelen. Dit komt
neer op nulbeheer, met als hoofddoel om de spontane processen er op een volwaardige manier
te laten plaatsvinden en te kunnen bestuderen.

Inleidend beheer
Het inleidend beheer heeft als doel enkele storende elementen te verwijderen zodat een gunsti-
gere uitgangssituatie bekomen wordt om het bos over lange termijn spontaan te laten ontwikke-
len. Dit beheer heeft de volgende kenmerken:
 Het is kortlopend: streefdoel om binnen de 10 jaar over te gaan tot het instellen van het inte-

graal 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 het Zoerselbos bestond er in eerste instantie uit om de aanwezige jonge
Cultuurpopulieren te ringen. De overige populieren kunnen hun natuurlijke leeftijdsgrens bereiken
en zullen bijdragen tot een natuurlijke bosevolutie (habitattype 91E0). Eventueel kunnen de
schaarse aanwezige Amerikaanse eiken, Amerikaanse vogelkersen en het naaldhout nog een-
malig gekapt of geringd worden.

4.3.1.2 Zones met gericht beheer

In het bosreservaat van het Zoerselbos zijn er geen zones met gericht beheer voorzien.
De enige uitzondering is eventueel het uitvoeringen van veiligheidskappingen, daar waar het bos-
reservaat aan openbare wegen of paden grenst. Dit komt neer op het preventief verwijderen of
snoeien van een risicovolle boom (sterk overhellend, zwaar dood takhout, e.d.) in de in Bijlage 18
weergegeven veiligheidszones en dit bij voorkeur in de natuurlijke valrichting. Het dood hout
wordt niet verwijderd en blijft ter plaatse liggen.

4.3.2 Natuurstreefbeelden
Op Kaart 4.1 en Kaart 4.2 is de gebiedsvisie voor het projectgebied weergegeven.

Per perceel zal naargelang de abiotische en biotische kenmerken en potenties ervan een gepast
natuurstreefbeeld opgegeven worden. Zo zal een groot deel van het open gebied vochtige tot
natte graslanden (waaronder ook natte ruigtes) omvatten, al dan niet omzoomd met houtkanten.
Ook wilg-/doornstruwelen (als houtkant of 910E) kunnen zich ontwikkelen in volgende gebieden:

 Het gebied ten zuiden van de Halse spui (Halsen Aard)
 Het gebied ten noorden van de Antwerpse Dreef (buiten enkele percelen die bebost zijn)
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Daarnaast wordt een historische kern van naaldbos behouden.
In het projectgebied wordt in de centraal gelegen Tappelbeekvallei het historisch vloeibeemden-
landschap deels hersteld met hooilanden en natte ruigten en behoud van de houtkanten. Aan
beide zijden van het valleigebied worden de boskernen versterkt en wordt in het open agrarisch
gebied en in overgang naar urbaan gebied op de grenzen van het visiegebied een mozaïekland-
schap ontwikkeld.

Grasland
In totaal is er binnen de bestanden ca. 65 ha grasland in de valleigebieden aanwezig. Deze gras-
landen worden ecologisch opgewaardeerd door gericht maai- en graasbeheer (o.m. voor Le-
vendbarende hagedis, zie § 4.3.5.2.) en herstel van de hydrologie. Op de droge gronden wordt er
>10 ha grasland ontwikkeld waarbij heischrale vegetatie wordt nagestreefd. Daarbij komt nog de
uitbouw/optimalisatie van circa 9 ha veldrusgrasland en zo’n 15 ha dotterbloemgrasland. Meer
dan 12 ha zal beheerd worden als bloemenrijk Glanshavergrasland (zie ook Tabel 4.30).
Graslanden maken ook onderdeel uit van het beemdenlandschap in de Hooidonkse Beemden. In
de vallei van de Tappelbeek wordt een beemdenlandschap nagestreefd (totale oppervlakte 20,87
ha). Een aanzienlijk deel van het historisch beemdenlandschap in de vallei van de Tappelbeek is
verbost. De huidige open percelen worden behouden en het historisch vloeibeemdenlandschap25

wordt hersteld door het verwijderen van populierenrijen en de heraanleg van houtkanten.

Ruigte
In de bestanden (vnl. binnen de Tappelbeekvallei, zie kaart 4.2) wordt ongeveer 10 ha ruigte be-
houden. Deze ruigte bestaat uit natte ruigtevegetatie met een beperkt aandeel struiken. Beperkt
(2,5 ha) zal er in het projectgebied ook rietland aanwezig zijn (Grasbeemd en oostelijk deel Hooi-
donkbos).

Loofbos
Momenteel is er ca. 120 ha loofbos (incl. aanplanten) aanwezig binnen de bosbestanden.
Op termijn wordt er een boskern van ca. 250 ha loofbos ontwikkeld. Deze kern wordt uitgebouwd
door op de drogere gronden de eiken-beukenbossen (ca. 190 ha) verder te laten ontwikkelen en
op de nattere gronden elzenbroekbos, elzen-essenbos, valleibos, nat berkenbos en gagelstru-
weel (samen ca. 62 ha) na te streven. Ca. 110 ha naaldbos wordt op termijn omgezet naar (ge-
mengd) loofbos en er is 13 ha bosuitbreiding binnen de openbare eigendommen gepland (eigen-
domssituatie d.d. 1/6/2013) (zie kaart 4.2, o.m. in Hoog Schriek, Den Hunk en Hooidonkbos).
Binnen habitatwaardig loofbos kan 30% van het bomenbestand (grondvlak) nog als naaldhout
(enkel Grove den) behouden blijven.

Naaldbos
Met de naaldhoutbebossingen in onder meer het Laag Schriek werd al in 1727 gestart. Een deel
van deze historische bebossingen zullen als naaldhout behouden blijven. Zo is er op Laag
Schriek een gebied van ongeveer 14 ha Grove den afgebakend dat verder als naaldhoutaanplant
zal worden beheerd.
Het beheer is erop gericht om het karakteristiek uitzicht van een homogene aanplant te behou-
den. Voorgesteld wordt om de omlooptijd lang te nemen, en te streven naar oude dikke bomen.
In de loop van het beheerplan zal enkel gedund worden in functie van de mooiste bomen. In een
volgende fase zal gestreefd worden naar verjonging van Grove den, waarbij in eerste instantie
zal gewerkt worden met natuurlijke verjonging. Daartoe zullen enkele overstaanders behouden
blijven (bv. 10/ha). Per bestand dient dan uitgemaakt te worden of de  natuurlijke verjonging vol-
staat, of dat bijgeplant dient te worden.
De overige ca. 110 ha actueel naaldbos wordt – al dan niet versneld – omgevormd naar ge-
mengd loofbos.

25 Dit wordt o.a. verder besproken in § 5.2.18.4, doch vooraleer tot de effectieve uitvoering van dergelijke werken kan
overgegaan worden, zal hier nog steeds voorafgaandelijk bijkomend onderzoek moeten gebeuren. Dit zal zich dan moe-
ten focussen op bv. de precieze ligging van het oude greppelsysteem, de mate van kwel en de hieraan verbonden vege-
taties, alsook de waterstand en -kwaliteit van de waterloop en het grondwater dienen verder bestudeerd moeten worden.
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Dreven
In het projectgebied wordt circa 20 km dreven behouden of hersteld. Vooral in het Hooidonkbos
(vooral Middelste Bos, maar ook Voorste Bos) wordt het historisch drevenpatroon versterkt. Er is
maximaal behoud van huidige inheemse dreefbomen en bij (her)aanplant wordt vooral Zomereik
gebruikt.

Waterlopen
De 3 waterlopen die het projectgebied van noord naar zuid doorlopen, zijn belangrijke lijnvormige
dragers. Er wordt naar gestreefd om de waterlopen natuurlijk te laten meanderen, de waterkwali-
teit te optimaliseren, migratieknelpunten weg te werken en een winterbedding te creëren.

4.3.3 Bosranden, houtkanten, bomenrijen en dreven
4.3.3.1 Ontwikkeling van structuurrijkere bosbestanden

In het projectgebied zijn er heel wat homogene naaldhoutbestanden aanwezig waar inmenging
met andere inheemse soorten erg beperkt is en de struiklaag grotendeels ontbreekt.
Het omvormen van homogene naaldbossen heeft positieve gevolgen. De gemengde bossen en
loofbossen die zo kunnen evolueren, hebben een grotere variatie aan (waardevolle) biotopen
(vooral habitattypes 9120, 9190 en 91E0).
Het doorbreken van de gelijkjarigheid, bv. via leeftijdsstructuurdunningen, resulteert o.m. in een
toename van dood hout, wat goed is voor saproxylische insecten (insecten die op dood hout le-
ven). Ook op langere termijn wordt zo een structuurrijk en gevarieerd beeld behouden en wordt
vermeden dat grote aaneensluitende bestanden plots wegvallen (door windval, ziekte, ouderdom,
e.d.).

Verder wordt inzake kapping van exoten vooral invasieve soorten beoogd zoals Rododendron,
Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik. Ook Corsicaanse den en Fijnspar wordt lokaal ge-
kapt. Een van de redenen hiervoor is dat de moeilijk afbreekbare naalden en strooisel van deze
soorten mee verhinderen dat inheemse plantensoorten optimaal kunnen kiemen. Corsicaanse
den is ook een soort waarvan een hoge evapotranspiratiegraad bekend is. Veel natuurwaarden
in het Zoerselbos zijn namelijk gebonden aan vochtige tot natte en matig voedselrijke omstandig-
heden.
Maatregelen die deze condities in stand houden, worden geacht een positieve invloed te hebben.
In de Grote Tranteleer wordt door kapping van voornamelijk Corsicaanse (maar ook Grove) den
kans geboden aan ontwikkeling van elzenberkenbroek. De potenties van dit gebied en omgeving
wordt aangeduid door bijvoorbeeld het eertijds voorkomen van veenbes (Kleine Tranteleer, tot
jaren ’70).

4.3.3.2 Ontwikkeling van bosranden en houtkanten

Op Kaart 4.1 zijn er geen te ontwikkelen bosranden (mantel-zoom) weergegeven (dit wordt op de
kaart met beheermaatregelen weergegeven, cfr. Hoofdstuk 5). Dergelijke randzones en open
plekken zijn erg belangrijk naar structuurvariatie in het bos en voor heel wat soorten essentieel
(vleermuizen, dagvlinders, heiderelicten, …).

Maatregelen ter versterking van kleine landschapselementen worden genomen in de Hooi-
donkse Beemden. De beemden in Zoerselbos bestaan uit een kleinschalig landschap: hooilan-
den, ruigten en bosjes, gescheiden door bomenrijen en houtkanten. Door het lokaal wegvallen
van het traditionele beheer zijn deze structuurvormende elementen voor een deel achteruit ge-
gaan, samen met de natuurwaarden die hiermee geassocieerd zijn.

Uit onderzoek is gebleken dat kleinschalige gebieden, zoals weilanden en hooilanden met hout-
kanten en bomenrijen, belangrijke foerageergebieden (kunnen) zijn voor o.a. Franjestaart en an-
dere Myotis-vleermuizen (Van der Wijden en Verkem, 2004). Het belang van deze zone als foe-
rageergebied voor vleermuizen werd reeds aangetoond (Van der Wijden en Verkem, 2004). Het
behouden, herstellen en ontwikkelen van deze kleine landschapselementen zal positieve gevol-
gen hebben voor de vleermuizenfauna van het Zoerselbos. Goed ontwikkelde houtkanten heb-
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ben een betere geleidende functie en hebben een groter voedselaanbod (insecten). De maatre-
gelen die hier getroffen worden, moeten de kwaliteit van de zone nog versterken. De nabijgele-
gen Hooiweg is een belangrijke vliegroute voor Myotis-vleermuizen, vermoedelijk Baard/Brandts
vleermuizen en Franjestaarten. Van beide soorten bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van
deze beheerweg een kolonie. Ook voor kleine zoogdieren, amfibieën, reptielen en insecten zijn
goed ontwikkelde houtkanten belangrijke geleidende elementen in het landschap.
Om deze waarden in stand te houden, is het aangewezen om de houtkanten en bomenrijen in
hun oorspronkelijke staat te herstellen. Goed ontwikkelde houtkanten en bomenrijen hebben een
grotere diversiteit aan biotopen en bieden tal van organismen nest-, schuil- of foerageergelegen-
heid. Bijzondere aandacht zal gaan naar het integreren van soorten waarvoor Zoerselbos bekend
is als autochtone genenbron (bv. Steeliep, Wegendoorn, Hulst, Rode kornoelje, Wilde kardi-
naalsmuts, …). Hazelworm is een voorbeeld van een soort die hier ook baat bij zal hebben.

Het creëren van interne of externe bosranden kan voor insecten (bvb. vlinders en libellen), vo-
gels en kleine zoogdieren bijkomende migratiemogelijkheden bieden. Vele soorten zijn immers
afhankelijk van het bijzondere microklimaat dat op zulke plaatsen heerst.
Geleidelijke bosovergangen zijn er momenteel nog onvoldoende aanwezig. Op verschillende
plaatsen in Zoerselbos worden bij voorkeur externe bosranden gecreëerd (mantelzoomvegetatie,
en in dubbele golfpatroon). In het geval van externe bosranden, wordt een strook aangrenzend
aan bestaand bos, omgevormd tot een zone waarin, via aangepast beheer en mogelijk lokale
aanplanting, een structuurrijke vegetatie ontwikkelt, met overgangen van een kruidige zoom over
een struiklaag naar de bosrand toe. Waar externe bosranden niet mogelijk zijn, kan ook ge-
streefd worden naar interne bosranden, die gecreëerd worden door gericht kappen binnen be-
staande bosranden. De overgangsmilieus die zo ontstaan, zijn van belang voor tal van soorten
en vegetaties. Zo kan plaatselijk Blauwe bosbes uitbreiden, met positieve gevolgen voor insecten
die hiervan afhankelijk zijn, zoals bv. het Bosbesbruintje, de Bosbesuil, Bosbessnuituil, Bos-
besdwergspanner en de Bosbeswitvlekmot (Veraghtert, 2006).
Daarbij zijn het voornamelijk de op het zuiden en zuidoost tot zuidwest gerichte mantel-
zoomvegetaties, die kansen voor een grote soortenrijkdom bieden (ook groot en dik dood hout op
het zuiden gericht is van belang). Voorwaarde is dan dat voldoende brede stroken in die zin wor-
den beheerd (10-30 m). Op het noorden gerichte mantel-zoomvegetaties hebben een lagere bio-
diversiteit (voornamelijk door een minder gunstig microklimaat) en kunnen in breedte beperkt
worden tot vijf à tien meter. Het is zinvol lokaal binnen de golvende mantelzoomvegetaties hop-
overs te voorzien, dat wil zeggen plaatsen waar boomkruinen (vrijwel) aansluiten, hetgeen bij-
draagt aan migratiemogelijkheden voor ondermeer vleermuizen. Het voorzien van bosranden
(intern of extern) sluit verder aan bij het in die zin al lopende maatregelen vanuit het natuurinrich-
tingsproject.

4.3.3.3 Dreven

De dreven vormen een essentieel onderdeel van de landschappelijke, cultuurhistorische en eco-
logische waarde in het plangebied.
Dreven hebben in bossen een gelijkaardige functie als de houtkanten en bomenrijen in kleinscha-
lige open gebieden: geleiding en foerageergebied. De holten van oude bomen bieden nest- en
schuilplaats voor vleermuizen, marters, spechten en holenbroeders. Het in stand houden en on-
derhouden van de dreven zal deze organismen ten goede komen. Boombewonende vleermuizen
die in Zoerselbos voorkomen, zijn Rosse vleermuis, Watervleermuis, Franjestaart en grootoor-
vleermuis. De kraamkolonie van Franjestaart is de enige bekende boombewonende kolonie in
Vlaanderen (Van der Wijden en Verkem, 2004). Uit onderzoek is gebleken dat voornamelijk de
meer open dreven in Zoerselbos intensief worden benut (Groene Dreef, Nieuwe Dreef, Groot
Boshuisdreef). De hoge activiteit van Myotis-vleermuizen in de Nieuwe Dreef en Groot Boshuis-
dreef is te wijten aan de aanwezigheid van verscheidene kraamkolonies in de omringende oude
loofhoutbestanden. Ook de vochtigheid van met name de Nieuwe Dreef heeft een belangrijke
invloed, vermits het prooiaanbod in plas-dras situaties beduidend hoger is.
Alle vleermuizen genieten bovendien Europese bescherming (bijlage IV Habitatrichtlijn).

De huidige dreven worden maximaal behouden of zelfs uitgebreid (op de Groot Boshuisdreef na,
zie verder). Aanpassingen aan bestaande dreven gebeurt bij volgende dreven:
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 Het belang van de dreven wordt o.a. erkend door de beoogde versterkte connecties met
aanplanting van nieuwe bomenrijen langs bv. de historische Schachtendreef en noorde-
lijk aansluitend op de KMO-zone van Rodendijk. In de zone Rodendijk wordt de histori-
sche Schachtendreef volgens doelstelling (her)aangelegd. Hier wordt een nieuwe bo-
menrij aan gekoppeld (indien voldoende ruimte beschikbaar twee bomenrijen), wat de
verbinding van Zoerselbos met de aangrenzende zones, onder voorwaarde van onder
meer aansluiting met bomenrijen richting oosten, zal versterken. Bijvoorbeeld ten noor-
den grenzend aan de KMO-zone Rodendijk bestaan kansen om met houtkanten en/of
bomenrijen extra verbindingsmogelijkheden te bieden richting oosten (omgeving Grote
Wolfseik en verder oostelijk richting natuurgebied Blommerschot).

 In de Groot Boshuisdreef zullen een aantal bomen (10 à 15 ex.) worden gekapt om de
kronen van de kleinbladige lindes vrij te zetten. Indien deze ingreep op een gepaste ma-
nier wordt opgevolgd, zullen de gevolgen voor vleermuizen waarschijnlijk beperkt zijn. Al-
le bomen die gekapt moeten worden, moeten gecontroleerd worden op eventuele aan-
wezigheid van vleermuizen (cfr. rustverstoring). Vermoedelijk is de ingreep in die mate
beperkt dat de functie van de dreef erdoor niet wordt aangetast.

 Om een goede balans te kunnen houden tussen beheerbaarheid en toegankelijkheid van
de Nieuwe Dreef en de geschiktheid als foerageergebied voor vleermuizen, wordt het
noordelijk deel van de Nieuwe Dreef in het kader van het natuurinrichtingsproject geher-
profileerd, waardoor de plas-drassituaties hier zullen verdwijnen. De situatie in het zuide-
lijk deel wordt in de huidige toestand bewaard, met uitzondering van een 2 m brede, ge-
herprofileerde wandelstrook. Ter compensatie wordt in de nabijheid (Slijkvoort) een
nieuwe, geschikte foerageermogelijkheid gecreëerd (accentuering greppel als slenk).

Dreven worden niet boom per boom vervangen maar in grotere stukken om een eenvormig
dreefbeeld te behouden. Dreven kunnen in aanmerking komen om te worden verjongd als er
meer dan 1/3de van de bomen is verdwenen. Bij dreven met dubbele boomrijen geldt dit zowel
voor de buitenste als de binnenste boomrij (dus enkel kap als in beide boomrijen >1/3 uitval is).

De veiligheid van de wandelaars komt in het drevenbeheer binnen een recreatiedomein steeds
op de eerste plaats. Dit neemt niet weg dat het behoud van oude bomen en dood hout een be-
langrijk aandachtspunt blijft en eveneens op de bomenrijen van toepassing is. Waar mogelijk blij-
ven oude bomen staan voor de landschapsbeleving of vanwege hun ecologische waarde (bv. als
schuil- of nestplaats voor holtebewonend dieren).

In de nabijheid van de opengestelde boswegen vormen staande dode of zwaar beschadigde
bomen doorgaans een te groot veiligheidsrisico voor de recreanten. In zulke gevallen kan tot de
eindkap van individuele bomen of delen van de bomenrij worden overgegaan. Alvorens wordt
beslist tot een noodkapping over te gaan, wordt eerst gekeken of het noodzakelijk is om de gehe-
le boom te kappen of dat het volstaat om de beschadigde of afgestorven delen van de boom, die
het risico vormen, te verwijderen. Een tweede afweging betreft het tijdstip waarop de ingreep
wordt uitgevoerd, d.w.z. dat wordt nagegaan of een onmiddellijk ingreep noodzakelijk is (bv. om
veiligheidsredenen of om verdere boombeschadiging te vermijden) ofwel kan worden uitgesteld,
bv. om boombewonende diersoorten niet te verstoren. Elke noodingreep dient ervoor te zorgen
dat de boomdelen die een ecologische of landschapsesthetische meerwaarde leveren maximaal
behouden blijven zonder dat daarbij de integriteit van de bomenrij als geheel in het gedrang
komt.

4.3.4 Open plekken (niet-beboste plekken)
Momenteel bestaat 77,5 ha of 23,3% van het projectgebied uit open plekken, hierbij zijn de ak-
kers en ontboste zones meegeteld.
Het is belangrijk om te vermelden dat nagenoeg al deze open plekken bestaan uit graslanden en
niet te beschouwen zijn als open plekken in de bossfeer (Tabel 4.27). Het huidig aandeel open
plekken in de bossfeer is erg beperkt (>50% omgeven door bos en <3ha26). Door de ontwikkeling

26 De bestanden in Tabel 4.28 kunnen beschouwd worden conform deze richtlijn.
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van bosranden (interne en externe) zal dit percentage tijdens de looptijd van het beheerplan in
belangrijke mate toenemen (zie Tabel 5.32).

Tabel 4.27: Open plekken in bosverband27.
Type Soort Oppervlakte (m²)

Bijzon. flora gagel 1526,63
Bijzon. vegetatie B 976,94
Bijzon. vegetatie moeras 2347,46
Bosrand 370,53
Bosrand mei 497,42
Bosrand Hz 510,13
Bosrand Wi 570,73
Bosrand zEl 639,48
Bosrand HA zEl 666,69
Bosrand zEl, rBe 824,49
Bosrand Hz 1969,47
Open plek 382,58
Open plek spirea+carex+leverkr+wederik 520,16
Open plek kattest+moesdistel+riet+lisdodde 1214,54
Open plek 1715,81
Open plek 2149,78
Totaal28: 16882,84

Tabel 4.28: Overzicht open plekken op bestandsniveau.
Beheerblok Bestandsnr Area Type

VII - Dolle Beemden 2b 0,470296 Weiland
III - Hooidonkse Beemden 12f 0,302137 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden 12h 0,468966 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden 12j 0,406872 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden 12l 0,533041 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden 13a 2,169108 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden 14j 0,497243 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden 18b 1,366996 Weiland
III - Hooidonkse Beemden 8a 0,864225 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden 8b 0,400518 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden 8c 0,926342 Hooiland
III - Hooidonkse Beemden 8d 0,340887 Hooiland
IX - Heiblok 4a 1,354769 Hooiland
IX - Heiblok 4b 0,889573 Hooiland
IV - Hooidonkbos 5b 2,645605 Hooiland
IV - Hooidonkbos 7f 1,232655 Hooiland
IV - Hooidonkbos 8j 0,245516 Weiland
IV - Hooidonkbos 8n 0,625837 Weiland
IV - Hooidonkbos 9b 2,402157 Pitrusweide
XII - Den Hunk 1d 1,004151 Pitrusweide
XI - Schegel 2d 0,248546 Hooiland
Totaal29: 19,39544

4.3.4.1 Graslanden en ruigtes
In het projectgebied is er momenteel 32,6 ha hooiland, 5 ha pitrusweide, 0,4 ha rietland, 7,5 ha
ruigte en 21 ha weiland aanwezig.

27 Voor de berekening van de oppervlakte van de bosranden werd een arbitraire breedte van 10m gekozen.
28 Slechts 1,7 ha of 0,65% van de bosbestanden (257,4 ha).
29 Op een totaal van 332,9 ha komt dit overeen met zo’n 17% van alle bestanden.
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In het kader van het NIP en ten behoeve van bijzondere habitats en soorten zullen deze in het
verdere verloop van het beheerplan verder ontwikkeld worden als voedselrijke ruigte, dotter-
bloemgrasland, schraal hooiland, rietland, e.d.
In hoofdzaak komt dit neer op een optimalisatie of herneming van het beheer en in beperkte ma-
te zullen inrichtingsmaatregelen noodzakelijk zijn (bv. afgraven).

Omvorming tot hooiland of ruigte door kap Populier
In het projectgebied komen op een aantal plaatsen Canadapopulieren (met versterkt drainerende
rol) en andere exoten voor. In de beemden worden op een aantal plaatsen populieren verwijderd,
zodat de vegetatie omgevormd kan worden tot hooilanden en voedselrijke ruigten. Dit zowel om
cultuurhistorische redenen, als om de natuurwaarde (i.k.v. IHD) te verhogen door een vernatting
van het gebied en een verhoging van bv. struweel en moerasvegetatie (resp. rbbsp en 6430).
Hiervoor zal dan nog een afzonderlijke stedenbouwkundige vergunning (met boscompensatie)
worden aangevraagd.

Omvorming tot hooiland of ruigte door afgraving
Op basis van de resultaten van de studie Bodemchemie (Weijters & Bobbink 2010) werd in het
NIP aangeduid in welke kansrijke percelen best de toplaag wordt afgegraven om tot verschraling
te komen. Daarbij zijn factoren als fosfaatverzadiging (overmaat aan Olsen-fosfaat), basenverza-
diging vanuit de bodem (bindende capaciteit aan kationen) en bestaande bufferende capaciteit
(aanvoer ijzer of calcium via kwel, …) bepalend voor de ontwikkelingskansen van schralere vege-
taties of typische beekbegeleidende vegetaties (dotterbloemhooiland, grote en kleine zeggenve-
getaties, rietland, moerasspirearuigte, blauwgrasland, enz.).
De studieresultaten zijn ook bepalend voor de exacte aanduiding van gepaste maatregelen zoals
afgraving. Na afgraving is het, omwille van een tijdelijke afwezigheid van bv. microbiële activiteit,
zinvol om binnen een geschikte periode (en snel na het maaien) maaisel afkomstig van doelve-
getaties op de afgegraven percelen te brengen. Vaak is immers de gecombineerde aanwezigheid
van geschikte zaden en schimmels (in het maaisel) van belang voor zowel optimale ontkieming
als creatie van een gunstig microklimaat.
Onder voorwaardelijkheid van verwerving of een sluitende oplossing met belanghebbenden, kan
lokaal ook, na gericht onderzoek, overwogen worden om bepaalde momenteel nog in landbouw-
gebruik verkerende gronden af te graven of uit te mijnen. Wanneer wordt afgegraven tot en met
het zogeheten fosfaatfront (niveau waarop plantenbeschikbaar fosfaat nog net in overmaat aan-
wezig is), kunnen kansen geboden worden aan schrale(re) vegetaties, bijvoorbeeld kamgras-
grasland, graslanden van het knoopkruid- of veldrustype, of andere en meer uitgesproken
heischrale vegetaties. Afhankelijk van de schaal waarop deze maatregel onder gestelde voor-
waarde doorgang kan vinden, is maaibeheer of extensief begrazingsbeheer dan een verdere be-
heeroptie. Recente afgravingen die werden gerealiseerd situeren zich in de vallei van het Groot
Schijn en de Tappelbeek. De meeste van deze percelen werden vervolgens geënt met maaisel
vanuit vochtig tot droger heischraal grasland, inclusief maaisel vanuit het hoogwaardige blauw-
graslandrelict uit Vrieselhof (Oelegem).

4.3.4.2 Natuurakkers
Er zijn momenteel 2 kleinere natuur- of wildakkers in het projectgebied aanwezig. Deze voldoen
echter onvoldoende aan de verwachtingen (verbetering van de algehele biodiversiteit en verho-
ging van het voedselaanbod voor vogels en ongewervelden) en kunnen daarom op termijn eer-
der als uitbreiding van de boskern worden benut.
In open landbouwgebied kunnen dergelijke natuur- of wildakkers nog wel nuttig zijn (Tabel 4.29).
Een gediversifieerder beheer zal daarbij evenwel aangewezen zijn, alsook een andere soortkeu-
ze bij inzaai (geen exoten en niet voor jachtwild, maar eerder als nectar- en voedselbron voor bv.
insecten en akkervogels). Tot slot biedt het inrichten van akkerranden of ruigtestroken langsheen
open terreinen, samen met bv. houtkanten- en bosrandbeheer, een ecologische meerwaarde.
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Tabel 4.29: Voorbeelden van zaadmengsels voor verbetering van de biodiversiteit30.
Toepassing Plantensoorten Doelsoorten fauna

Akkerranden
Duizendblad, Gele morgenster, Glad walstro, Groot streep-
zaad, Grote klaproos, Korenbloem, Luzerne, Margriet, Pasti-
naak, Smalle weegbree, Wilde cichorei.

Zweefvliegen

Akkerranden
Boekweit, Bernagie, Dille, Ganzenbloem, Kaasjeskruid,
Klaproos, Korenbloem, Koolzaad, Mosterd, Phacelia, Bla-
drammenas, Goudsbloem, Karwij.

Bijen*

Wegbermen en
akkerranden

Herfstleeuwetand, Margiet, Vlasbekje, Gewone rolklaver,
Muskuskaasjeskruid, Hopklaver, Bleke klaproos, Pastinaak,
Kleine bevernel, Brunel, Zeepkruid, Knopig helmkruid, Dag-
koekoeksbloem, Avondkoekoeksbloem, Blaassilene, Bosan-
doorn, Boerenwormkruid, Grote tijm, Heggendoornzaad,
Gele morgenster, Zwarte toorts, Mannetjesereprijs, Vogel-
wikke, Driekleurig viooltje.

Bijen en vlinders

Akker in halfopen
landschap

Klavers, Spurrie, Anijszaad, Serradella, Quinoa, Gierst, Riet-
zwenkgras, Kropaar, divers kruiden- en bloemenmengsel.

Patrijzen en zaad-
etende vogels

Akker in halfopen
landschap

50% Zomertarwe, 20% Triticale, 5% Boekweit, 5% Luzerne,
3% Lupinen, 3% Margriet, 3% Korenbloem, 3% Gele ganze-
bloem, 3% Klaproos, 2% Gele Mosterd, 3% Karwij.

Zaadetende vogels &
Bestuivers

Zonnige bermen

Gewoon duizendblad, Gewone agromonie, Gewoon barba-
rakruid, Grasklokje, Korenbloem, Echt knoopkruid, Wilde
peen, Glad walstro, Sint-janskruid, Gewoon biggenkruid,
Beemdkroon, Herfstleeuwentand, Margiet, Vlasbekje, Ge-
wone rolklaver, Hopklaver, Bleke klaproos, Smalle weeg-
bree, Brunel, Scherpe boterbloem, Veldzuring, Schapezu-
ring, Dagkoekoeksbloem, Avondkoekoeksbloem, Blaassile-
ne, Hazenpootje, Zwarte toorts.

Bestuivers &
beleving

Bloemrijk gazon Madeliefje, Hondsdraf, Bosvergeet-mij-niet, Brunel, Gewone
Paardenbloem, Tijm, Rode Klaver, Witte Klaver, Ereprijs.

Bestuivers &
beleving

Tuinzone
Dille, Kervel, Bernagie, Karwij, Koriander, Komijn, Venkel,
Marjolein, Citroenmelisse, Wilde Marjolein, Anijs, Echte Sa-
lie, Bonenkruid, Fenegriek.

Bestuivers &
beleving

* Ook gekend als TUBINGER CLASSIC-mengsel.

4.3.4.3 Waterpartijen
Het aanleggen van poelen en slenken met geschikte diepte (tot 1,2 m), binnen de deelzone
Schriek-west en Grote Wolfseik, leidt tot een toename van de biotoopwaarde voor amfibieën en
macro-invertebraten die (een deel van) hun levenscyclus in het water doorbrengen (slakken, li-
bellen, kevers, enz.).
Belangrijk is tevens het bewaken van de netwerkfunctie in bredere zin: een onderlinge afstand tot
400 m tussen poelen en slenken is aangewezen. Ook het aanschuinen van de oevers van het
vennetje in Huthei en het aanschuinen van de noordelijke oever van het Schijn aangrenzend aan
een perceel in eigendom van ANB, realiseert een biotoopwinst, door toename van kansen voor
oevervegetatie (en in het geval van Huthei mogelijk ook voor amfibieën en reptielen).
Ook een slenk in Slijkvoort wordt verder geaccentueerd en geruimd. Vooral voor vleermuizen
wordt hiermee een winst geboekt (foerageerruimte). Langs de Nieuwe dreef kan nog een bijko-
mende waterpartij worden aangelegd ter verhoging van de natuurwaarden.

4.3.5 Soortgerichte doelstellingen
4.3.5.1 Algemene doelstellingen

Het Zoerselboscomplex heeft door de verscheidenheid aan biotopen een hoge biodiversiteit en
er komen, onder meer door de lange bosgeschiedenis, een grote verscheidenheid aan bosge-
bonden soorten voor. Zo is het één van de rijkste gebieden voor paddenstoelen in Vlaanderen,
zijn er veel oud-bosplanten aanwezig, net als waardevolle autochtone genenbronnen en een rijke
vleermuizenfauna.

30 Diverse leveranciers bieden tal van mengsels aan, al dan niet gemengd met grassen of bestaande uit (uitsluitend) in-
heemse plantensoorten. Enkele voorbeelden zijn: www.tenbrinkebv.nl, www.cruydthoeck.nl, www.tenhaveseeds.nl,
www.medigran.nl, www.hofmanap.nl, www.barenbrug.be, www.nova-flore.com, www.ecoflora.be, enz.

http://www.tenbrinkebv.nl/
http://www.cruydthoeck.nl/
http://www.tenhaveseeds.nl/
http://www.medigran.nl/
http://www.hofmanap.nl/
http://www.barenbrug.be/
http://www.nova-flore.com/
http://www.ecoflora.be/
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Door kwaliteitsverbetering van de biotopen (loofbos, natte graslanden, heischrale graslanden,
waterlopen, …) wordt er naar gestreefd om de typerende en belangrijke soorten te behouden en
bijkomend gewenste soorten aan te trekken.

De algemene soortgerichte doelstellingen zijn:
Doelstellingen voor het behoud van specifieke Europees beschermde soorten (en hun ha-
bitats) worden vooropgesteld en zullen m.b.v. gerichte maatregelen gerealiseerd worden.
Het onderhouden van bosranden en houtkanten komt de aanwezige autochtone genen-
bronnen ten goede.
Het nulbeheer en behoud van oude bomen of bomen met holten is gunstig voor holenbroe-
ders zoals spechten en Boomklever/-kruiper. Ook vleermuizen, kevers en paddenstoelen zijn
hiermee gebaat. Langs wegen dient de veiligheid echter steeds gerespecteerd te worden.
Zoerselbos is een belangrijk leefgebied voor verschillende vleermuissoorten. Een aantal
soorten vinden geschikte overwinteringsplaatsen in het bos (bvb. Rosse vleermuis), terwijl
andere afhankelijk zijn van niet-natuurlijke holten (bunkers, spouwmuren, kerkzolders e.d.).
Om deze laatste groep vleermuizen ook ’s winters in het gebied te kunnen houden, kunnen
winterverblijfplaatsen ingericht worden (deelzone Sjouwel in de bufferwal, cfr. NIP). Soorten
die hiervan kunnen profiteren, zijn diverse dwergvleermuizen, Baard-/Brandts vleermuizen,
Franjestaart, Watervleermuis, Laatvlieger en grootoorvleermuizen.
Met betrekking tot de waargenomen paddenstoelen kan het volgende beheeradvies gegeven
worden:
- Exoten verwijderen. Strooisel van Amerikaanse eik breekt moeilijk af en zorgt voor verzu-

ring en strooiselophoping, wat negatief is voor symbionten.
- Zorgen dat de natte stukken niet verdrogen door invloeden van buitenaf en afvoer van

water door de greppels.

4.3.5.2 Soorten per habitat

Per habitat zijn er volgende doelsoorten (niet limitatief, Habitatrichtlijnsoorten zijn vet aangeduid):

Bos (in boskern)
flora:

- alle oud-bosplanten met bijzondere aandacht voor grote populaties Dalkruid en Lelie-
tje-van-dalen.

- soorten van broekbos zoals Zwarte bes, Dotterbloem, Elzenzegge, veenmos, Kleine
valeriaan.

- Blauwe bosbes in de drogere bostypes.
- Zeldzame fungi en (korst)mossen.

fauna:
- vogels: spechten (Zwarte specht, Middelste bonte specht), roofvogels (Wespen-

dief), Boomleeuwerik, Matkop, Wielewaal, Fluiter.
- zoogdieren: alle bosgebonden vleermuissoorten (bv. Franjestaart, Gewone en

Ruige dwergvleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Laatvlieger, Rosse vleermuis en
Watervleermuis), Boommarter, Bunzing.

- reptielen: Hazelworm en Levendbarende hagedis (vnl. (warme) bosovergangen en
migratiecorridors).

- invertebraten: dagvlinders van bosranden (Grote vos, Kleine ijsvogelvlinder, Bruine
eikenpage), Citroentje, loopkevers gebonden aan oud bos.

Ruigte en struweel (in Hooidonkse beemden en plekgewijs in bos)
flora:

- Moerasspirea, Koningsvaren, Geoorde wilg, Wilde gagel.
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fauna:
- vogels: Blauwborst, Nachtegaal, Braamsluiper.
- zoogdieren: foerageergebied voor o.a. Laatvlieger, Baardvleermuis.

Grasland (in valleigebieden en Hoog Schriek)
flora:

- droge heischrale graslanden: Tandjesgras, Tormentil, Struikhei.
- vochtige valleigraslanden: freatofyten zoals Bosbies, Veldrus, Pijptorkruid.

fauna:
- reptielen: Levendbarende hagedis in de randen van de drogere graslanden.
- invertebraten: Hooibeestje, Koevinkje, Snortikker.

Kleine landschapselementen (in vloeibeemden)
flora:

- Wegedoorn, Steeliep, Bastaardmeidoorn, Kardinaalsmuts.
fauna:

- vogels: Spotvogel, Gekraagde roodstaart, Geelgors, Steenuil.
- invertebraten: Kleine ijsvogelvlinder, Sleedoornpage, Bruine eikenpage.

Waterlopen (Schijn, Tappelbeek, Dorpsbeek)
flora:

- Waterranonkel, Waterviolier.
fauna:

- vogels: IJsvogel.
- vissen: Rivierdonderpad, Kleine modderkruiper Beekprik.
- invertebraten: Bosbeek- en Weidebeekjuffer, loopkevers/spinnen gebonden aan oe-

vers.

4.3.6 Connectiviteit
Een goede ecologische connectiviteit tussen de boskernen en waardevolle zones met de ruime
omgeving is essentieel om populaties van (minder algemene) dieren en planten voldoende kwali-
tatief te houden. Bomenrijen, houtkanten, dreven, waterlopen, e.d. zijn belangrijke elementen om
natuurkernen te verbinden. In het projectgebied is in het centrale deel de connectiviteit goed door
de aanwezigheid van een groot bosareaal, aangevuld met dreven en houtkanten. Gezien het
uitvoerig onderzoek dat in het Zoerselbos naar vleermuizen is uitgevoerd (Van der Wijden en
Verkem, 2004) is er extra aandacht voor goede ecologische verbindingen voor vleermuizen. Der-
gelijke verbindingen zijn echter ook nuttig voor andere dieren zoals kleine zoogdieren, loopke-
vers, enz.

De corridors worden weergegeven op Kaart 4.1.
Toponiemen en straatnamen die in de tekst gebruikt worden, staan weergegeven op Kaart 1.2 en
1.5.

Connectiviteit naar het oosten
1. Verlengde Zoerselbosdreef (zuid): om voor vleermuizen de aansluiting te ontwikkelen met
het uitgestrekt boscomplex van Blommerschot en het vliegveld van Malle, dient ter hoogte van de
kruising van de Zoerselbosdreef met de N14 een donkere oversteekplaats voorzien te worden.
Ten oosten van de hoogspanningsleiding dienen de kleine landschapselementen richting Dren-
gelse beek versterkt te worden om zo beter aansluiting te hebben met de bossen langs de Ein-
hovense beek. Op deze locatie is het wenselijk om een ‘ecotunnel’ te voorzien. Dergelijke tunnel
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is voldoende groot om bvb. ook door marterachtigen gebruikt te worden, en wordt voorzien bin-
nen de natuurinrichting.
2. Verlengde Zoerselhofdreef (noord): ook hier dient er ter hoogte van de kruising met de N14
een donkere oversteekplaats behouden te worden en dienen de kleine landschapselementen
rond het gehucht Drengel versterkt te worden om de verbinding naar het boscomplex verder naar
het oosten te versterken.
3. Einhovense beek: het herstel van een beekbegeleidend groenelement (bomenrij, houtkant)
moet de verbinding naar het boscomplex Blommerschot verbeteren.

Connectiviteit naar het noorden
4. Bovenstrooms valleigebied Tappelbeek: door herstel van het kleinschalig landschap ten
noorden van Voorne, tussen de Hulsterweg en de Veldstraat, kan de verbinding naar het open-
ruimtegebied ten zuiden van de dorpskern van Westmalle verbeterd worden.
5. Naar Groot Schijn: om de verbinding vanuit het Schriekbos naar het Groot Schijn te optimali-
seren, dienen er in de zuidrand van het open gebied tussen de Sint-Antoniusbaan en de Klei-
straat lineaire groenelementen voorzien te worden.
6. In het verlengde van de dreef net ten zuiden van de Monnikendreef dient er een donkere over-
steekplaats te worden voorzien over de straat Schriekbos.
7. Tussen de gebieden langs de westzijde van de dreef langs de Hallebaan en het Schriekbos
worden er lineaire groenelementen voorzien. Ook de dreef zelf en de bypass langs de Hallebaan
is een belangrijke corridor.

Connectiviteit naar het westen
8. Naar vallei van Groot Schijn: dit is één van de belangrijkste ecologische verbindingen vanuit
het Zoerselbos. Het kleinschalig valleigebied heeft aansluiting op de buitenste Antwerpse forten-
gordel (o.a. Fort Oelegem), die zeer belangrijk is voor overwinterende vleermuizen. De verbin-
ding vanuit de rand van het visiegebied naar het valleigebied van het Groot Schijn is momenteel
vrij goed, maar ondermeer langs de Kleine Medelaar kunnen er bijkomende lineaire groenele-
menten voorzien worden.
9. Vallei Tappelbeek: de ecologische verbinding vanuit het Zoerselbos naar de zuidwestelijk
gelegen bosgebieden via het valleigebied van de Tappelbeek is eveneens belangrijk en is nog
vrij goed ontwikkeld. Optimalisatie kan gebeuren door omvormen van homogene naaldhoutbe-
standen langs de Boshuisweg en het beperken van lichtbronnen.
Voor de Tappelbeek zelf zijn de duikers onder de E34 een belangrijk knelpunt.
10. Langs de Peggerstraat worden lineaire groenelementen voorzien om de ecologische verbin-
ding naar de kerk van Halle (met een belangrijke zomerkolonie Gewone grootoorvleermuizen) te
verbeteren.
11. De westelijke doorgang van de Tappelbeek onder de E34 is een permanent watervoeren-
de duiker en wordt gebruikt door vleermuizen. Deze duiker kan worden geoptimaliseerd als fau-
napassage door onder meer het voorzien van geleidingsinfrastructuur, het vermijden van verlich-
ting en het aanbrengen van loopplanken.

Connectiviteit noord-zuid
12. De ecologische verbinding vanuit het Zoerselbos naar zuidelijk gelegen waardevolle natuur-
gebieden, zoals het Binnenbos, zal gebeuren via enkele “hop-overs” (vnl. van belang voor vleer-
muizen en avifauna) aan de E34 via het domein Hooidonk. De verbinding tussen het domein
Hooidonk en het boscomplex Binnenbos dient door de aanplant van kleine landschapselementen
en andere stapstenen te worden verbeterd.
13. De doorgang van de Tappelbeek door een duiker onder de E34 wordt eveneens ingericht
als een ecoduiker. Dit houdt ondermeer in dat er een faunapassage wordt voorzien, er op de
zuidrand bijkomend bos voorzien wordt, de lichtvervuiling beperkt wordt en belemmeringen naar
vismigratie weggenomen worden.
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14. De brug van de Boshuisweg over de E34 wordt geoptimaliseerd als ecologische overgang.
Ontsnippering van de brug over de E34, door het opbreken en zandig aanleggen van een trot-
toirstrook, en het beiderzijds aanbrengen van deels lichtdichte schermen, wordt voorzien via na-
tuurinrichting en kan bijdragen aan migratiemogelijkheden voor ree, kleine zoogdieren en vleer-
muizen.
15. De duiker van de waterloop onder de E34 staat veelal droog. Deze duiker kan wel worden
geoptimaliseerd als faunapassage door het voorzien van opgaand groen er naartoe en het plaat-
sen van een loopplank.
16. Rodendijk: tussen het Hooidonkbos en de KMO zone Rodendijk wordt langs de bebouwing
een bosgordel voorzien en wordt er centraal een halfopen zone voorzien. Hierdoor zal de invloed
van de KMO-zone verminderd worden en de connectiviteit naar de Zoerselbosdreef versterkt
worden.
17. Kretse beemden: door het ontwikkelen van een gesloten landschap in de huidige open zone
tussen de Benningedreef en de bossen rond de zandwinningsput zal de connectiviteit naar deze
put worden verbeterd (nu nog privé-bezit).
18. De bomenrijen langs de Ten Boslaan en Parklaan in de woonwijk Ten Bos dienen behou-
den en versterkt te worden. Om lichtverstoring te beperken is gebruik van vleermuisvriendelijke
verlichting en verlichtingsarmaturen wenselijk.

4.3.7 Instandhouden en ontwikkelen van habitats binnen het
Habitatrichtlijngebied

Zoals beschreven in § 1.7.1, is een groot deel van het gebied aangeduid als Europees habita-
trichtlijngebied en komen er verschillende van deze bijzondere plantengemeenschappen voor
(met vanzelfsprekend een hele reeks begeleidende fungi en diersoorten).
In de ruime omgeving van het Zoerselbos werd een visiegebied van zo’n 967 ha afgebakend,
waarin specifiek rond SBZ-soorten en habitats inspanningen gedaan zullen worden.
Op heden komen in deze zone reeds de in Tabel 1.1 vernoemde habitats voor. Het is de bedoe-
ling dat zowel de kwaliteit van deze habitats, als de oppervlakte uitgebreid zal worden. De voor-
ziene oppervlaktes staan eveneens in Tabel 1.1.

Op Kaart 4.2 is het streefbeeld naar habitattype weergegeven.
De habitatstreefbeelden zijn de volgende:

3260 Laaglandrivieren
Dit omhelst de ontwikkeling van een habitatwaardig traject van 3 km langs de Tappelbeek binnen
het projectgebied. Deze habitatwaardigheid houdt o.a. in dat de beek goed ontwikkelde struc-
tuurkenmerken heeft met vrije meandering, holle en bolle oevers, diepe en ondiepe plaatsen,
enz. (en met behoud van de erfgoedwaarden binnen het beschermd landschap). Tevens moet de
waterkwaliteit optimaal zijn, kunnen puntlozingen niet meer plaatsvinden en moet ook diffuse
verontreiniging zoveel mogelijk vermeden worden.

4010 Natte heide en 4030 Droge heide
Voor heidebiotopen zijn er voor het deelgebied van Zoerselbos geen doelstellingen vooropge-
steld. Wel wordt er in het behoud voorzien van kleinere zones met natte heide en worden relicten
van droge heide behouden in bosranden en op open plekken gevrijwaard.

6230 Heischraal grasland
Voor nat heischraal grasland worden er geen oppervlaktedoelstellingen vooropgesteld. In de val-
lei van de Tappelbeek is de ontwikkeling van volwaardig nat heischraal grasland weinig waar-
schijnlijk en kan dit habitat eventueel fragmentarisch voorkomen in complex met andere natte
graslandtypes.
Voor droog heischraal grasland wordt een uitbreiding voorzien met minstens 4 ha. Dit zal vooral
gebeuren door herinrichting van enkele graslanden in Hoog Schriek (hier is er mogelijkheid tot de
ontwikkeling van ca. 6 ha (hei)schraal grasland). Ook het recent afgegraven perceel aan de Ten
Hoflaan zal hoogstwaarschijnlijk ontwikkelen richting heischraal grasland. Interessante potenties
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binnen SBZ bevinden zich nog in de recent verworven graslanden ten zuiden van de Parklaan en
ook in Heiblok. De verwachte totale oppervlakte staat in Tabel 4.30.

6410 Veldrusgrasland
Momenteel is er ca. 3 ha kwelgebonden ‘veldrusgrasland’ aanwezig in de vallei van de Tappel-
beek (Driehoeksbeemd). Door gericht beheer en herstel van de hydrologie (met toename van de
kwelwerking) kan dit graslandtype potentieel uitbreiden in het valleigebied (ong. 2 ha in de Mal-
sen Beemd). Dit zal vooral in overgang zijn naar andere graslandtypes binnen het grotere gras-
landcomplex. In de vallei van het Groot Schijn is op het afgegraven perceel (NIP) potentie voor
de ontwikkeling van veldrusgrasland aanwezig (bijna 2 ha).

6430 Voedselrijke ruigte
In de Tappelbeekvallei is er slechts beperkt natte ruigte (met Moerasspirea) aanwezig. Deze op-
pervlakte wordt uitgebreid door een aanpassing van het beheer. Dit houdt kap van struweel en
bos of een aanpassing van het maaibeheer in op de huidige graslanden. Ook in het oostelijk deel
van het Hooidonkbos zal t.h.v. de gasleiding ruigte kunnen ontwikkeld worden. Het beheer van
deze ruigtes zal extensief zijn met het terugzetten van struikopslag en 3- à 4-jaarlijks maaien.

6510 Glanshavergrasland
Momenteel is er ca. 5 ha in een weinig ontwikkelde vorm van dit habitat (vnl. in de Tappelbeek-
vallei) aanwezig. Oppervlakte-uitbreiding zal beperkt zijn (ca. 8 ha), maar door gericht beheer
kan er een aanzienlijke kwaliteitsverbetering plaatsvinden.

9120-9190 Zomereiken-Beukenbos
Binnen de SBZ-H komt momenteel 116 ha matig tot goed ontwikkeld Zomereiken-Beukenbos
voor. Door 110 ha omvorming van naaldhoutbestanden en 10 ha bosuitbreiding is het de bedoe-
ling om in de openbare en private bestanden (binnen en buiten SBZ) tot ca. 250 ha habitatwaar-
dig loofbos te komen van de habitattypes 9120/9190 (beiden worden samengenomen omdat
9120 normaliter een volgend successiestadium is van 9190).
Binnen habitatwaardig loofbos kan 30% van het bomenbestand (grondvlak) nog als naaldhout
(enkel Grove den) behouden blijven.

91E0 Alluviaal bos
Van dit bostype zal in totaal zo’n 62 ha worden ontwikkeld. Dit zal zowel gebeuren door de opti-
malisatie van het beheer in de bestaande vallei- en broekbossen, als door de spontane evolutie
van reeds verbossende percelen.

Regionaal belangrijke biotopen

Dotterbloemgrasland

Komt momenteel nagenoeg niet voor in de valleigebieden. Door gericht beheer en herstel van de
hydrologie kan tot 15 ha dotterbloemgrasland worden ontwikkeld in de valleien. Hierbij kunnen
zich hier ook elementen van veldrusgrasland en eventueel nat heischraal grasland ontwikkelen.

Rietland

De oppervlakte riet is zeer beperkt binnen de bestanden van het beheerplan. Er zal in totaal 2,5
ha als dusdanig worden onderhouden.

Gagelstruweel

Momenteel is er in Heiblok en fragmentarisch in Huthei gagelstruweel aanwezig. Door gericht
beheer en inrichting worden deze struwelen uitgebreid tot ca. 1 ha volwaardig habitat.

Tabel 4.30: Potentiële/gewenste ontwikkeling EU habitattypes in de bestanden (Kaart 4.2).
Habitatcode Omschrijving Opp. (ha)
6230 Heischraal grasland 11,63
6410 Veldrusgrasland 9,26
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Habitatcode Omschrijving Opp. (ha)
6430 Voedselrijke ruigte 10,20
6510 Glanshavergrasland 12,85
9120 Zomereiken-Beukenbos 140,66
9120+ Uitbreiding Zomereiken-Beukenbos 8,95
9190 Zuurminnend eikenbos 38,12
9190+ Uitbreiding Zuurminnend eikenbos 0,84
91E0 Alluviaal bos 59,05
91E0+ Uitbreiding Alluviaal bos 3,15
rbbhc Dotterbloemgrasland 14,83
rbbmr Rietland 2,52
rbbsm Gagelstruwel 0,95

4.3.8 Instandhouden en populatietoename van soorten binnen het Habita-
trichtlijngebied

Deze soorten betreffen vnl. alle vleermuissoorten, namelijk Rosse vleermuis, Watervleermuis,
Baard/Brandts’vleermuis, Franjestaart, Gewone grootoorvleermuis, Laatvlieger, Ruige
dwergvleermuis en Gewone dwergvleermuis en een aantal vogelsoorten. Het beheer zal er op
gericht zijn deze soorten te bevoordelen en waar mogelijk te laten uitbreiden.

4.3.9 Waterbeheer
De vallei van de Tappelbeek vormt de kern van het Zoerselbos. Veel natuurwaarden in het
gebied zijn daarom afhankelijk van een goede waterhuishouding, zowel wat kwaliteit als wat
kwantiteit betreft.

Een belangrijk doelstelling is het herstellen van de waterhuishouding in de beemden en de
Schijnvallei. Perceelsgrachten en afwateringsgreppels worden in het NIP (en aanvullend in het
voorliggend beheerplan) zo geherprofileerd (of lokaal geruimd), dat zuur neerslagwater beter
wordt afgevoerd en basenrijk kwelwater in het gebied blijft. Enkele diepe grachten en greppels
worden afgedamd of gedeeltelijk gedempt, zodat ze het water minder snel uit het gebied
afvoeren. De oevers van grachten en beken worden op een aantal plaatsen natuurlijker
aangelegd en lokaal worden infrastructuurwerken uitgevoerd. Enkele bestaande poelen en
slenken worden hersteld en een aantal poelen wordt nieuw aangelegd. Met deze maatregelen
wordt bijgedragen aan de doelstellingen van integraal waterbeheer en het Natuurdecreet.

Door maatregelen op vlak van waterhuishouding wordt ook een biotoopwijziging (met opwaarde-
ring) nagestreefd. Het in het NIP voorziene ruimen van de afwateringsgrachten in de Negenkui-
lenbeemd en de Spuibeemd moet er voor zorgen dat (zuur) neerslagwater sneller wordt afge-
voerd en dat de basische kweldruk in het gebied optimaal blijft. In regel moeten dergelijke grep-
peltjes niet dieper zijn dan 10-20 cm (max. 30-40 cm); bij inrichtingswerken dient hierbij dus re-
kening mee gehouden te worden. De afwateringsgrachtjes in de Brugbeemd en Hoekbeemd
kunnen ook herprofileerd worden, met waar nodig een drempel om de afvoer van kwelwater naar
de Tappelbeek te verhinderen. In algemenere zin wordt de vegetatie van kwelgevoede hooilan-
den, met soorten zoals Moeraszegge, Tweerijige zegge en Moesdistel bevoordeeld via deze
maatregel. Ook in een aantal hooi- en graslanden in de deelzone binnen de vallei van het Schijn
(in eigendom van ANB) is deze maatregel lokaal gewenst (dit in afweging met lokale kansen voor
en overgangsmogelijkheden naar kleine zeggenvegetaties, waarvoor het zure regenwater niet
dient afgevoerd te worden). Dit wordt verder onderzocht alvorens op het terrein uit te voeren.

Wanneer de oevers van het Groot Schijn (Risschotse Loop) in het deel ten noorden van de Ant-
werpsedreef worden afgegraven en afgeschuind, zal dit de kwaliteit in termen van verbindings-
waarde versterken. De migratie van (water)planten, macro-invertebraten, vissen en amfibieën zal
gemakkelijker kunnen gebeuren. Ook voor vleermuizen zullen de gevolgen positief zijn: waterlo-
pen, slenken en vochtige situaties worden namelijk door Myotis-vleermuizen vaak gebruikt als
vliegroute en foerageergebied.
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Het storten van breuksteen in de Tappelbeek, ter hoogte van de Halse Spui en de onderdoor-
gangen van Boshuisweg en E34 is er specifiek op gericht de connectiviteitswaarde van de beek,
in eerste instantie voor vissen, te verhogen. Voor de Tappelbeek wordt een viswaterkwaliteit
vooropgesteld (B.V.R. 08/12/1998). Momenteel is van de vissenrijkdom in de Tappelbeek, ten
noorden van de Halse Spui echter weinig bekend en vermoedelijk is deze beperkt.
In het stroomafwaartse gedeelte is de soortenrijkdom groter. Zo werd o.a. Rivierdonderpad aan-
getroffen, een soort van Bijlage II van de Habitatrichtlijn (Vandelannoote et al., 1998; Vis Informa-
tie Systeem, 2009). Het oplossen van het knelpunt is erop gericht om de vissen uit het stroomaf-
waartse gedeelte de mogelijkheid te bieden stroomopwaarts te migreren.

Wanneer in de bestaande watervoerende duikers onder de snelweg loopplanken aangebracht
worden, zodat ook landdieren zich langs deze weg kunnen verplaatsen, zal dit een positief effect
hebben voor o.a. marterachtigen, muizen en amfibieën. Wanneer ook de omgeving van de dui-
kers natuurlijker ingericht wordt (aanplanten van bomen en struiken, voorzien van natte situaties),
zal dit bijkomend positieve gevolgen hebben voor o.a. vleermuizen.
De watervoerende duikers ter hoogte van Schegelbos (Tappelbeek) worden momenteel al wel
gebruikt door vleermuizen, met name Myotis-vleermuizen (Van der Wijden en Verkem, 2004).
Mogelijk wordt de duiker gebruikt als verbindingselement voor een kolonie of als verblijfplaats. De
duiker ter hoogte van Sjouwel staat vaak droog en het belang van deze duiker als migratieroute
is niet gekend.

4.4 Sociale en educatieve doelstellingen
In het kader van het NIP werd een bevraging van de bosgebruiker georganiseerd. Het rapport
‘Integratie zachte recreatie binnen Zoerselbos en omgeving’ werd in maart 2007 opgemaakt.
Hierbij werden aanwezige knelpunten of opportuniteiten naar recreatie toe binnen het Vlaamse
natuurreservaat Zoerselbos en haar omgeving concreet uitgewerkt.
De sociale en educatieve doelstellingen werden deels op deze studie gebaseerd. De uitvoering
ervan op het terrein zal echter in fasen gebeuren, waardoor alle vernoemde maatregelen nog niet
onmiddellijk van kracht zullen zijn.

Volgende doelstellingen zijn van toepassing:

Zonering van de recreatie
Voor recreanten vormt het gebied een sterke aantrekkingspool. In het Zoerselbos werden echter
rustgebieden aangeduid. Rustgebieden zijn deze gebieden waar de ecologische waarden in die
mate kwetsbaar worden geacht dat ze niet combineerbaar zijn met intensieve vormen van recre-
atie (naar verstoring toe, impact op biotiek en abiotiek, …). Rustgebieden werden aangeduid ter
hoogte van Hoog Schriek, de zone tussen de Antwerpse Dreef en St.-Antoniusbaan (minder van
belang), Heiblok, de Hooidonkse Beemden en de Kretse Beemden. Ook het Schegelbos is een
belangrijk rustgebied (roofvogels, Vos).

Om te vermijden dat recreatie en natuur in conflict komen, is een duidelijk onderscheid tussen
gebieden waar recreatie gewenst is en waar niet noodzakelijk.
De recreatie in Zoerselbos kan worden geoptimaliseerd in functie van de zachte recreanten:
wandelaars, fietsers, ruiters en eventueel menners. Mountainbikers worden geacht fietspaden te
volgen. Een mountainbikeroute is niet mogelijk, evenmin als toertochten wegens de te grote ver-
storing. Huifkarren kunnen gebruik maken van bepaalde ruiterpaden, deze paden moeten dan
wel afgesloten worden door een barrière met sleutel. Om conflicten tussen de verschillende
groepen te vermijden, is het wenselijk om de routes waar mogelijk te scheiden. Dit kan op twee
manieren: er kan gekozen worden voor verschillende trajecten, of op hetzelfde traject kan elk
type van recreant een deel van het pad toegewezen krijgen.
Wandelaars en fietsers kunnen lokaal hetzelfde traject volgen, maar op gescheiden paden. Deze
scheiding is vooral relevant aan het Bosstraatje, de Halsedreef en de Hallebaan. Voor deze zone
zal het creëren van bovengenoemde nieuwe lussen in de omgeving ook een vermindering bete-
kenen van het hoge aantal wandelaars. Ook voor ruiters wordt gezocht naar alternatieve moge-
lijkheden richting de E34, langs een bufferwal, samen met een parallel fiets- en wandelpad. Het
voorzien van deze alternatieve, kwalitatieve ruiterroute, kan een oplossing brengen voor het
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drukke fiets- en wandelverkeer op het Bosstraatje en de Halsedreef. Na heraanleg via geschei-
den paden kunnen hier kwalitatieve wandel- en fietspaden ontstaan.
Voor ruiters wordt, in functie van een aangepaste ontsluiting, verder aan valabele lokale lussen
gewerkt, ondermeer in de westelijke omgeving (omgeving Emmapaadje-Medelaar), en in de oos-
telijke omgeving (zone tussen Roden Dijk en Zoerselbos, omgeving Engels Heilaar-Benninge).

De recreatiedruk in Zoerselbos kan tevens structureel gespreid worden door het inrichten van
drie ingangen. Momenteel komt het grootste aandeel van de recreanten via de Peggerstraat het
gebied binnen. Zo kan gedacht worden aan een ingang aan de Boshuisweg langsheen de E34,
een ‘perron’ ter hoogte van de omgeving van het Zoerselhof en een toegang via de zone Roden-
dijk (inclusief een carpoolparking). Dergelijke ingangen of ‘perrons’ moeten aan een aantal voor-
waarden voldoen:

o er moet parkeerplaats zijn;
o de bewegwijzerde paden moeten er vertrekken;
o er moet informatie gegeven worden over de paden, over het gebied en over de
    toegelaten recreatievormen en -stromen;
o het moet duidelijk zijn dat men een beschermd gebied binnenkomt;
o minstens één ingang zou met het openbaar vervoer bereikbaar moeten zijn.

Optimalisatie en uitbreiding van het recreatief netwerk
De opengestelde paden moeten goed toegankelijk zijn. Dit kan door het lokaal beperkt ophogen
in enkele permanent natte zones en een goed onderhoud van de paden wat onder andere in-
houdt dat bomen die over de weg gevallen zijn verwijderd worden.

De meerderheid van de recreanten wordt opgevangen op één van de drie te verbeteren (of aan
te leggen) hoofdassen; met name de Hallebaan (bestaand), Halsedreef (bestaand) en Sjouwel
(nieuw). Deze 3 assen worden d.m.v. het NIP ingericht door het aanleggen van aparte stroken
voor het fietsverkeer en voor de voetgangers. Het gemotoriseerd verkeer wordt zoveel mogelijk
geweerd van deze wegen, met uitzondering van aangelanden en (lichte) beheervoertuigen.

Het grootste gedeelte van de boswegen blijft bestaan als onverharde wegen. Hier worden mini-
male werken aan uitgevoerd. Meestal zal dit het oplossen van lokale problemen inhouden, zoals
van zeer natte plekken. Via beheer (schaven, walsen, e.d.) kan hier de nodige aandacht aan ge-
schonken worden.

Voor wandelaars zal de toegankelijkheid in de Hooidonkse beemden en het Hooidonkbos ver-
minderen. De Hooidonkse beemden worden aangeduid als rustgebied. Dit wordt gecompenseerd
door een verbeterd aanbod op de hoofdassen. Door deze ingrepen zullen grotere kernen minder
verstoring te verduren krijgen (met creatie van een aantal rustzones voor fauna, en bescherming
van het bosreservaat).

Voor fietsers zijn de veranderingen beperkt. Vooral het nieuwe aanbod over Sjouwel en het feit
dat ze op de hoofdassen Hallebaan en Halsedreef gescheiden worden van de wandelaars houdt
voor hen een verbetering in.

Om op de centrale Halsedreef zowel wandelaars als fietsers voldoende ruimte te geven zal deze
hoofdas niet meer toegankelijk zijn voor de ruiters. Ook elders worden de ruiters enkel toegelaten
op de daartoe voorziene paden. Het voorzien van duidelijk gemarkeerde, specifieke ruiterpaden
langs de hoofdassen Hallebaan, Sjouwel en ten NO van de Kretse Beemden zal sturing beter
mogelijk maken. Het suprimeren van het ruiterpad langs de Halsedreef (herinrichting Halsedreef)
is gekoppeld aan de aanleg van de nieuwe verbinding over Sjouwel.
De ruiters krijgen op die manier ook een keuze tussen lokale, kleinere routes en een meer om-
vattende circulaire route in de periferie van het Zoerselbos.

Aanleg van nieuwe parking
Aangezien op drukke dagen de capaciteit van de parking in de Peggerstraat te beperkt is (met
wildparkeren in de bermen en in de kern van het Schegelbos tot gevolg) wordt er, samen met
maatregelen ter voorkoming van het bermparkeren, langs de Boshuisweg een parking van
maximaal 170 wagens voorzien. De nodige geleidingsmaatregelen naar deze parking worden
voorzien. Het is de betrachting om op termijn de parking langs de Peggerstraat qua gebruik (en



Visie en doelstellingen

Pagina 153 van 348

daarna qua capaciteit) te laten krimpen zodat er zich meer dan voorheen een ecologische relatie
tussen het Schegelbos en het Zoerselbos kan ontwikkelen.

Optimalisatie van de informatieverstrekking
Binnen het projectgebied worden minstens drie grotere en drie kleinere trefpunten voorzien. De
grotere trefpunten vormen een combinatie van zitbanken, infobord(en) en picknicktafel, met
groene inkleding. Er worden drie grote en drie kleinere trefpunten ingericht in Zoerselbos. De
grotere trefpunten bevinden zich in de Peggerstraat, de Boshuisweg en de zuidelijke omgeving
van Benninge. De kleinere trefpunten zijn gelegen aan de toegang aan Berkemei, het kruispunt
Hallebaan en Antwerpse Dreef en het kruispunt Zoerselbosdreef en Halsedreef.

Daarnaast blijven op grotere schaal ook de P+R parking aan de Haan en het centrum Zoersel
locaties van waaruit met infoborden en/of wegwijzers recreanten worden gegidst naar het Zoer-
selbos toe.

De informatieverstrekking in Zoerselbos moet geoptimaliseerd worden. In het bezoekerscentrum
is reeds alle informatie over het Zoerselbos voorhanden (gaande van ecologische informatie tot
cultuurhistorische informatie en informatie over de eigendomssituatie). Voor de goede werking
van het bezoekerscentrum wordt een uitbreiding met een bijkomende ruimte, bijvoorbeeld een
karakteristieke Kempense schuur, als wenselijk ervaren. De integratie van de natuureducatieve
functies samen met het Boshuisje en het voorzien van woonruimte voor een conciërge van het
centrum, werd daarbij als te onderzoeken (en in een toekomstig Ruimtelijk Uitvoeringsplan bin-
nen een actieplanzone Zoerselbos te verankeren) optie aangehaald.

De informatie die geboden wordt buiten het bezoekerscentrum is tot nog toe beperkt. Voor het
optimaliseren van de informatieborden in Zoerselbos moet onderscheid worden gemaakt tussen
informatieborden aan de rand van het gebied en informatieborden in het gebied zelf. Aan de in-
kompoorten is vooral een algemene uitleg nodig over het gebied (cultuurhistorie en ecologische
waarde), een overzicht van de wandelpaden (met aanduiding van lengte, wandelduur en ‘moei-
lijkheidsgraad’) en de ‘regels van het gebied’ (bv. meenemen van afval). Deze informatie kan
herhaald worden aan ‘knooppunten’ van wandel- of fietspaden.

In het Zoerselbos zelf kan bij bezienswaardigheden of wetenswaardigheden bijkomende informa-
tie worden gegeven (bv. informatie over de beheermaatregelen, uitleg over het principe van de
beemden en de spuien, informatie over de Voorste en de Achterste Hoeve, informatie over de
houtskoolmeilers, enz.). Er kan ook gewerkt worden met themadagen of themaweekends, naast
andere vormen van informatievertrekking (zoals website, doe-pakketjes voor kinderen, …).

Recreatieve infrastructuur
Vuilnisbakken trekken soms bijkomend zwerfvuil aan. Er wordt voorgesteld om in Zoerselbos zelf
geen vuilnisbakken te plaatsen.

Kaarten 4.3a, 4.3b en 4.3c geven de recreatieve doelstellingen weer voor resp. wandel-, fiets- en
ruiterpaden.

4.5 Cultuurhistorische doelstellingen
Het behoud van de graslanden in de Hooidonkse beemden is een belangrijke cultuurhistorische
doelstelling. Een belangrijk doelstelling is tevens het herstellen van de waterhuishouding in de
beemden (zie § 4.3.9.).

De beemdenstructuur met houtkanten in de Hooidonkse Beemden is goed bewaard gebleven.
Om dit historische landschap echter in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, worden op ver-
schillende plaatsen herstelmaatregelen uitgevoerd, zoals het aanplanten van houtkanten en bo-
menrijen.

Ook de houtskoolmeilers worden onder de aandacht gebracht om de bezoekers van Zoerselbos
te informeren over de geschiedenis van Zoerselbos als kolenbrandersite (plaats waar houtskool
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werd gebrand). Gezien de grote historische waarde van de houtskoolmeilers in Zoerselbos is het
vanuit cultuurhistorisch oogpunt nuttig om deze onder de aandacht te brengen, maximaal te be-
houden (geen verstoring) en waar zinvol educatief te kaderen en eventueel te herstellen (bv.
d.m.v. simulatie).

Zoerselbos is een belangrijk genenbrongebied voor autochtone soorten, o.m. Wegedoorns, Flad-
deriep (o.m. langs Hooiweg) zijn gebaat bij behoud en aangepast beheer.

Verder wordt het naaldbos behouden in Laag Schriek als restant van het historisch naaldbos.

De Antwerpse schrijver Hendrik Conscience (1812-1883) kwam regelmatig inspiratie halen in het
Zoerselbos. Het Wonderjaar (1836), Geschiedenis van Graaf Hugo Van Craenhove en zijnen
vriend Abulfaragus (1845), De Loteling (1849) en De Duivel uit het Slangenbos (1889) spelen
zich allemaal af in of nabij het Zoerselbos. De Hendrik Conscienceroute (34 km, fietsroute) loopt
dan ook o.m. langs het Boshuisje.

4.6 Wetenschappelijke doelstellingen
Het bosreservaat kan nagenoeg verder spontaan ontwikkelen, zodat het bosreservaat verder
geschikt zal blijven voor wetenschappelijk onderzoek. Verder gericht beheer van de waterhuis-
houding blijft hier ook van belang. Dit kan bv. gebeuren door het plaatsen van een stuw op de
diepe afwateringsgracht in de vierbunderbeemd.

Het onderzoek naar autochtone genenbronnen, houtskoolmeilers, grondwaterstanden en floris-
tisch- en faunistisch onderzoek biedt mogelijkheden inzake wetenschappelijke studies.

4.7 Milieubeschermende doelstellingen
Het volledige projectgebied vervult een belangrijke schermfunctie. Door de ligging van de bossen
in een (grond)waterrijk gebied beschermen de bomen met hun wortelgestel de bodem tegen ero-
sie. De bossen hebben bovendien een sterk regulerende impact op het grondwater. Ze zorgen
ervoor dat het neerslagwater tijdelijk opgehouden wordt en geleidelijk aan de vrije loop krijgt.
Dankzij deze bufferende werking regelen de bossen het debiet van beken en andere waterlopen.

4.8 Economische doelstellingen
Van de +125 ha naaldbos in het projectgebied, zal er tijdens de looptijd van het beheerplan bijna
90% of zo’n 110 ha worden omgevormd naar inheemse loofhoutbestanden. Dit zal gebeuren
door in de homogene jongere naaldhoutbestanden versnelde omvorming uit te voeren door
middel van groepenkappen31. In de oudere en meer gemengde bestanden zal er door middel van
hoogdunning gestreefd worden naar een indirecte omvorming. In de oudste bestanden (>100
jaar) wordt er (extensief) gedund.
Dergelijke omvangrijke kappingen zullen een aanzienlijke economische meerwaarde met zich
kunnen meebrengen. Daarbij komt dan nog het regulier beheren (dunnen) van een groot aantal
naaldhoutbestanden, waardoor ook tussentijds nog een opbrengst te verwachten valt.
Daarnaast zal er ook in de loofbossen een geringe rendabiliteit verwacht kunnen worden. Dit zal
doorgaans gebeuren onder de vorm van hakhoutkappen of kleine dunningen.

31 Richtinggevend kan gesteld worden dat een groepenkap zo’n 0,25 à 0,5 ha bedraagt. Twee groepenkappen worden
van elkaar gescheiden door een bosstrook van (ongeveer) een evenwaardige oppervlakte.
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5 Beheermaatregelen

Voor de deelnemende private boseigenaars is er per eigenaar een eigenaarsfiche opgemaakt
met de belangrijkste kenmerken van hun eigendom. Ook is per privaat bestand een bestandsfi-
che opgesteld waarin de beheerdoelstellingen en –maatregelen overzichtelijk zijn in weergege-
ven (met kaart). Deze fichegegevens zijn identiek aan de hierna weergegeven beschrijvingen.

5.1 Beheer in de tijd
De uit te voeren beheermaatregelen en kappingen kunnen met hun respectievelijke spreiding in
de tijd teruggevonden worden in Bijlage 19 (kaptabel) en Bijlage 20 (beheermaatregelen).

5.1.1 Eenmalige beheermaatregelen
Dit zijn omvormingsingrepen die natuurherstel of natuurontwikkeling tot doel hebben en slechts 1
keer dienen te gebeuren. Ook geplande werken die gesubsidieerd kunnen worden of (kunnen)
worden uitgevoerd in het kader van het NIP, horen hier thuis. De beschrijving geeft aan hoe en
wanneer de geplande maatregelen worden uitgevoerd (rekening houdend met lokale terreinom-
standigheden, behoud en bescherming van specifieke vegetaties en soorten, …).
Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van poelen of greppels, houtkanten, bosranden,
(her)bebossingen, enz.

5.1.2 Beheermaatregelen op korte termijn
Deze omvatten in vele gevallen tijdelijke beheervormen (bv. frequenter maaien voor versnelde
verschraling, bestrijding van exoten met nabehandeling, …), naargelang het streefbeeld voor het
perceel. De lengte van deze beheerperiode zal variabel zijn en afhangen van het tijdstip van om-
vorming. In de meeste gevallen zal ze echter beperkt blijven tot de eerste jaren van het beheer-
plan. Anderzijds kan ze ook in een aantal gevallen totaal ontbreken, omdat direct op omvor-
mings- of eindbeheer kan overgestapt worden.

5.1.3 Beheermaatregelen op lange termijn
Hiermee wordt het beheer bedoeld dat gevoerd wordt na de omvorming, m.a.w. de methode om
het bereikte natuurtype op langere termijn te behouden of eventueel nog te verbeteren (eindbe-
heer). Voorbeelden hiervan zijn een (extensief) maaibeheer.

5.2 Beheer per thema
5.2.1 Bosomvorming
Grootschalige omvormingen door middel van eind- of groepenkappen32 worden vnl. in uniforme
naaldhout- en Amerikaanse eikenbestanden gepland. De doelstelling voor de bosomvorming is
de ontwikkeling van bijkomende oppervlakte van het habitattype 9120 of 9160.

32 Richtinggevend kan gesteld worden dat een groepenkap zo’n 0,25 à 0,5 ha bedraagt. Twee groepenkappen worden
van elkaar gescheiden door een bosstrook van (ongeveer) een evenwaardige oppervlakte.
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De eindkappen liggen verspreid over de verschillende bosplaatsen. In bestanden die te nat zijn
voor exploitatie zal omvorming gebeuren door het ringen van de beoogde boomsoort.

5.2.2 Bosverjonging
Door de diverse eindkappen (= kap van het volledig bestand) van homogene naaldhoutbestan-
den en Amerikaanse eikenbestanden, zal er een aanzienlijk aandeel jong bos worden ontwikkeld.
Een aantal bestanden zullen door hakhout- of middelhoutbeheer blijvend worden verjongd. Het
betreft een tiental bestanden.

Noot: Voor een goede bestandsopbouw is het echter van belang om in eenzelfde bestand zowel
jonge als oude bomen te hebben en dit van diverse boomsoorten (zie Figuur 5.22). Een zgn.
“plenterkap” (of selectieve dunning) verdient dus de voorkeur boven grootschalige eindkappen of
groepenkappen. Verspreid over het volledige plangebied zullen er selectieve dunningen plaats-
vinden waardoor tegen het einde van de planperiode het aandeel uitheems naaldhout en in min-
dere mate Amerikaanse eik sterk zal zijn afgenomen. Hierbij wordt dus gekozen om deze soorten
geleidelijk selectief te verwijderen uit het bestand.

Beginsituatie            Eindsituatie
A

B

Figuur 5.22: Verschil tussen een “productiebos” (A) en een “plenterbos” (B).
In het eerste geval wordt van een volledige kunstmatige beplanting vertrokken terwijl in
het tweede geval van bestaande zaadbomen en verjonging gebruik wordt gemaakt.
Beheermatig wordt in het productiebos na meerdere dunningen tot eindkap overgegaan,
terwijl in het plenterbos meer gespreid in tijd en ruimte bomen van verschillende stam-
diameters worden gekapt. Op het einde wordt in het productiebos na de eindkap met een
nieuwe bosaanplanting begonnen terwijl in het ander geval de houtopbrengst doorloopt.
Het is de tendens om af te stappen van productiebossen en er wordt getracht om meer
plenterbossen te creëren (bron: Econnection).

Na de onder § 5.2.1 vernoemde eind- of groepenkappen zal er worden ingeplant met stand-
plaatsgeschikte inheemse loofboomsoorten (cfr. Tabel 5.31) of zal er gekozen worden voor spon-
tane verbossing (bv. bestand SC2d).
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Daarbij wordt gekozen voor verjonging in mini-verjongingsgroepen of “kloempen” (van het Duitse
“Klumpen”). Deze kloempen of “nesten” vormen de kern voor verdere bosevolutie en -verjonging.
Zowel ecologisch als economisch ligt de optimale diameter van zo’n verjongingsgroep tussen 5
en 7 m, met onderlinge plantafstand van 1 m. Deze nesten bestaan bij voorkeur uit 20 planten
van één lichtboomsoort omgeven door 10 planten schaduwboomsoorten ofwel uit 40 stuks van
een schaduwboomsoort. Elke nest heeft dus een oppervlakte van 20 tot 40 m². Het centrum van
elk nest bevindt zich idealiter op een onderlinge afstand van 12 tot 18 m.

Bij de soortkeuze wordt gekeken naar de bodemgesteldheid, PNV, groeisnelheid, e.d. Spontane
verjonging heeft doorgaans de voorkeur boven kunstmatige verjonging, doch om snel een ge-
wenst eindbeeld of een bepaald soortenpallet te kunnen bekomen, is inbrengen van verjonging
noodzakelijk. Op de drogere bodems kunnen bv. Zomereik, Haagbeuk, Beuk, ... naast spontane
verjonging (van voornamelijk Ruwe berk) gebruikt worden. Op vochtigere bodems neemt Zwarte
els33 een belangrijk aandeel in, naast natuurlijke verjonging van onder meer wilg. Inmenging is
lokaal mogelijk met o.a. Winterlinde, Boskers, Hazelaar, Ruwe/Gladde iep, Wilde lijsterbes en
Veldesdoorn. Bij de aanleg van bosranden worden struiksoorten zoals Eenstijlige en Tweestijlige
meidoorn, Sleedoorn, Sporkehout, Kardinaalsmuts, Europese vogelkers, Gelderse roos, Honds-
roos, e.d. gebruikt. Het aanwenden van plantmateriaal van autochtone herkomst is sterk aange-
wezen (afhankelijk van de beschikbaarheid).

5.2.3 Bebossingswerken
In de komende 20 jaar zijn er bebossingen (= creëren van bos waar er voordien geen bos was)
of spontane verbossingen voorzien in het plangebied. De (spontane) bebossingen worden weer-
gegeven op Kaart 5.1.

Bij deze bebossingen zal gekozen worden voor een volledige beplanting van het bestand of van
mini-verjongingsgroepen of nesten (zgn. “kloempen”, zie boven). In beperkte mate kan gekozen
worden voor een volledige spontane verbossing. Indien deze spontane verbossing niet het ge-
wenste effect heeft kan er alsnog worden aangeplant. Deze keuze zal bepaald worden door de
aard van het terrein en de beschikbaarheid van arbeidskrachten. In gevestigde weidepercelen zal
inzaai van bosboomsoorten bv. slechts zeer traag plaatsvinden. Een andere methode is het
openfrezen of scheuren van graslanden. Op akkers, waar inzaai verwacht wordt, wordt gekozen
voor nesten. Indien uit oogpunt van draagvlakvorming of educatie een bosplantactie voorzien wordt
is het wel aangewezen om de volledige oppervlakte te beplanten.
Sommige bebossingen kunnen slechts plaatsvinden indien de beheerovereenkomst afloopt.
Jaarlijkse gebruiksovereenkomsten kunnen te allen tijde worden opgezegd.

Tabel 5.31: Overzicht voorziene kunstmatige (her)bebossingen in openbare bestanden.
Bestand Opp. (ha) Hoofdboomsoorten34

Houtkanten
beemden - Hz + zEl + Wegedoorn + Steeliep + Kardinaalsmuts + Gelderse roos

+ eMei + Slee + bK + Hb + zE + Rode kornoelje + eVk + Rosa spec.
DB2d* 0,8 zE + eVk
HB5a 2,2 zE + wLi
HB11d 0,2 zEl
HB21a 0,2 Lij + Spork + eVk + Hz
HE1a-1b+3a* 1,9 zE (NV zEl + rBe)
HO4d 1,5 zE + bK
HO7j* 1,1 zE + wLi
HO8e 0,6 zE + Steeliep
HO8g 1,2 zE + B
HO8k 1,1 B + Hb
HO9e* 0,8 zEl +eVk

33 Tot voor kort werd ook nog vrij veel Gewone es gebruikt. Deze soort wordt echter – niet tegenstaande het feit dat deze
perfect in de geldende situatie/groeiomstandigheden zou passen –best niet meer aangeplant wegens het veelvuldig
voorkomen van de Essenziekte.
34 Hier kunnen vanzelfsprekend nog standplaatsgeschikte struik en nevenboomsoorten bijgeplant worden.
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Bestand Opp. (ha) Hoofdboomsoorten34

HS1a 4,6 zE + Hb
HS2a-4a* 3,9 zE + eVk
HU1b-1c 3,5 zE + Hz
HU1k* 5,1 zE (NV zEl + rBe)
LS1b 3,1 Hz + gEd
LS2b+3b 6,2 Ps
LS4b 0,4 zE + Lij
Totaal: 38,4

* Deze bestanden worden bebost, de overige zijn herbebossingen of inmengingen van nevenboomsoorten.

5.2.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken
5.2.4.1 Vrijstellen, zuiveren en aanduiden toekomstbomen
Om de 18 meter wordt een werkgang voorzien in beheerde of te exploiteren bosbestanden. Van
hieruit wordt het vrijstellen en zuiveren georganiseerd. Indien gewerkt wordt met kleine verjon-
gingsgroepen of ‘nesten’ (of ‘kloempen’) worden de ingrepen (voor zover nodig) beperkt tot deze
nesten (bv. bestand HO8i, kant Vossendreef).

Vrijstellen betreft het verwijderen van concurrerende kruidachtige vegetatie als de verjonging
dreigt overgroeid te worden. Het wordt tot het minimum beperkt (bv. enkel in de nesten) en zal
enkel gebeuren indien dit voor het welslagen van de aanplant of verjonging nodig wordt geacht.
Mogelijke problemen zijn overwoekering door braam of Adelaarsvaren. Er wordt, indien nodig,
rekening gehouden met 3 vrijstellingen (op 3 jaar).

Zuiveren grijpt in op de (jonge) houtachtige vegetatie en start bij de kroonsluiting (dichtwas). In
de dichtwas staat hoogtegroei en natuurlijke stamreiniging centraal. Daarom worden de ingrepen
lokaal en beperkt gehouden. Zuivering is een negatieve selectie waarbij ongewenste exemplaren
worden verwijderd. Het kan gaan om bevoordelingen van soorten (bv. eik tussen Boswilg of berk,
inheemse soorten t.o.v. exoten, …) of om kwalitatief veelbelovende exemplaren binnen één
soort. De zuivering kan gebeuren over het gehele bestand of meer lokaal om mogelijke toe-
komstbomen te vrijwaren.

Voor natuurlijke verjongingen wordt in de QD-methode (kwalificeren – dimensioneren) reeds
vanaf een dominante hoogte van zo’n 5 meter een eerste zuivering uitgevoerd (begin kwalifice-
ringsfase). Om de ca. 6 meter wordt een elite-exemplaar bevoordeeld (= 275 ‘opties’ per ha) en
worden de jonge concurrenten verwijderd. Indien nodig wordt dit 4 jaar later herhaald voor onge-
veer 150 bomen. Concurrenten worden dan bij voorkeur geringd met een schilmes en het cambi-
um bewerkt met een staalborstel, zodat zij concurrentiekracht verliezen en langzaam afsterven.
Uiteindelijk zullen een 50-tal toekomstbomen geselecteerd worden waarrond dan sterk gedund
wordt (begin dimensioneringsfase)

Voor aanplanten wordt ook geopteerd om te werken op basis van de toekomstboommethode of de
QD-methode. In de QD-methode worden de toekomstbomen aangeduid zodra de gewenste tak-
dode stamlengte bereikt is. Richtlijn is een takdode stamlengte van ongeveer 25% van de ver-
wachtte eindhoogte van de boom. De toekomstbomen worden eventueel ook wat bijgesnoeid.
Voor pionierbestanden (gedomineerd door berk, els, wilg, Wilde lijsterbes, …) zal dit gebeuren op
een leeftijd van 12 tot 15 jaar, voor grove den op 18 à 22 jaar, voor eik op 25 à 30 jaar en voor beuk
op 35 à 40 jaar. Daarna wordt een maximale kroonontwikkeling nagestreefd.

Met de gewone toekomstboommethode kan later met de aanduiding gestart worden. Er worden
meer bomen aangeduid en de dunning zal minder intensief zijn.

5.2.4.2 Exotenbestrijding

Het verwijderen of het beperken van het aandeel uitheemse soorten gebeurt d.m.v. een regulier
bosbeheer dat een bosomvorming beoogt. Den en Lork worden bv. niet als te bestrijden soorten
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beschouwd maar zullen wel selectief benadeeld worden. In de kaptabel is bij selectieve dunnin-
gen de soort weergegeven die moet worden gekapt.

Uitheemse soorten met een invasief karakter vereisen echter een gerichte bestrijding en/of op-
volging. De volgende soorten worden als problematisch voor de toekomstige bosontwikkeling
aanzien:
- Amerikaanse vogelkers
- Amerikaanse eik
- Rododendron
- Diverse sparren (Douglas, Hemlock, e.d.; m.u.v. relictbomen)

Invasieve exoten (in de eerste plaats Amerikaanse vogelkers en Rododendron) worden op een
getrapte wijze bestreden, waarbij het gebruik van glyfosaat niet op de eerste plaats komt. Waar
mogelijk, worden ze uitgetrokken of uitgegraven.
Het is alvast belangrijk om de bestrijding op korte termijn uit te voeren om te vermijden dat soor-
ten zoals Amerikaanse vogelkers zich verder zouden verspreiden.

Amerikaanse vogelkers
Amerikaanse vogelkers komt lokaal veelvuldig voor. Dit is voornamelijk het geval in (voormalige)
private bestanden. In andere delen wordt de soort puntsgewijs bestreden (moederbomen) of
dient de soort te worden opgevolgd (verwijderen verjonging + nazorg).
Amerikaanse vogelkers zal bestreden worden d.m.v. een combinatie van mechanische en che-
mische methodes. Bij de chemische methode zal gebruikt gemaakt worden van glyfosaat in
hoofdzaak om stobbenbehandelingen of hak- en spuitmethode uit te voeren. Bij stobbenbehan-
deling dienen de bomen binnen het uur na het afzagen, behandeld te worden met glyfosaat. Bij
de hak- en spuitmethode, worden inkepingen in de stam gemaakt, waarin glyfosaat wordt aange-
bracht. De bomen moeten nadien minstens twee weken blijven staan vooraleer ze worden afge-
zaagd. Jongere struiken en zaailingen zullen in eerste instantie steeds mechanisch aangepakt
worden (uittrekken, uitsteken, wegmaaien). Onder de mechanische methode vallen onder meer
het ringen van bomen (paar jaar na elkaar), het maaien, het uittrekken, uitsteken en stelselmatig
afzagen van de opschietende scheuten.
In de jaren volgend op de eerste bestrijding van de Amerikaanse vogelkers dient een opvolging
en nabehandeling gebeuren.

Amerikaanse eik
De aanwezige Amerikaanse eiken worden in de meeste bestanden tijdens de (selectieve) dun-
ningen verder uitgekapt of geringd, zodat tegen het einde van de planperiode er in een groot deel
van de bestanden geen Amerikaanse eiken als boom in het plangebied voorkomen. In enkele
bestanden is Amerikaanse eik zo dominant aanwezig dat er een eindkap wordt uitgevoerd.
Voor de bestrijding van zaailingen en struiken van Amerikaanse eik wordt dezelfde bestrijdings-
methode toegepast als bij Amerikaanse vogelkers.

Rododendron
Rododendron is frequent aanwezig in diverse private bestanden. De bestrijding zal gebeuren
door behandeling van de afgezaagde stobben met glyfosaat.

Overige soorten
De probleemsoort Japanse duizendknoop komt plaatselijk voor. Om verdere verspreiding te ver-
mijden, is het noodzakelijk dat de soort wordt bestreden. Dit kan hier gebeuren door behandeling
met glyfosaat of beter nog door het afdekken met worteldoek.
Op enkele plaatsen komt Bonte gele dovenetel voor. Om verdere verspreiding te vermijden,
wordt deze soort bestreden (bij voorkeur manueel uitgetrokken).
Laurierkers wordt eveneens bestreden waar nodig.
Verder wordt er op toegezien dat er geen tuinafval in en rond het plangebied blijft liggen om te
vermijden dat tuinsoorten of uit tuinen afkomstige exemplaren als Sneeuwbes, Douglasspirea,
Ierse klimop, e.d. zich er zouden verspreiden.
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5.2.5 Kapregeling
De kapregeling is weergegeven in Bijlage 19, het kapbeheer is weergegeven op Kaart 5.2.

Hierna volgt een verklaring voor de gebruikte begrippen:

VRIJSTELLING, ZUIVERING EN AANDUIDEN TOEKOMSTBOMEN: hoewel deze beheeringre-
pen geen kappingen zijn, worden zij voor de overzichtelijkheid toch in deze tabel opgeno-
men. Toelichting in § 5.2.4.1.
HOOGDUNNING: Een ‘klassieke’ hoogdunning gebeurt over het gehele bestand. Bij iedere
ingreep wordt een nieuwe evaluatie gemaakt van de ‘beste’ bomen (stamvorm, kroon, ver-
wachte groeikracht) en wordt aan deze bomen meer groeiruimte gegeven door hun concur-
renten te verwijderen. Op deze wijze vergroot bij iedere ingreep de afstand tussen de ‘beste’
bomen en daalt ook hun aantal. Niet hinderende bomen worden niet verwijderd. Hoogdun-
ning wordt veelal toegepast in bestanden waar geen toekomstbomen zijn aangeduid.
SELECTIEVE DUNNING: Indien de dunning zich richt op het verwijderen van specifieke
boomsoorten (bvb. exoten) dan spreekt men van een selectieve dunning. In het plangebied
wordt er vooral een selectieve dunning uitgevoerd op minder gewenste soorten zoals Ameri-
kaanse eik, Lork en Grove/Zwarte den. Hierdoor krijgen gewenste soorten als Zomereik,
berk, Beuk, etc. meer ruimte. Bij het wegdunnen35 van exoten is het veelal wel de bedoeling
om tegen het einde van de looptijd van het beheerplan de invasieve exoten uit het bestand te
hebben verwijderd.
TOEKOMSTBOOMDUNNING: Hierbij wordt voorafgaand aan de eerste dunning (soms later)
een aantal bomen geselecteerd als toekomstbomen. Er wordt alleen rond deze toekomstbo-
men gedund, in functie van het meer ruimte geven aan hun kronen. Een bijzondere vorm van
behandeling met toekomstbomen is de QD-methode. In de kwalificeringsfase wordt enerzijds
de hoogtegroei en de takreiniging gestimuleerd (dus bestand gesloten houden), maar ander-
zijds worden ook de ‘opties’ op toekomstbomen gevrijwaard door zuivering (knakken en rin-
gen van concurrenten). Er worden – per kloemp of nest – ongeveer 5 ‘opties’ weerhouden
per latere toekomstboom. Zodra de gewenste takdode stamlengte bereikt is, begint de di-
mensioneringsfase. Richtlijn is een takdode stamlengte van ongeveer 25% van de verwacht-
te eindhoogte van de boom. Dan worden de toekomstbomen geselecteerd en eventueel bij-
gesnoeid. Het aantal toekomstbomen is lager dan bij de gewone toekomstboommethode.
Aangezien de gewenste stamlengte al bereikt is, wordt aan de kronen maximale groeiruimte
gegeven. Alle bomen die met hun kroon aan de periferie van de kroon van de toekomstboom
raken worden zo snel mogelijk weggenomen.
FACULTATIEVE DUNNING: De omlooptijd wordt vastgesteld op 8 jaar. Aangezien deze
omloop voor jongere bestanden te lang kan zijn wordt tussentijds (4 jaar) een faculta-
tieve dunning mogelijk gemaakt. Deze dunningen worden ook aangeduid in bv. spontane
verbossingen en in aanplanten waar de eerste dunning vermoedelijk buiten de termijn van dit
bosbeheerplan valt. Deze dunning wordt ook voorzien op plaatsen met veel voorjaarsflora.
GROEPENKAP: Hierbij wordt een deel van een bosbestand kaalgekapt. De gekapte opper-
vlakte bedraagt doorgaans zo’n 2,5 à 0,5 ha per groep. Tussen twee groepen ligt doorgaan
een bosstrook van een evenwaardige oppervlakte. Na de kapping kan dit deel opnieuw spon-
taan verbossen of wordt er ingeplant met inheems loofhout.
EINDKAP: Hierbij wordt een volledig bosbestand kaalgekapt. Na de kapping kan het bestand
eventueel spontaan verbossen of wordt er ingeplant met inheems loofhout. Indien de kap-
ping zich richt op het verwijderen van specifieke boomsoorten (bvb. exoten) dan spreekt
men van een selectieve eindkap.
HAKHOUTKAP: Hierbij wordt met een frequentie van 8 à 12 jaar in een bestand of deel ervan
het hakhout afgezet. Hierdoor blijft er steeds jong bos aanwezig. Door enkele opgaande bo-
men te laten staan, kan een middelhoutkap worden gevoerd. Hakhoutkappen kunnen ook
uitgevoerd worden in de bosrand.

VEILIGHEIDSKAP: Langs de paden, wegen en de grens met private eigendommen worden
de zwaardere bomen regelmatig opgevolgd en als er een veiligheidsrisico is voor vallende

35 Kan tevens gebeuren d.m.v. ringen van de bomen.
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takken of zelfs volledig bomen, wordt er overgegaan tot veiligheidskap (takken of volledige
boom). Ook in de speelbossen of vrij toegankelijke zones is regelmatige controle i.k.v. veilig-
heid nodig. De veiligheidskap (takken of volledige boom) kan/moet jaarlijks gebeuren, maar
bij voorkeur voor het normale omloopjaar.

NULBEHEER: Nulbeheer wordt uitgevoerd in een aantal bestanden (o.a. in het
bosreservaat). Dit betekent dat er normaliter geen kapbeheer wordt uitgevoerd. Indien
nodig kan er wel bestrijding van exoten gebeuren.

OMLOOPTIJD EN GROEPEN

Als omlooptijd wordt bij de dunningen 8 jaar gebruikt met mogelijkheid van facultatieve kappingen
om de 4 jaar.
Dunningen in jonge bestanden en hakhoutkappingen worden bij voorkeur verkocht aan particulie-
re kopers onder de vorm van brandhoutloten. Aangezien het de bedoeling is om deze lokale
kopers te binden en omdat hun exploitatie weinig verstoring met zich meebrengt, is het de be-
doeling om jaarlijks een aanbod brandhoutloten te kunnen aanbieden.
Bij hakhoutkappen wordt een omlooptijd van 8 tot 12 jaar gehanteerd met een maximale
spreiding in de tijd om een continue bosverjonging en een permanent aanbod van brand-
houtloten te kunnen garanderen.
Het overzicht van de kapregeling in de planperiode 2014-2033 is weergegeven in Bijlage 1936.

5.2.6 Bosexploitatie
Voor de bosexploitatie wordt gebruik gemaakt van de talrijke boswegen die in het plangebied
aanwezig zijn. Het gebruik van vaste ruimingspistes in de grotere bestanden is verplicht tijdens
elke exploitatie. Deze worden bij de eerste exploitatie in de bestanden aangeduid en vrijgekapt
met een tussenafstand van 18m.
Bij bosruimingen in kwetsbare (doorgaans natte) zones wordt gebruik gemaakt van aangepaste
apparatuur (bvb. lier, lagedrukbanden, rupsbanden of paarden) die bodembeschadiging uitsluiten
of op zijn minst beperken. Vooraf wordt de afweging gemaakt of er in een bestand geëxploiteerd
wordt en volgens welke voorwaarden. Indien tot exploitatie wordt overgegaan wordt de wetgeving
m.b.t. de openbare houtverkoop toegepast. Beschadigde boswegen worden na het beëindigen
van de exploitatie in hun oorspronkelijke staat hersteld.

Schoontijd
In het kader van de omzendbrief ‘Afwegingskader toepassing schoontijd, 2010’ werd een richtlijn
opgesteld voor het instellen van de schoontijd. Met deze richtlijn wordt getracht de schoontijd
meer op maat, op basis van de actuele situatie af te stemmen.
In de meeste bestanden zal de standaard schoontijd (1 april – 30 juni) gehanteerd worden. In
enkele gevallen wordt een verschuiving van de schoontijd vooropgesteld op basis van bv. het
voorkomen van voorjaarsflora. Dit kan zowel een vervroeging, een verlating of algemene verlen-
ging betekenen. Lokaal kan, bv. in structuurarme (naaldhout)bestanden, de schoontijd volledig
worden opgeschort (vanzelfsprekend met respect voor bv. de aanwezige (roof)vogelpopulatie).
Een afwijkende schoontijd wordt als opmerking opgenomen in de kaptabel (Bijlage 19).
Er dient tevens rekening gehouden te worden met de bodemgesteldheid.

5.2.7 Brandpreventie
De kans op bosbrand in het gebied is eerder gering. Er worden geen specifieke maatregelen ge-
nomen ter preventie van bosbranden. Door het kappen of omvormen van homogene naaldhout-
bestanden naar gemengde loofhoutbestanden zal de brandgevoeligheid bovendien afnemen.

Bij bosbrand of dreiging van bosbrand kunnen de hulpdiensten gebruik maken van de bestaande
boswegen en zijn de meeste bosdelen snel en gemakkelijk bereikbaar.

36 De in deze tabel aangegeven kapping kunnen uitgevoerd worden in het weergegeven jaartal of kan – wegens omstan-
digheden – worden verschoven naar het jaar voordien of nadien.
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5.2.8 Open plekken
De aanwezige permanent open plekken die in het plangebied aanwezig zijn, zullen een natuur-
gericht beheer krijgen. Deze zones bestaan uit bv. begraasde graslanden, hooilanden, ruigtes en
poelen (dus exclusief bosranden).

De reeds bestaande akkoorden met particuliere grondgebruikers zullen gerespecteerd worden tot
de einddatum van de overeenkomst. Waar mogelijk zullen de natuurgerichte beheermaatregelen
zoveel mogelijk in samenwerking met de plaatselijke landbouwers uitgevoerd worden onder de
vorm van kostenloze gebruiksovereenkomsten. De bestaande overeenkomsten zullen waar mo-
gelijk dan ook hernieuwd of verder verlengd worden.

Een deel van de akkers en weilanden met lage ecologische potentie zal worden bebost, zie hier-
voor ook § 5.2.3.

5.2.8.1 Maaibeheer

Het is de bedoeling om een aantal natte of recent geplagde percelen verder te beheren op basis
van de aanwezige potenties en door optimalisatie van het maaibeheer te komen tot Dotter-
bloem- of Veldrusgrasland. Om tot een goed ontwikkeld Dotterbloem- of Veldrusgrasland te
kunnen komen, dient aan heel wat abiotosche en biotische parameters voldaan te worden:

Aanbevelingen m.b.t. zaadvoorraden
1. Op natte, voedselrijke percelen moet rekening worden gehouden met heel veel zaden van

Pitrus die in de bodem aanwezig zijn:
•  Voorkom bodemverwonding (vertrapping, verslemping, insporing)
•  Vóór vruchtzetting maaien en afvoeren

2. Weinig of geen doelsoorten in zaadvoorraad na lang agrarisch intensief gebruik.
3. Vernatting alléén leidt niet tot vestiging van doelsoorten:

• Herintroductie met hooi van naburige bloemrijke percelen moet overwogen worden.
• In combinatie met andere maatregelen (vernatten, plaggen) is dit het meest effectief.

Aanbevelingen m.b.t. van nutriënten
1. Ontwikkeling = beheer instellen om limitatie van N en/of K te verkrijgen:

• Toevoer van extra N en/of K voorkomen: bemesting stoppen, hydrologisch isoleren
•  Peilfluctuaties om nitrificatie-denitrificatie te stimuleren
•  Meerdere keren per jaar maaien en afvoeren

2. Kalium is mogelijk een onderschat probleem bij herstel/ontwikkeling
• Maaien en afvoeren is beter dan beweiden

Gezien de natte terreincondities en om vruchtzetting te kunnen waarborgen, is een jaarlijkse
maaibeurt (met afvoer) eind juli aangewezen en indien er een sterke vegetatiegroei optreed, is er
nog een optionele bijkomende maaibeurt (met afvoer) in de herfst mogelijk.
Door kleine, lichte machines te gebruiken is bodemverdichting en bodembeschadiging te voor-
komen. Het gebruik van machines met zeer brede banden heeft wel als nadeel dat dieren die
zich in de vegetatie en op de bodem ophouden op grote schaal worden platgedrukt.

Een aantal drogere en doorgaans soortenarmere graslanden zullen worden beheerd met het oog
op de ontwikkeling van bloemenrijke Glanshavergraslanden.
Wegens de hoge voedselrijkdom van sommige percelen zal in vele gevallen worden gekozen
voor twee maaibeurten per jaar (incl. afvoer) met een evaluatie na vijf jaar waarbij de eerste
maaibeurt dient te gebeuren voor de bloei van het dominante gras (bv. eind mei voor Witbol).
Initieel kan zelfs gekozen worden om de eerste jaren een drietal keer te maaien. Dit zou een ver-
dere verschraling van de percelen teweeg moeten brengen. De tweede of derde maaibeurt kan
vervangen worden door een nabegrazing met een lage veebezetting, zijnde max. 2 GVE/ha.
Maaien gebeurt best gefaseerd waarbij er steeds een kleine strook niet meegemaaid wordt, dit
om een toevluchtsoord te kunnen bieden aan ongewervelden en kleine zoogdieren. Jaar na jaar
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wordt steeds een andere plek gekozen die niet zal worden meegemaaid. Bij voorkeur paalt deze
zone aan nabijgelegen bos of ruigte, om alzo een graduele overgang te bekomen (type mantel-
zoom).

Een aantal permanent open plekken zullen worden beheerd met het oog op de ontwikkeling van
voedselrijke Ruigte of Rietland. Belangrijk hiervoor is dat er een extensief maaibeheer wordt
gevoerd, waarbij slechts om de 2 tot 4 jaar wordt gemaaid. Op deze manier krijgen bv. ook twee-
jarige plantensoorten groeikansen en wordt een niche gecreëerd voor bv. rietgebonden soorten.
Het maaitijdstip is voor ruigte in het najaar (september) en voor rietland in de wintermaanden
(november-februari).

5.2.8.2 Begrazing
Begrazing wordt in het plangebied slechts op enkele open percelen toegepast. Doorgaans gaat
het over lopende overeenkomsten m.b.t. inscharing van paarden (o.a. HS2a37, DH1a en HO7j).
Ook nabegrazing i.p.v. maaien blijft een optie voor enkele bestanden (bv. beemden).
Teneinde een meer natuurgericht beheer te kunnen voeren, wordt de mogelijkheid open gehou-
den om plaatselijk een bijsturing van de begrazingsdruk (bv. 1 GVE/ha), de duurtijd van de be-
grazing (jaarrond versus seizoensbegrazing) of de beschikbare oppervlakte (plaatselijk uitraste-
ren) te wijzigen.

5.2.9 Gradiënten en bosrandontwikkeling
Waar de mogelijkheid zich aanbiedt, zal getracht worden om (interne) bosranden en gradiënten
te ontwikkelen (zie Bijlage 19 en Bijlage 20). Figuur 5.23 geeft een aantal voorbeeldsituaties
weer die kunnen worden aangegrepen voor de aanleg van dergelijke mantel-zoomvegetaties.

Figuur 5.23: Principeschets potentiële locaties aanleg mantel- en zoomvegetaties
(bron: Econnection).

Bosranden worden in het plangebied aangelegd door in de rand van een bosbestand een zgn.
“zoomkap” (of bosrandkap) uit te voeren. Daarna kan de gekapte strook (5 tot 20 m) spontaan
ontwikkelen of worden er struiken ingeplant. Bosranden worden best golvend uitgevoerd. Het
bosrandbeheer bestaat er dus vooral uit om in een strook van minimaal 5 m tot 15 m naast enke-
le opgaande bomen de overige bomen als hakhout (omlooptijd ± 8 jaar) te beheren (Kaart 5.3:
Beheermaatregelen KLE en Tabel 5.32).

37 Ter illustratie: In bestand HS2a wordt 1 GVE/3ha voorzien om een halfopen structuurrijk systeem te bekomen.



Beheermaatregelen

Pagina 164 van 348

Tabel 5.32: Nieuwe open plekken in bosverband.
Bestand Beheer Oppervlakte38 (m²)
DB3b Zoomkap 381,06
DHp2e Aanplant bosrand 1376,80
DHp3a Zoomkap 1008,34
HBp20a Aanplant bosrand 990,46
HBp20a Extensief maaien 2527,52
HBp22e Aanplant bosrand 1649,7
HBp22f Aanplant bosrand 1580,52
HBp9a Aanplant bosrand 1212,94
HBp9b Aanplant bosrand 879,9
HE4c Zoomkap 1340,70
HE4c Zoomkap 904,49
HEp2a Plaggen 1668,52
HO8i Zoomkap 1710,88
HO8k Zoomkap 922,28
HO9a Aanplant bosrand 1100,4
HO9a Aanplant bosrand 1164,78
HO9a Extensief maaien 8314,16
HOp3b-c Zoomkap 258,92
HOp5f Aanplant bosrand 1193,12
HOp5f Extensief maaien 512,36
HOp5l Zoomkap 1913,13
HOp5l Zoomkap 1935,93
HOp8l Aanplant bosrand 938,96
HOp8l Aanplant bosrand 1812,38
HOp8m Zoomkap 893,70
HOp8m Zoomkap 217,78
HSp5a Aanplant bosrand 1232,94
HUp1g Aanplant bosrand 668,58
HUp1g Aanplant bosrand 789,64
SC2c Zoomkap 1810,67
SC2c Zoomkap 1331,46
SCp1e Aanplant bosrand 2221,26
Totaal39: 46464,25

5.2.10 Specifieke maatregelen ter bescherming van fauna en flora
Het merendeel van de beheermaatregelen zijn erop gericht om de biologische waarden in het
plangebied te behouden of te verhogen. Hieronder worden maatregelen voor enkele interessante
of zeldzamere soorten (-groepen) toegelicht.

5.2.10.1 Levendbarende hagedis

Aanwezigheid van Levendbarende hagedis is plaatselijk gekend van enkele schralere percelen.
Door de ontwikkeling van bosranden en groeikansen voor heiderelicten, worden geschikte bioto-
pen bewaard, verder uitgebreid en met elkaar in verbinding gesteld (idem voor Hazelworm). Ook
aangepast beheer op de hogere gronden, nl. gefaseerd maaien, is ten behoeve van deze soort.

5.2.10.2 Boombewonende vogels en vleermuizen

Een voldoende dichtheid aan bomen met holtes zijn nodig voor de populaties van boombewo-
nende vleermuizen (Rosse vleermuis, Watervleermuis, Franjestaart, enz.). Om de aanwezige
populaties te kunnen behouden en versterken, wordt er omzichtig omgesprongen met het kappen
van dikkere bomen. Normaliter worden bomen met een omtrek vanaf 2,5 m in ieder geval behou-
den tenzij bij veiligheidsrisico.

38 Voor de berekening van de oppervlakte van de bosranden werd een arbitraire breedte van 10m gekozen.
39 Dit komt overeen met 4,65 ha of 1,8% van de bosbestanden (257,4 ha).
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Kappingen van bomen met holtes waar eventueel een vleermuizenkolonie aanwezig zou kunnen
zijn, kan enkel gebeuren als er vooraf een onderzoek is uitgevoerd. Onderzoek van bomen met
holtes gebeurt best in de maand maart (of september).
Lokaal worden een aantal (dreef-)bomen aangeduid die oud kunnen worden.

5.2.10.3 Vissen

Migratieknelpunten zullen worden weggewerkt. Tijdelijk kunnen de waterlopen wel worden opge-
stuwd ten voordele van bv. bevloeiing van de graslanden.

5.2.10.4 Bijen

Belangrijke biotopen voor wilde bijen bieden een kwalitatief en kwantitatief hoog bloemenaanbod
en/of geschikte nestplaatsen in de vorm van microstructuur. Beiden, voedsel- en nestbronnen,
bepalen grotendeels de soortensamenstelling van de wilde bijenfauna (Potts et al., 2003 & 2005).
Aandachtspunten voor het beheer worden opgesplitst in voedselaanbod en nestgelegenheid.
Belangrijk voor de meeste soorten is dat deze maximaal 250 meter uit elkaar liggen.

Voedselaanbod
Vooral voor oligolectische soorten is het voorkomen van één soort of een familie van groot be-
lang voor het overleven van de soort. Maar ook polylectische soorten kunnen binnen het gebied
maar gebruik maken van één of enkele plantensoorten bij gebrek aan andere voedselbronnen.
De meeste wilde bijen leven maar enkele weken, dikwijls overeenkomstig met de bloeiperiode
van één of enkele planten. Sociale soorten zoals hommels bouwen een kolonie op die doorheen
het bloeiseizoen moet voorzien worden van voedsel. Een periode met weinig of geen bloemen is
daarom moeilijk of niet overbrugbaar voor deze soorten.

Als we de voorkeur of binding van de waargenomen bijensoorten aan planten als voedselbron
bekijken zijn belangrijke stuifmeelleveranciers:

- wilg (species): in het vroege voorjaar zijn veel wilde bijen en vooral zandbijen aangewezen op
wilgen als enige voedselplant. Het is hierbij van belang dat de bloeiperiode gespreid wordt door
verschillende standplaatsen (droog - nat, schaduw - zonbeschenen) en verschillende soorten
wilgen. De overgrote meerderheid van de wilgen in het Zoerselbos zijn waarschijnlijk boswilg. Op
de Huthei staat een andere wilgensoort, waarschijnlijk geoorde wilg die een stuk later bloeit dan
de boswilgen. Late vorst of een periode van aanhoudend regenweer kan in sommige jaren veel
wilgenkatjes vernietigen. Het is dan dat de variatie in standplaats en soort belangrijk is voor de
overleving van sommige soorten. Vroeger was kruipwilg waarschijnlijk een algemene wilgensoort
in de Kempen die een belangrijke bijdrage kon leveren nog iets later in het voorjaar. Wanneer bij
het beheer (zonbeschenen) wilgen moeten verdwijnen of afgezet moeten worden is het belangrijk
dat dit gefaseerd gebeurd. Het verwijderen van een enkele bloeiende wilg in een omgeving zon-
der wilgen kan het einde betekenen van een hele kolonie grijze zandbijen of andere aan wilgen
gebonden soorten.

- blauwe bosbes: heel wat bijen in bossen zijn in het voorjaar te vinden op bloeiende bosbes. De
bosbesbij, bosgroefbij, boswespbij en boomkoekoekshommel zijn aan dit biotoop gebonden.
Voor tal van andere wilde bijensoorten en vooral voor veel hommels is blauwe bosbes een ge-
liefde drachtplant. Het behoud van voldoende ijl bos met ondergroei van vitale blauwe bosbes en
bosbes in open plekken en bosranden waar deze meer in de zon staat en iets vroeger in bloei
komt zijn belangrijk voor een 'bos'bijenfauna. Kappen en dunnen van naaldhout wat tegenwoor-
dig veelal met met zware machines gebeurd kan ervoor zorgen dat er te veel loofhout of zaailin-
gen van naaldbomen kansen krijgen en na enkele jaren zoveel schaduw geven dat deze bossen
ongeschikt worden voor wilde bijen. Ook kunnen de machines bosbesstruiken zwaar beschadi-
gen en kan bodemdruk en bodemschade tot verbraming of uitbreiden van adelaarsvaren leiden.
Bosbesstruiken langsheen bospaden, bosranden en in open plekken worden best maximaal ge-
spaard.
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- graslandbloemen: graslanden met veel bloemen (soorten en aantallen) zijn belangrijk voor tal
van wilde bijensoorten. Vooral composieten, vlinderbloemigen en lipbloemen worden door veel
soorten bevlogen. Vooral schrale droge en natte graslanden zijn hierbij van belang. Bij het be-
heer moet er steeds een voldoende aanbod aan bloeiende planten overblijven. Zeker bij maaibe-
heer is het gefaseerd maaien of laten overstaan van 'fauna'stroken hierbij belangrijk. Voor som-
mige planten kan het maaitijdstip ook belangrijk zijn maar dit maakt een optimaal beheer met het
oog op de instandhouding of omvorming naar het gewenste graslandtype soms moeilijk en is de
keuze van voldoende 'fauna'stroken veelal de beste optie. In de regel blijft minimaal en beter nog
20% van de vegetatie ongemaaid.

- ruigtekruiden: de ontwikkeling van voldoende mantel - zoom overgangen levert niet enkel be-
schutting, nestgelegenheid, zonnige plekjes maar meestal ook meer bloeiende planten op. Dis-
tels, bramen, spork zijn belangrijke voedselplanten voor tal van soorten. De zeldzame sporken-
houtzandbij is zoals de naam al aangeeft gespecialiseerd op spork. Doordat spork een erg lange
bloeiperiode heeft is het één van de betere nectarbronnen in doorgaans bloemenarme bosran-
den.

Nestgelegenheid
Ondergronds (endogeïsch) levende soorten:
Het merendeel van de wilde bijen maakt zijn nest ondergronds. Meestal wordt hierbij een nest-
gang uitgegraven maar hommels gebruiken meestal bestaande holen zoals verlaten muizengan-
gen. Droge, warme, redelijk kale en beschutte plekken zijn het meest geschikt. Binnen het pro-
jectgebied komen zuidgerichte bosranden, beektaluds, taluds in het landschap en zandige bos-
paden hiervoor het meest in aanmerking. Een beheer met aandacht voor wilde bijen kan zijn dat
er voldoende lichtrijke, ijle plekken ontstaan op de bosbodem en op bospaden, voldoende kale
en daardoor sneller opwarmende bodem ontstaat door kleinschalig plaggen van voormalige dro-
ge heidegronden en vervilting in graslanden tegen te gaan. Betreding kan ook gunstig zijn om
paden en zones open te houden maar teveel betreding maakt het onmogelijk voor soorten om
hun nesten te maken en te onderhouden, te weinig betreding zorgt voor het dichtgroeien en
daarmee ongeschikt worden van de locatie als nestplaats.

Bovengronds (hypergeïsch) levende soorten:
Deze soorten voltooien hun broedzorg in bestaande holten zoals oude kevergangen in hout, hol-
le of merghoudende stengels of boomholten. Sommige soorten knagen zelf een nestgang uit
vermolmd hout en de kleine harsbij (Anthidiellum strigatum) maakt zelf een vrijhangend nest uit
hars. Oude kevergangen vinden we vooral in weidepalen en dood (meestal rechtopstaand) hout.
Wanneer zonbeschenen zijn dit belangrijke nestplaatsen. Braam en vlier, zeker wanneer kwij-
nend, worden veel gebruikt door o.a. maskerbijen om er hun nestgangen in uit te bijten. Recht-
opstaande holle stengels zoals deze van berenklauw en engelwortel worden o.a. gebruikt door
behangersbijen. In het beheer moet er voldoende aandacht zijn voor kleine structuren zoals dode
bomen en braamstruwelen en ruige overhoeken. Bij kapwerken ifv open-plekkenbeheer kunnen
enkele zonbeschenen bomen afgezaagd worden op 4-6 m hoogte. Weidepalen kunnen ook goed
dienst doen, voldoende dikke hoekpalen van lokaal geoogste zomereik blijven niet alleen 10-
tallen jaren staan maar kunnen tegelijk dienst doen als nestplaats voor tal van bijen maar ook
andere ongewervelden.

5.2.10.5 Overige invertebraten

Uit de inventarisatiegegevens valt af te leiden dat het belangrijk is om genoeg structuur en dood
hout te bewaren. Ook is het voor insecten van belang om voldoende structuurrijke vegetaties te
ontwikkelen, met voldoende ruigtes, waarbij niet elk jaar gemaaid wordt, en waarbij in de ruimte
gefaseerd gemaaid wordt (deel van perceel of rand).

Abiotisch moet de waterstand en waterkwaliteit goed gemonitord worden. Veel loopkeversoorten,
maar ook enkele bijzondere spinnen, die gevonden werden zijn namelijk gebonden aan natte
boshabitats.
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Daarnaast moet er genoeg aandacht zijn voor zuidgerichte bosranden en open plekken, een ha-
bitat dat voor bijna alle ongewervelden in bossen van belang is.

5.2.10.6 Exoten

Het beheer dient hier op ingesteld te worden, rekening houdend met de mate waarin dergelijke
soorten een probleem vormen (concurrentie voedsel en leefgebied). Een efficiënt beheer dient
echter ook verder wetenschappelijk onderbouwd te worden.

In verband met de Chinese wolhandkrab zal dit ook afstemming op bekkenniveau vragen. Het
gericht bejagen of afvangen van bv. Muntjak zal beoordeeld worden wanneer de nood of oppor-
tuniteit zich stelt.

5.2.10.7 Oudbosplanten, voorjaarsflora en autochtone genenbronnen

Vooral in de omgeving van het bosreservaat en in het Hooidonkbos komen voorjaarsflora en
oudbosplanten voor. Tijdens bosexploitatie wordt er op toegezien dat deze zones worden ge-
spaard. In de praktijk zal hier voornamelijk een nulbeheer worden gevoerd of zullen de kappingen
zeer extensief gebeuren. In de zones met een uitgebreide voojaarsflora wordt de schoontijd aan-
gepast (1 maart – 31 mei). Ook worden bij voorkeur soorten aangeplant met een goede strooi-
selvertering (Winterlinde, Haagbeuk, Boskers, Hazelaar, …).

Autochtone genenbronnen worden maximaal vrijgesteld, met het oog op optimale groeiomstan-
digheden en zaadvorming (cfr. beheerplan Steeliepen, Bijlage 21). Ook wordt bij voorkeur lokaal
plantgoed gebruikt voor nieuwe aanplantingen in en rond het plangebied. De aanwezige erkende
oogstlocaties van Hazelaar worden vrijgesteld.

5.2.11 Dood hout en oude bomen
Dood hout
Over het volledige plangebied bedraagt het percentage staand dood hout reeds 4% van het vo-
lume. Om het aandeel dood hout te behouden en beperkt te verhogen, worden volgende maat-
regelen genomen:

Facultatief beheer: in een groot aantal bestanden wordt er tijdens de planperiode zo weinig
mogelijk gekapt waardoor oudere bomen in hun aftakelingsfase kunnen komen.
Er moet niet alleen variatie zijn in structuur (staand, liggend, dik, dun), maar ook variatie in
verschillende boomsoorten dood hout. Verschillende diersoorten zijn afhankelijke van ver-
schillende boomsoorten. Bij kappingen zal hiermee rekening gehouden worden, zodat steeds
een variabel aanbod aan dood hout aanwezig is.
Bij exploitatie worden dode bomen zoveel mogelijk ongemoeid gelaten. In eenvormige be-
standen kunnen afstervingsprocessen door het ringen of omtrekken worden geïntroduceerd.

Oude bomen
Het aandeel oude bomen in het bosgebied is vnl. in het Hooidonkbos relatief hoog. Elders is dit
vanwege aanplant van vnl. den in productiebossen eerder beperkt en oude bomen zijn dan voor-
al aanwezig in de dreven.

In de openbare bosbestanden blijven daarom de bomen met een omtrek van 2,5 m of meer – die
geen veiligheidsrisico vormen – staan. Uitzondering hierop wordt gemaakt voor zware Ameri-
kaanse eiken die wegens verstoring van het bosbestand door massale verjonging worden gekapt
of geringd. In de private bestanden wordt ook aandacht gegeven aan het behoud van oude bo-
men zonder hier een omtreknorm aan te houden. In de bestanden waar oude bomen ontbreken
worden enkele bomen als toekomstbomen aangeduid40.

40 Bij reguliere dunningen wordt doorgaans zo’n 30% gekapt. Dit geeft na 3 cycli aanleiding tot 10% van de bomen die
resteren en deze “overstaanders” zullen dan in aanmerkingen komen om als oude bomen behouden te blijven.
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5.2.12 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de jacht
Binnen de regels van de jachtwetgeving kan er bestrijding of gerichte bejaging van soorten die
mogelijks schade aanbrengen plaatsvinden. Indien dit zou optreden, kan er onder strikte
voorwaarden jacht worden toegelaten. Ook bestrijding van exoten (bv. Muntjak) kan d.m.v.
gerichte bejaging gebeuren.
Tevens wordt er een verschil gemaakt tussen het kerngebied van het Zoerselbos waar ANB zelf
de jacht houdt (voor indien nodig) en de omliggende stukken waar wordt gewerkt met verpach-
ting aan de WBE’s, totdat de oppervlakte aaneengesloten te verpachten jachtgebied de 40 ha
overschrijdt en openbare verpachting aan de orde is.
Aangezien er diverse recreatieve routes en wandelpaden lopen door het gebied dienen paden
tijdens jachtdagen met een duidelijke signalisatie te worden voorzien. Eventueel kunnen enkele
paden tijdelijk worden afgesloten. In dit geval wordt er een omleiding voorzien.

5.2.13 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de visserij
Niet van toepassing.

5.2.14 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. gebruik niet-houtige
bosproducten

In het plangebied zullen er geen niet-houtige bosproducten worden geoogst of gebruikt.
Wel zullen vruchten en zaden van autochtone herkomst geoogst kunnen worden. Dit dient even-
wel steeds voorafgaandelijk bij de betrokken eigenaar aangevraagd te worden.
Mits machtiging van het ANB kunnen eventueel ook nog andere bosproducten worden geoogst.

5.2.15 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. cultuurhistorische elementen
5.2.15.1 Beheer van dreven en bomenrijen

Dreven komen veelvuldig voor in het gebied en maken integraal deel uit van het historisch land-
schapsconcept. Ze blijven daarom ook nadrukkelijk aanwezig in het (toekomstig) landschaps-
beeld. De dreven en bomenrijen blijven in principe behouden totdat ze de fysiologische leeftijd
hebben bereikt en zolang ze geen gevaar betekenen voor de beheerder of gebiedsbezoekers
(waar deze effectief toegelaten zijn). Het regulier onderhoud bestaat vooral uit de snoei van hin-
derlijke of gevaarlijke takken. Dit veronderstelt een regelmatige (bv. tweejaarlijkse) inspectie van
de bomenrijen om mogelijke gebreken te detecteren en te bepalen of ingrepen nodig zijn. Dit is
vooral van belang voor de bomenrijen langsheen openbare en opengestelde wegen41.

Een aantal dreven zal daarentegen worden omgevormd en enkele dreven krijgen een nulbeheer
of uitdovend karakter (Tabel 5.33). Sommige dreven met uitheems naaldhout zullen worden ge-
kapt en zullen vervangen worden door nieuwe dreefbomen. Nieuw aan te planten dreefbomen
gebeuren enkel met inheemse boomsoorten zoals eik of Beuk.
Langs verschillende dreven wordt er eenmaal per jaar gemaaid in september met afvoer van het
maaisel en dit voor het behoud en de ontwikkeling van heischrale vegetaties in de bermen van
deze dreven.
Het onderhoud spitst zich ook toe op het naastgelegen bestand. Dit wil zeggen dat de dreefbo-
men die door bosbomen worden overgroeid tijdig worden vrijgesteld door het kappen van de
randboom of –bomen die de dreefboom benadelen (zie Figuur 5.24). Zo mogelijk wordt de kap
gekoppeld aan de behandeling van het aangrenzende bestand.

41 In het geval van oude bomen zal getracht worden om de aangehouden frequentie enigszins te verhogen.
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Figuur 5.24: Vrijstellen van een dreef in bosverband (bron: Econnection).

Het beheer van dreven, bomenrijen en houtkanten wordt gevisualiseerd op Kaart 5.3.

Tabel 5.33: Overzicht van het drevenbeheer.
Bio Bestand Soort Beheer Lengte (m)

Dreef enkel DH1a pKa Nulbeheer 209
Dreef enkel DHp3b aE Nulbeheer 332
Dreef enkel HB1b zE + B Nulbeheer 193
Dreef enkel HB1c B Nulbeheer 106
Dreef enkel HB1d zE (B) Nulbeheer 269
Dreef enkel HB22a Li Vrijstellen 359
Dreef enkel HBp22b Sp Nulbeheer 76
Dreef enkel HBp22c-e zE Vrijstellen 404
Dreef enkel HBp22k zE Vrijstellen 206
Dreef enkel HO5a B Nulbeheer 71
Dreef enkel HO5a B Vrijstellen 196
Dreef enkel HO5b-c zE Vervolledigen 361
Dreef enkel HO7e-g zE Nulbeheer 515
Dreef enkel HO7h zE Vrijstellen 490
Dreef enkel HO7i-j Li Vrijstellen 487
Dreef enkel HO8a zE Vrijstellen 332
Dreef enkel HO8d zE Afsluiten 313
Dreef enkel HO8i wE Vrijstellen 212
Dreef enkel HO8k Lo Vervangen 361
Dreef enkel HOp5f Sp Vrijstellen 136
Dreef enkel HOp5k zE Vrijstellen 121
Dreef enkel HOp5k zE Vrijstellen 160
Dreef enkel HOp9f zE Nulbeheer 144
Totaal: 6053

5.2.15.2 Beheer van hagen, houtkanten en bosranden

Houtkanten komen vnl. voor in het centrale beemdenlandschap (zie Figuur 5.25).
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Figuur 5.25: Recente luchtfoto van het centrale beemdenlandschap (bron: AGIV).

De laatste decennia is het beheer soms wat verwatert en zal door het (herin-)voeren van een
hak- of middelhoutbeheer (om de 8 à 12 jaar) de vitaliteit van deze landschapsstructuren op-
nieuw worden verbeterd.
Naarmate de mogelijkheid zich aanbiedt42, worden aanvullend nieuwe houtkanten aangeplant of
worden oude/bestaande struikengordels opnieuw aangeplant of ingeboet met karakteristieke
soorten (bv. Hazelaar, Zwarte els, Meidoorn, Sleedoorn, Gelderse roos, Kardinaalsmuts, Wege-
doorn, Steeliep, Europese vogelkers, Rosa spec., enz.).
Bijkomende houtkanten sluiten dan bij voorkeur aan op bestaande kleine landschapselementen
en bossen en vervullen een landschapsgeleidende functie (zie Figuur 5.26). Daarenboven vor-
men deze houtkanten een historische landschapsbeeld, waarbij de situatie uit het Landboek uit
1669 als referentie wordt genomen.
Hiervoor zullen ook de resterende bosbestanden (HB12e, 12g, 14b, 14d en 14f) tegen het einde
van de planperiode worden gerooid om opnieuw een open landschapsbeeld te bekomen. Hierbij
zal bestand HB14d reeds op korte termijn ontbost43 worden en de overige zullen door een (acce-
lererend) hakhoutbeheer opener gemaakt worden om nadien als ruigte (habitattype 6430) be-
heerd te worden. Hierbij zal extra aandacht gaan naar autochtone genenbronnen, de historische
houtkanten en het maximaal behoud van oude populieren als dood hout.

42 Dit is ook reeds voorzien in het NIP en zal uitgevoerd worden tijdens het verdere verloop van de planperiode.
43 Aan te vragen via een afzonderlijke ontbossingsprocedure aangezien niet vergunbaar via een bosbeheerplan.
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Figuur 5.26: Principeschets ecologische stapstenen (bron: Econnection).

5.2.15.3 Beheer van puntvormige elementen en kleine vlakvormige boselementen
Naast de lineaire boselementen zijn nog tal van kleine punt- en vlakvormige elementen in het
plangebied aanwezig. Het betreft hoofdzakelijk enkele waterpartijen en solitaire (knot)bomen. Ze
vereisen een individuele opvolging indien ze als landschapselement moeten behouden blijven.

Rondom poelen en waterpartijen worden bomen en struiken bij voorkeur geheel of gedeeltelijk
gekapt om het water te vrijwaren van dichtgroei, bladval en beschaduwing en de ontwikkeling en
het behoud van water- en oevervegetaties mogelijk te maken. Gezien het aantal poelen in het
plangebied vrij beperkt is, zullen deze bijzondere aandacht krijgen en waar mogelijk wordt de
optie onderzocht voor de creatie van nieuwe waterpartijen (zoals aan de westzijde van HO7j)44.

In het gebied zijn tevens enkele oude hakhoutstoven of knotbomen gekend, zoals de Steeliep op
Figuur 5.27. Deze zullen gericht beheerd worden, zoals aangegeven in Bijlage 21.

44 In het kader van het NIP werden reeds langsheen het Emmapadje (bestand DB2a) enkele waterpartijen gecreëerd.
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Figuur 5.27: Oude hakhoutstoof van Steeliep in HO4a,
dewelke door enkele kleine, lokale beheeringrepen werd vrijgesteld.

5.2.16 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de milieubeschermende
functie

In het kader van het NIP zijn enkele maatregelen gepland om het waterbergend vermogen te
verhogen. Zo zal de Risschotloop opnieuw kunnen meanderen en zijn enkele percelen afgegra-
ven om ruimte te bieden aan waterminnende vegetatie.

Lokaal zullen nog enkele beperkte ingrepen gebeuren om water (tijdelijk) te bufferen, door het
tijdelijk inunderen van de beemden of het graven van enkele waterpartijen (zoals in HO7j, zie ook
§ 5.2.18.3 en 5.2.18.4).

De bossen hebben tevens een belangrijke schermfunctie naar de omwonenden toe t.o.v. de E34.
Structuurvariatie op basis van boomsoorten en etageopbouw vormen daarbij een meerwaarde.

5.2.17 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de wetenschappelijke functie
In het plangebied zijn er heel wat mogelijkheden tot wetenschappelijk onderzoek: het opvolgen
van het herstel en de ontwikkeling van heischrale vegetatie, de ontwikkeling van valleigraslan-
den, opvolgen autochtone genenbronnen, enz.

Initiatieven van bv. Natuurpunt, INBO, UA, e.d. zullen door de bosbeheerder in overweging wor-
den genomen (bv. terreinbezoek af te stemmen op beheerwerken of broedseizoen).
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5.2.18 Werken die de biotische of de abiotische toestand van het bos
wijzigen

5.2.18.1 Reliëf
Grootschalige reliëfwijzigingen kaderen allen binnen het lopende Natuurinrichtingsproject.

Enkele kleinere initiatieven zijn wel voorzien voor de creatie van bv. waterpartijen, oeverstroken
en t.b.v. een optimaal vloeiweidebeheer (zie verder).

5.2.18.2 Wegenaanleg
In het plangebied worden verhardingen vermeden en wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
de bestaande ondergrond. Enkel daar waar reeds een (half-)verharding aanwezig is, wordt deze
verder met dezelfde materialen onderhouden. Beschadigde of gedegradeerde wegen worden
waar nodig hersteld.

Bij exploitaties zal steeds gebruik gemaakt worden van de beschikbare dienstwegen. Waar nodig
worden (onverharde) uitrijpistes aangeduid (min. 18m tussenafstand), dewelke ook bij latere be-
heerwerken steeds gebruikt zullen worden.

5.2.18.3 Waterbeheer

Lokaal zijn enkele kleine ingrepen voorzien die het waterbergend/-voerend vermogen en de eco-
hydrologische potenties optimaliseren45.

Zo zal de greppel op de westzijde van bestand HO8i worden afgeschuind om de groeiplaats van
Dopheide uitbreidingsmogelijkheden te bieden. Dit zal gebeuren door de oostelijke rand van de
greppel zeer zwak hellend af te graven, zodat een oeverzone van zo’n 2m breed wordt bekomen.
De grond die hieruit wordt gehaald kan mogelijks gebruikt worden om de rijsporen van de aanpa-
lende dreef op te vullen, teneinde bosexploitatie en recreatie te faciliteren. De heischrale berm-
vegetatie wordt bij deze werken maximaal ontzien. Indien er in de te vergraven zone nog bijzon-
dere boom- of struiksoorten staan, worden deze voorafgaandelijk aan de ingreep verplant.

De westzijde van bestand HO7j zal tevens ingericht worden als waterpartij, met de mogelijkheid
om als bufferbekken te dienen bij dreigende wateroverlast in de aanpalende woonwijk. De inrich-
ting zal gericht zijn op het creëren van een permanent waterhoudende plas, met mogelijkheid om
bijkomend water te bergen (bv. zacht oplopende oever en/of winter- en zomerbedding).

Ook de oude bedding van de Risschotse loop zal opnieuw in het landschap zichtbaar worden
gemaakt en dit zowel door het aanleggen van een (licht meanderende) waterpartij op de grens
van bestand LS1a, 2a, 2c en 3a, als door het aanbrengen van begeleidende beplanting en het
aanpassen van het begrazingsblok.

5.2.18.4 Herstel van het historisch vloeiweidesysteem

Vanuit cultuurhistorisch en ecohydrologisch standpunt46 wordt ervoor gekozen om – waar moge-
lijk – het greppelsysteem van de voormalige vloeiweiden opnieuw (beperkt) operationeel te ma-
ken. De concrete of correcte vorm volledig opnieuw herstellen en op het terrein laten functione-
ren, zal evenwel niet mogelijk zijn. Wel zal getracht worden, om door het plaatsen van enkele
stuwen, doorsteken en/of greppels, (een deel van) de beemden opnieuw te laten bevloeien.
Op basis van enkele luchtfoto’s, schetsen en historische documenten, wordt hierna een indicatie
gegeven van de werking van dergelijke vloeiweiden47.

45 Dergelijke ingrepen zijn steeds onderhevig aan een afzonderlijke stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.
46 Noot: Historisch gezien werd bevloeiing van graslanden aangewend als een vorm van bemesting, waarbij voedselrijk
water over hooilanden stroomde en daarbij partikels kon afzetten. Op die manier kon dan een 2e, 3e, … snede worden
geoogst. Door de opkomst van kunstmest en het vervallen van het gebruik van werkpaarden, raakte dergelijk systeem in
onbruik. In voorliggend geval werd de bevloeiing in hoofdzaak in de wintermaanden toegepast, d.m.v. inundatie.
47 Indien het reliëfverschil minder dan 50 cm bedraagt en er geen betekenisvolle terreinwijziging wordt doorgevoerd, dient
geen specifieke stedenbouwkundige aanvraag meer te gebeuren. De exacte ligging en verdere modaliteiten van zulke
greppels worden verder behandeld binnen het NIP en vormen het discussiepunt met o.a. het Agentschap Onroerend
Erfgoed en de Vrienden van het Zoerselbos.
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Inrichting48

In de centrale beemden is een herinrichting opportuun in bestanden HO8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f en
8h.
Door het tijdelijk afsluiten van de waterafvoer, kan er water uit de Tappelbeek en/of uit de Monni-
kenloop over de betrokken graslanden vloeien.
Door het herprofileren49 van de ondiepe greppels wordt het regenwater afgevoerd, zonder hierbij
de kwelwerking negatief te beïnvloeden.

Voor bestanden 8c, 8d, 8e, 8f en 8h zal een stijging van het waterniveau noodzakelijk zijn door
bv. de Halse spui te sluiten, zodat er water kan lopen in de greppel op de noordelijke rand van
bestand 8h. Via een netwerk van dwarsgrachten (noord-zuid georiënteerd, nog zichtbaar op Fi-
guur 5.25), dewelke niet rechtstreeks uitgeven op de greppel op de zuidrand van bestand 8h, kan
dan het water over het grasland vloeien. Idealiter wordt dit “verarmde” water afgevoerd naar bv.
de Monnikenloop en wordt er voor deze bestanden opnieuw “rijk” water vanuit de Tappelbeek
omgeleid om via eenzelfde greppelsysteem te vloeien tot op de noordrand van bestanden 8c en
8d. De bevloeiing van deze bestanden kan dan op een gelijkaardige wijze geschieden.

Het bevloeiien van bestanden 8a en 8b (zie Figuur 5.28) kan eveneens gebeuren vanuit de Mon-
nikenloop (al dan niet na opstuwing van de Zoerselse spui). Op heden gebeurt dit reeds, doch dit
is eerder te wijten aan een gebrekkige waterafvoer of lokale opstopping. Een aftakking van de
Monnikenloop op de NO-hoek van bestand 8b brengt dan water in de greppel op de noordzijde
van bestanden 8a en 8b, waardoor dit via het grasland opnieuw (gravitair) in zuidelijke richting
kan vloeien. Een nieuw greppelsysteem is hier niet noodzakelijk, maar dan dient wel de recht-
streeks aantakking met de greppel op de bestandsgrens tussen 8a en 8b vermeden worden.

48 Vooraleer tot de effectieve uitvoering van dergelijke werken kan overgegaan worden, zal hier nog steeds voorafgaan-
delijk bijkomend onderzoek moeten gebeuren. Dit zal zich dan moeten focussen op bv. de precieze ligging van het oude
greppelsysteem, de mate van kwel en de hieraan verbonden vegetaties, alsook de waterstand en -kwaliteit van de water-
loop en het grondwater dienen verder bestudeerd moeten worden.
49 Noot: Gemakshalve wordt er best voor gezorgd dat de afstand tussen de verschillende greppels overeenkomt met het
gebruikte beheermaterieel. Ook moet de ruimte aan de einden van de greppels (doodlopend of voorzien van een duiker)
voldoende zijn om bv. te kunnen keren. De greppels zelf dienen ondiep te zijn (kwel niet beïnvloeden) en indien het ter
plaatse hergebruiken van de grond die hier uit komt de ecohydrologische potenties zou schaden, wordt dit vanzelfspre-
kend afgevoerd.
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Figuur 5.28: Zicht op de overgroeide greppel op de grens van bestand HO8a en 8b.

Zoals te zien is op Figuur 5.25 en op Figuur 5.29, hangt de ligging van de greppels af van het
perceel in kwestie.

Figuur 5.29: Zicht op het greppelsysteem in de zuidelijke beemden (bron: Bing Maps).
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In de zuidelijke beemden loopt namelijk het greppelsysteem noord-zuid op de oostelijke oever
van de Tappelbeek en oost-west op de westelijke oever. Dit is mogelijk te wijten aan de afwate-
ring naar respectievelijk de Monnikenloop enerzijds en de zgn. “Gescheedloop” (zie Figuur 5.30)
anderzijds.
Deze hooilanden kunnen geïnundeerd worden door het sluiten van de Halse spui.
Een optimalisatie van het greppelsysteem is hier tevens aan de orde en zal best gebeuren zoals
hiervoor beschreven voor het centrale beemdenlandschap (ondiep, met aandacht voor kwel).

Figuur 5.30: Popp-kadasterkaart (1842-1879).

Regulier beheer
Na de eventuele uitvoering van een aantal inrichtingsmaatregelen, dient jaarlijks gehooid te wor-
den. De exacte frequentie en periode zal afhankelijk zijn van de toegankelijkheid van de percelen
in kwestie (betreedbaar zonder schade aan de ondergrond aan te brengen). Optimaliter zou er
tussen de verschillende bestanden een verschil moeten zijn in maaiperiode en frequentie (bv.
i.k.v. vruchtzetting, behoud van vluchtstroken voor fauna, e.d.).
De bevloeide percelen dienen wel jaarlijks gehooid te worden en sommige percelen zelfs twee
maal per groeiseizoen. Wel wordt er telkens een klein deel per bestand niet gemaaid als refugi-
um voor invertebraten en elk jaar is er een ander deel van het bestand dat niet gemaaid wordt.
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Indien het technisch mogelijk is en de waterkwaliteit het toelaat, worden jaarlijks ook enkele
beemden bevloeid. Dit kunnen ook jaarlijks verschillende percelen zijn, zodat sommige bestan-
den jaarlijks bevloeid worden en andere slechts om de 2 à 3 jaar.

5.2.19 Bijzondere werken
5.2.19.1 Vrijhouden van nutsleidingen

Het vrijhouden van nutsleiding wordt waar mogelijk gekoppeld aan het regulier bosbeheer. Door
een regelmatige schouwing van de nutsleidingen kunnen eventuele calamiteiten tijdig worden
herkend en kunnen alsnog preventieve maatregelen worden genomen wanneer zich de nood-
zaak zich stelt.
Zo worden de draden van de elektriciteitsleidingen vrijgehouden van opgaande bomen (cfr. be-
stand HO9c). Deze werken (hakhout) worden doorgaans door de netbeheerder (Elia) uitgevoerd.

Bijzondere aandacht verdient ook de ondergrondse gasleidingen die op verschillende plaatsen
doorheen het plangebied lopen. Deze stroken worden vrij gehouden van houtige gewassen en
d.m.v. een extensief maaibeheer (met afvoer) open gehouden. Betrokken percelen zijn onder-
meer HO9b, HU1k, HU1j en HE4c (leiding wordt bij deze laatste wordt gesupprimeerd, doch het
hakhoutbeheer wordt hier wel behouden).

5.2.19.2 Plaatsen of vervangen van afsluitingen

In het kader van begrazing, zal op enkele percelen een afsluiting geplaatst moeten worden. Prik-
keldraad wordt steeds vermeden en er wordt bij voorkeur gewerkt met schrik- en/of ursusdraad.

Indien voormalige open plekken worden bebost (cfr. HO9e), worden bestaande afsluitingen
steeds verwijderd. Bij jonge aanplanten of verjongingsgroepen, is een tijdelijke afspanning tegen
reevraat wel aangewezen.
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6 Uitvoeringsprogramma

In welke bestanden er gekapt zal worden en het tijdstip van de kappingen en dunningen zijn
weergegeven in Bijlage 19.

De overige beheermaatregelen die in de komende 20 jaar voorzien zijn, zijn weergegeven in Bijlage
20.
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7 Ontheffingen, meldings- en
vergunningsplichtige
activiteiten

Voor de kappingen vermeld in voorliggend beheerplan dient geen afzonderlijke kapmachtiging
(bomen in bestand) of stedenbouwkundige vergunning (individuele of bomen in rij) te worden
aangevraagd.

Kleinere werken vermeld in voorliggend beheerplan zijn bij definitieve goedkeuring van het be-
heerplan niet meer vergunningsplichtig (wanneer voldoende gedetaileerd uitgewerkt), dit omvat
onder meer de aanleg van kleine waterpartijen, kappen van bomen in rij, etc. Door een goedge-
keurd beheerplan is men vrijgesteld van de natuurvergunningsplicht.

Voor het uitvoeren van de opgesomde maatregelen wordt een ontheffing op het door artikel 7
van het ‘Besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998’ opgelegd verbod op wijzigen van be-
paalde vegetaties gevraagd.

Merk op dat voor het bosreservaat geplande beheersmaatregelen tevens een opheffing van een
aantal van de verbodsbepalingen vereisen van art. 35 van het ‘Decreet van 21 oktober 1997 be-
treffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (B.S.10/01/1998) gewijzigd bij decreet van 19
juli 2002’:

- Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek (andere dan monitoring en beheerseva-
luatie) Wanneer derden dieren willen vangen of doden voor wetenschappelijk onderzoek
dienen deze wel over de nodige toelatingen te beschikken (onder andere een machtiging
van het Agentschap voor Natuur en Bos). Doden van fauna voor wetenschappelijk on-
derzoek wordt enkel toegestaan indien er geen andere methoden beschikbaar zijn.

- Het vangen en doden van dieren onder bepaalde voorwaarden wanneer door een even-
tuele overpopulatie van een bepaalde diersoort, deze soort een bedreiging vormt voor
het ecosysteem of andere populaties van beschermde dieren of plantensoorten,

Deze bepalingen zijn ook van toepassing indien delen van het plangebied in toekomst een sta-
tuut van Vlaams natuurreservaat zouden verkrijgen.

Voor de voorziene reliëfwijzigingen zoals vemeld in § 5.2.18.1 en de aanleg van fietspaden in het
kader van de landinrichting zal een stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd waar-
op ANB advies geeft.

Gezien het plangebied grotendeels binnen beschermd landschap ligt, is voor bepaalde werken
toelating of advies nodig van het Agentschap Onroerend Erfgoed (en ook bij sommige grondwer-
ken van discipline Archeologie).



Ontheffingen, meldings- en vergunningsplichtige
activiteiten

Pagina 182 van 348



Openstelling

Pagina 183 van 348

8 Openstelling

8.1 Wegennet en opengestelde boswegen
Het Zoerselbos is een belangrijk gebied voor zachte recreatie. Er zijn heel wat paden en routes
voor wandelaars en fietsers aanwezig. Deze worden behouden en verder geoptimaliseerd (o.a.
ook door bijkomende ruiterpaden).

In het kader van het besluit rond de toegankelijkheid van bosgebieden en natuurreservaten (BVR
5 december 2008), is het verplicht om een toegankelijkheidsplan en –reglement op stellen met
aanduiding van de toegankelijke wegen, specifieke bebording en aanduiding van specifieke zo-
nes met aangepaste regels. De toegankelijkheidsregeling (met de regeling zelf, toegankelijk-
heidskaart en bebordingsplan) is weergegeven in Bijlage 22, op Kaart 5.4: Toegankelijkheidsre-
geling en op Kaart 5.5: Bebording.

De private bossen zijn niet toegankelijk.
In het openbaar deel is er de mogelijkheid tot tijdelijk afsluiten van paden ten behoeve van
broedvogels of andere bijzondere of kwetsbare biologische waarden (bvb. zeldzame flora). Ook
in de functie van de jacht kunnen paden tijdelijk worden afgesloten. In ieder geval dient een dui-
delijke signalisatie te worden voorzien.

Wandelpaden
Er is een vrij goed uitgebouwd netwerk van wandelpaden aanwezig.
In kader van de natuurinrichting worden nog enkele nieuwe of aangepaste wandelpaden voor-
zien (o.a. langsheen Sjouwel).

Fietspaden
Naast het fietsnetwerk en de knooppuntroutes die doorgaans op de (half-)verharde wegen lopen,
worden er in het kader van de natuurinrichting nog enkele nieuwe of aangepaste fietspaden
voorzien (o.a. langsheen Sjouwel).

Ruiterpaden
Binnen het plangebied zijn er reeds verschillende ruiterpaden afgebakend. In kader van de na-
tuurinrichting worden nog enkele nieuwe of aangepaste ruiterpaden voorzien (vnl. in een afzon-
derlijke bedding). Tevens wordt er een bestaand ruiterpad opgedoekt.

Gemotoriseerd verkeer
In het Zoerselbos zijn er een aantal wegen toegankelijk voor plaatselijk gemotoriseerd verkeer.
Deze zijn enkel toegankelijk voor aangelanden, dus hoofdzakelijk voor plaatselijke landbouwers
of private boseigenaars en occasioneel voor bosexploitatie.

Ruimingspistes
Ruimingspistes of exploitatiepaden die niet samenvallen met een toegankelijk pad zijn niet toe-
gankelijk voor het publiek.
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8.2 Eénmalige of occasioneel georganiseerde activi-
teiten

Grotere éénmalige doortochten voor wandelaars, MTB’s, ruiters, … door het plangebied kunnen
mits voorafgaandelijke aanvraag bij ANB worden toegelaten50.

Er is binnen Zoersel ook nog de Algemene Bestuurlijke Politieverordening dewelke een aantal
zaken verbied. Voor zogenaamde risicovolle activiteiten kan steeds een aparte machtiging wor-
den aangevraagd bij ANB. Voor een aantal zaken worden in het kader daarvan vooraf afspraken
gemaakt met de federaties.

8.3 Recreatieve infrastructuur
Toegankelijkheidsborden
Er worden bij alle bostoegangen borden geplaatst51 die de toegankelijkheid van de paden en be-
standen regelen. Hierop komt bv. ook de melding van de gedragscode in het Zoerselbos (honden
aan de leiband, fauna & flora niet verstoren, enz.). Ook kunnen hier beheerwerken of een ver-
hoogd bosbrandrisico worden aangekondigd. Voor de exacte locatie van de verschillende borden
wordt verwezen naar Kaart 5.5: Bebording.

Infopanelen
Waar mogelijk worden beheeringrepen geduid d.m.v. informatiepanelen. Hierop wordt de ecolo-
gische “waarde” van bv. dood hout, FSC-label (zie Figuur 8.31) en open plekken op een over-
zichtelijke wijze uit de doeken gedaan of wordt bv. de noodzaak of het doel van een kapping
weergegeven.

Figuur 8.31: Voorbeeld aanduiding van verantwoord bosbeheer.

50 Indien niet tegenstrijdig met bv. het beschermingsbesluit.
51 Zoals in grote lijnen reeds voorzien i.k.v. het NIP.
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Barelen en toegangsbeperking
Om ongewenste recreanten en voertuigen buiten de percelen te houden, is er op diverse toe-
gangspunten een bareel of poort voorzien. De barelen houden gemotoriseerd verkeer tegen, al
dan niet in combinatie met V-poorten om ook fietsers en ruiters tegen te houden. Poorten staan
aan wegen die voor iedereen afgesloten zijn, namelijk de rustgebieden.

De toegankelijkheid voor de verschillende gebruikersgroepen wordt eveneens geregld d.m.v.
specifieke gebods- of verbodsborden (zie Kaart 5.5: Bebording).

Zitbanken en rustplaatsen
Binnen het plangebied zijn er slechts enkele zitbanken aanwezig. Er worden afhankelijk van de
behoefte lokaal nog een aantal bijkomende zitbanken en rustplaatsen (met afdak en picknickta-
fel) voorzien.

Overige infrastructuur
Er zijn op enkele locaties nog schuilhutten, fietsenstallingen en paardenaanbindplaatsen voor-
zien. Een overzicht is terug te vinden op Kaart 5.4: Toegankelijkheidsregeling.
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9 Monitoring

Monitoring in het plangebied is belangrijk om de resultaten van het gevoerde beheer op fauna, flora,
graslandontwikkeling, bosevolutie, etc. op te kunnen volgen.

Na beoordeling worden zo nodig de maatregelen voortgezet, dan wel bijgestuurd in overeen-
stemming met de beheerdoelstellingen en binnen de grenzen van het goedgekeurde beheerplan.
Het eigenlijke monitoringsplan wordt opgemaakt door ANB en opgevolgd door een beheercom-
missie.

Gezien het grootste deel van het plangebied gelegen is binnen Habitatrichtlijngebied gaat er bij
de monitoring in de openbare bestanden vooral aandacht naar de aanwezige en te ontwikkelen
habitats en soorten zoals vermeld in de S-IHD. Voor de inventarisatie en opvolging wordt sa-
mengewerkt met lokale vrijwilligers.

Tabel 9.34: Evaluatie van het uitgevoerde beheer.
Evaluatie-item Evaluatiemoment Evaluatie-elementen Opvolging

ontwikkeling interne
bosranden

jaarlijks eerste vijf
jaar, daarna regel-
matig

 behoud en ontwikkeling
doelsoorten heischraal gras-
land

 structuurrijkdom

 Bijsturen maairegime
of opslag terugzetten

bosrandbeheer driejaarlijks, tot vijf
jaar na aanleg

 structuurovergang en soort-
verhouding

 natuurlijke inmenging
streekeigen soorten

 inmenging uitheemse soor-
ten

 inboeten met streef-
soorten

 extra kappingen in bos-
rand

 bevoordelen natuurlijke
inmenging

 verwijderen uitheemse
soorten

vegetatie graslan-
den driejaarlijks  vegetatieontwikkeling

 indicatorsoorten  bijsturen beheer

greppels beemden driejaarlijks

 aanwezigheid kensoorten en
verhouding Veldrus (zuur re-
genwater) versus Dotter-
bloem (kwel)

 aanpassen afwatering
(profiel van greppels)
en/of bevloeiing

waterpeilbeheer
frequent opmeten
van peilbuizen/-
schalen

 evolutie kenmerkende vege-
taties

 bijsturen waterpeilbe-
heer

 plaatsen bijkomende
peillaten op waterlopen

waterkwaliteit
Tappelbeek

opvolgen invloed
van afkoppeling en
waterzuivering

 afdoende kwaliteit om be-
vloeiing van de beemden toe
te laten zonder eutrofiëring
of verstoring van de kwel

 starten, stoppen of
wijzigen frequentie be-
vloeiing (inundatie)

bestrijding Ameri-
kaanse vogelkers

tweejaarlijks na be-
strijding

 heropschieten verjonging
Amerikaanse vogelkers

 nabehandeling
 uittrekken opslag

dood hout vijfjaarlijks  aandeel dood hout  gericht ringen of kap-
pen van bomen

oude bomen met
veiligheidsrisico jaarlijks  toestand bomen  verwijderen risicovolle

boomdelen

verjonging 4 jaar na kapwerken
 voldoende verjonging van de

gewenste soort (bv. zE, Ps)

 inbrengen verjongings-
groepen of vrijstellen
doelsoorten
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Evaluatie-item Evaluatiemoment Evaluatie-elementen Opvolging

vestiging/ontdekking
zeldzame soorten jaarlijks

 bv. nieuwe zeldzame plant-
of diersoort of autochtone
genenbron

 zo nodig lokaal het
beheer aanpassen op
de habitatvoorkeur of
soortkarakteristieken

Beschrijving voorstel van monitoringsdoelen en –methodes

1) Bosrandbeheer
De beheerevaluatie moet niet noodzakelijk in een monitoringprogramma opgenomen worden. Dit
kan bvb. ook opgevolgd worden via de registratie van de werken.
Voor het bepalen van de effecten van de bosranden op fauna, kan uitgekeken worden naar vrij-
willigers of af en toe www.waarnemingen.be checken op nieuwe vondsten.

2) Vegetatie natte graslanden
Doel monitoring: staat van de natte graslanden (Dotterbloem- of Veldrusgrasland) opvolgen en
indien nodig het beheer bijsturen.
Positieve indicator: voorkomen van kensoorten zoals Brede orchis, Dotterbloem, Tweerijige zeg-
ge, Bosbies, Moerasrolklaver, Echte koekoeksbloem, Veldrus en ratelaar.
Indicatoren verruiging: toename Moerasspirea, Haagwinde, Gewone berenklauw, Liesgras, Rid-
derzuring en Koniginnekruid.
Bijsturing: maairegime aanpassen – meer maaien (en sowieso steeds maaisel afvoeren).
Indicatoren vermesting: toename Ridderzuring, Gewone berenklauw, Haagwinde, Gewone
smeerwortel, Liesgras, Vogelmuur en Waterpeper.
Bijsturing: bron van vermesting aanpakken.
Indicatoren vernatting: toename Scherpe zegge, Riet, Liesgras, Bitterzoet en Holpijp.
Bijsturing: afvoergreppels onderhouden.
Indicatoren verzuring: toename Zwarte zegge, Pitrus en Egelboterbloem.
Bijsturing: ondiepe greppels onderhouden om zuur regenwater oppervlakkig af te voeren.
Timing: om de drie jaar.
Waar: percelen nog te selecteren; best op allemaal (zie Kaart 4.1: Visie).
Normen (presentie en bedekking indicatorsoorten): nog te bepalen.

3) Bosontwikkeling & vegetatie beekbegeleidende en broekbossen
Doel monitoring: staat van de beekbegeleidende en broekbossen opvolgen en indien nodig het
beheer bijsturen. De oppervlakte 91E0-habitat is dermate belangrijk om de staat van instandhou-
ding bij op te volgen.
Timing: Dit kan met een lage frequentie, bvb. om de zes jaar uit te voeren in een deel van de nat-
te bosbestanden (werklast kan verdeeld worden over twee meetmomenten), want de staat van
het bos zal in de eerste plaats afhangen van een constante hoge watertafel en deze wordt opge-
volgd via peilbeheer.
Positieve indicator: voorkomen van kensoorten Elzenzegge, Blauw glidkruid en Moeraswalstro.
Indicatoren verdroging: Grote brandnetel en algemene afname vochtminners.
Indicatoren vermesting: Grote brandnetel, Liesgras, Haagwinde, Gewone vlier en Ridderzuring.
Indicatoren verruiging: bramen en Grote brandnetel.
Waar: deel van de bestanden (maximaal de helft, zie Kaart 4.1: Visie).
Normen (presentie en bedekking indicatorsoorten): nog te bepalen.

4) Bestrijding exoten
Dit komt neer op het klassieke opvolgingsbeheer na een bestrijding.
Ook het opvolgen van eventuele nieuwe invasieve soorten of nieuwe groeiplaatsen verdient extra
aandacht. Dit kan namelijk geïnduceerd worden door specifieke beheeringrepen (bv. creatie van
licht of aanwezigheid van onbegroeide percelen).

5) Opvolgen bomen met veiligheidsrisico
Dit heeft eerder een recreatief doel en hangt niet noodzakelijk samen met het gevoerde beheer.
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Controle kan gebeuren op basis van een standaard VTA en bij twijfel of aanbeveling voor verder
onderzoek, kan dit best opgevolgd worden door een erkend boomdeskundige (bv. European
Treeworker of Treetechnician).
Ingrijpen (verwijderen van dode/gevaarlijke boomdelen) dient ook enkel te gebeuren in voor het
publiek toegankelijke zones. Prioritair hierbij zijn de toegankelijke zones en wandelpaden.

6) Vismigratieknelpunten
De vismigratieknelpunten zijn één van de bepalende factoren voor het behoud van de vispopula-
tiesamenstelling. Wat timing en werkverdeling betreft, kan dit wellicht samen in één controleron-
de opgenomen worden met de controle van de peilen.

7) Opvolgen vogelpopulatie
Een jaarlijkse telling is in de praktijk niet haalbaar, vierjaarlijks is wel een minimum. Er kan hierbij
ook geopteerd worden om vrijwilligers in te schakelen. Terugvallen op bvb. losse waarnemingen
via www.waarnemingen.be is een eerste stap, maar een afgelijnde opdracht zou natuurlijk beter
zijn (dit kan verder uitgewerkt worden nadien).

8) Opvolgen invertebraten
Een jaarlijkse inventarisatie van de kevers, bijen, dagvlinders, e.d. is in de praktijk niet haalbaar,
vierjaarlijks is wel een minimum. Er kan hierbij ook geopteerd worden om vrijwilligers in te scha-
kelen. Terugvallen op bvb. losse waarnemingen via www.waarnemingen.be is een eerste stap,
maar een afgelijnde opdracht zou natuurlijk beter zijn (dit kan verder uitgewerkt worden nadien).

9) Opvolging specifieke doelsoorten:
Hazelworm en levendbarende hagedis zijn in het beheerplan als doelsoort beschreven en er zijn
duidelijke beheermaatregelen beschreven ten gunste van deze soort.
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10 Kostenraming

Teneinde een inschatting te kunnen maken van de benodigde beheerinspanning, wordt even-
eens een raming opgemaakt van de beheerkosten52 in de loop van de planperiode (voor de in
Bijlage 20 voorziene beheeringrepen).

Tabel 10.35: Overzicht voornaamste beheerkosten.
Ingreep gem.

kost (€) aantal (ha of
dagen)

aantal x/20
jaar

subtotaal
(€)

Aanleg houtkant
€/ha

vnl. in beemden 5000 1,72 ha 1 8.600
Bevloeiing

250,- €/dag
onderhoud  sluizen & duikers + 2-jaarlijks
inunderen van 30 ha (of jaarlijks 15 ha) 250 4,00 dagen 10 10.000

Exotenbestrijding
250,- €/dag

(na)behandeling en controle
(tijdens uitvoering regulier beheer) 250 4,00 dagen 4 4.000

Infrastructuur53

250,- €/dag
onderhoud paden, zitbanken, borden,
barelen, enz. 250 2,00 dagen 20 10.000

Kappen van rand
€/ha

afzetten van houtkant 2200 2,46 ha 5 27.060
Maaien

€/ha
extensief maaibeheer 600 12,28 ha 10 73.680
hooien natte graslanden54 900 33,60 ha 20 604.800

Ontstronken
€/ha

ruimen stobben of uitfrezen 1600 0,38 ha 1 608
Graafwerken

€/ha
afgraven/afschuinen 1300 0,49 ha 1 637

Plantgoed + aanplanting + 5% inboeten
€/ha

herbebossing, bosverjonging en bebossing 6000 42,15 ha 1 252.900

Totaal kosten: 992.285

52 Kosten werden berekend op basis van uitgemiddelde prijsopgaven van de betrokken ingreep (gegevens aangeleverd
door ANB). Deze kunnen eventueel fluctueren doorheen de tijd en kunnen bv. afhankelijk zijn van specifieke materiaal- of
ondergrondeisen. Grontmij kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor de weergegeven bedragen.
53 In deze prijs zit geen aanschaf van nieuwe infrastructuur of aanvoer van nieuw wegdek inbegrepen.
54 Deze prijs gaat uit van slechts 1 maaibeurt in plaats van de 2 die – indien mogelijk – in het voorliggende beheerplan
worden voorgesteld.
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Afgaande op de dendrometrische gegevens uit hoofdstuk 2 en zonder rekening te houden met
tussentijdse aanwas, wordt het te kappen volume over de komende 20 jaar geraamd op bijna
10.000m³. Wanneer een eenheidsprijs van 30 euro/m³ wordt gehanteerd, resulteert dit in een
opbrengst van iets minder dan 300.000 euro.

Na aftrek van de in Tabel 10.35 vernoemde beheerkosten, is er een negatieve balans van zo’n
695.000 euro.

Hierbij dient evenwel vermeld te worden dat er in 2013 nog een grote opbrengst is geweest uit de
kapping van ondermeer bestand HO3a en een hele reeks dunningen.
De grootste kost is bovendien het maaien van de graslanden en ruigtes, wat op zich al goed is
voor >675.000 euro. Deze prijs kan eventueel gedrukt worden door kostenloze beheerovereen-
komsten met landbouwers (enkel een valabel alternatief als zij over het geschikte beheermateri-
eel beschikken) of door het verkopen van het maaisel voor bv. vergisting (biomassa). Ook wor-
den een heel aantal habitats in stand gehouden, hersteld en/of gecreëerd i.k.v. IHD’s en wordt
hiervoor ook een specifieke subsidie voorzien.
De 2e belangrijkste kost is het aankopen en aanplanten van plantgoed. Voor bebossingen (even-
eens i.k.v. IHD) kan mogelijks het boscompensatiefonds worden aangewend, waardoor ook deze
kosten lager zullen uitvallen.
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Bijlage 1: Overzicht kadastrale percelen.

Bosplaats Bestand NAAM Opp.
(ha) Statuut ID Kadastraal blad Perceel Opp.

(m²)
DB 1a ANB 1,78 Domeinbos 1983 11017A020000_2011O 11017A0427/00C000 17781
DB 2a ANB 3,47 Domeinbos 3199 11017B020000_2011O 11017B0377/00A000 9325
DB 2a ANB 3,47 Domeinbos 3470 11017B020000_2011O 11017B0383/00A000 25373
DB 2b ANB 0,47 Domeinbos 3199 11017B020000_2011O 11017B0377/00A000 4702

DB 2c OCMW
Antwerpen 1,77 Openbaar 3196 11017B020000_2011O 11017B0382/00A000 17703

DB 2d ANB 1,45 Domeinbos 3219 11017B020000_2011O 11017B0389/00B000 1720
DB 2d ANB 1,45 Domeinbos 3356 11017B020000_2011O 11017B0389/00A000 4545
DB 2d ANB 1,45 Domeinbos 3403 11017B020000_2011O 11017B0389/00C000 8195
DB 3a ANB 2,91 Domeinbos 10139 11055D010000_2011O 11055D0093/00F000 1316
DB 3a ANB 2,91 Domeinbos 10377 11055D010000_2011O 11055D0094/00N003 3827
DB 3a ANB 2,91 Domeinbos 10273 11055D010000_2011O 11055D0092/00_000 23959
DB 3b ANB 5,25 Domeinbos 3316 11017B020000_2011O 11017B0390/00E000 1250
DB 3b ANB 5,25 Domeinbos 3307 11017B020000_2011O 11017B0390/00D000 24699
DB 3b ANB 5,25 Domeinbos 3319 11017B020000_2011O 11017B0390/00B000 26528

DB p1b CAUBERGHES
GEORGES 0,22 Privaat 1958 11017A020000_2011O 11017A0428/00_000 2179

DH 1a ANB 1,39 Domeinbos 9425 11055C020000_2011O 11055C0239/00H000 13892
DH 2a ANB 0,94 Domeinbos 9486 11055C020000_2011O 11055C0197/00F000 1467
DH 2a ANB 0,94 Domeinbos 9447 11055C020000_2011O 11055C0197/00G000 1510
DH 2a ANB 0,94 Domeinbos 9526 11055C020000_2011O 11055C0196/00P000 1729
DH 2a ANB 0,94 Domeinbos 9536 11055C020000_2011O 11055C0196/00M002 4685
DH 2b ANB 0,34 Domeinbos 9489 11055C020000_2011O 11055C0193/00F000 3423
DH 2c ANB 0,61 Domeinbos 9472 11055C020000_2011O 11055C0183/00E000 6114

DH p2d PELEMANS
ANNEMIEKE 0,31 Privaat 9648 11055C020000_2011O 11055C0191/00M000 3077

DH p2e BOLLEN
MATHIEU 0,35 Privaat 9461 11055C020000_2011O 11055C0191/00G000 3450

DH p2f LAMBERT
GRIET 0,15 Privaat 9431 11055C020000_2011O 11055C0186/00V000 1489

DH p2g PLUYM MARIA 0,71 Privaat 9607 11055C020000_2011O 11055C0186/00B002 1270
DH p2g PLUYM MARIA 0,71 Privaat 9435 11055C020000_2011O 11055C0190/00E000 5848

DH p3a VAN GIEL -
VERBIST 0,22 Privaat 9561 11055C020000_2011O 11055C0180/00G000 981

DH p3a VAN GIEL -
VERBIST 0,22 Privaat 9522 11055C020000_2011O 11055C0179/00D000 1218

DH p3b VAN GIEL -
VERBIST 0,40 Privaat 9706 11055C020000_2011O 11055C0181/00V000 4042

HB 10a ANB 3,03 Domeinbos 11442 11055D040000_2011O 11055D0182/00B000 230
HB 10a ANB 3,03 Domeinbos 11466 11055D040000_2011O 11055D0179/00_000 5462
HB 10a ANB 3,03 Domeinbos 11462 11055D040000_2011O 11055D0181/00A000 6636
HB 10a ANB 3,03 Domeinbos 11484 11055D040000_2011O 11055D0181/00B000 6942
HB 10a ANB 3,03 Domeinbos 11403 11055D040000_2011O 11055D0180/00_000 11021
HB 11a ANB 4,39 Domeinbos 11451 11055D040000_2011O 11055D0175/00D000 323
HB 11a ANB 4,39 Domeinbos 11464 11055D040000_2011O 11055D0174/00F000 394
HB 11a ANB 4,39 Domeinbos 11424 11055D040000_2011O 11055D0174/00B000 402
HB 11a ANB 4,39 Domeinbos 11448 11055D040000_2011O 11055D0174/00E000 1371
HB 11a ANB 4,39 Domeinbos 11416 11055D040000_2011O 11055D0176/00B000 2129
HB 11a ANB 4,39 Domeinbos 11441 11055D040000_2011O 11055D0175/00B000 3923
HB 11a ANB 4,39 Domeinbos 11477 11055D040000_2011O 11055D0176/00C000 16371
HB 11a ANB 4,39 Domeinbos 11398 11055D040000_2011O 11055D0175/00C000 18927
HB 11b ANB 1,57 Domeinbos 11401 11055D040000_2011O 11055D0173/00B000 478
HB 11b ANB 1,57 Domeinbos 11424 11055D040000_2011O 11055D0174/00B000 3822
HB 11b ANB 1,57 Domeinbos 11448 11055D040000_2011O 11055D0174/00E000 11316
HB 11c ANB 2,23 Domeinbos 11448 11055D040000_2011O 11055D0174/00E000 130
HB 11c ANB 2,23 Domeinbos 11477 11055D040000_2011O 11055D0176/00C000 253
HB 11c ANB 2,23 Domeinbos 11426 11055D040000_2011O 11055D0176/00D000 5195
HB 11c ANB 2,23 Domeinbos 11451 11055D040000_2011O 11055D0175/00D000 5568
HB 11c ANB 2,23 Domeinbos 11464 11055D040000_2011O 11055D0174/00F000 11172
HB 11d ANB 0,25 Domeinbos 11456 11055D040000_2011O 11055D0161/00F000 2443
HB 12a ANB 0,84 Domeinbos 11394 11055D040000_2011O 11055D0177/00_000 168
HB 12a ANB 0,84 Domeinbos 10021 11055C030000_2011O 11055C0334/00_000 697
HB 12a ANB 0,84 Domeinbos 9919 11055C030000_2011O 11055C0333/00_000 1132
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Bosplaats Bestand NAAM Opp.
(ha) Statuut ID Kadastraal blad Perceel Opp.

(m²)
HB 12a ANB 0,84 Domeinbos 9820 11055C030000_2011O 11055C0331/00_000 6318
HB 12b ANB 0,40 Domeinbos 9820 11055C030000_2011O 11055C0331/00_000 3978
HB 12c ANB 0,70 Domeinbos 11416 11055D040000_2011O 11055D0176/00B000 153
HB 12c ANB 0,70 Domeinbos 9820 11055C030000_2011O 11055C0331/00_000 6795
HB 12d ANB 0,43 Domeinbos 10066 11055C030000_2011O 11055C0330/00_000 339
HB 12d ANB 0,43 Domeinbos 9820 11055C030000_2011O 11055C0331/00_000 4006
HB 12e ANB 0,57 Domeinbos 10066 11055C030000_2011O 11055C0330/00_000 5558
HB 12f ANB 0,30 Domeinbos 10066 11055C030000_2011O 11055C0330/00_000 3021
HB 12g ANB 0,68 Domeinbos 10066 11055C030000_2011O 11055C0330/00_000 6731
HB 12h ANB 0,47 Domeinbos 10066 11055C030000_2011O 11055C0330/00_000 4690
HB 12i ANB 0,51 Domeinbos 9468 11055C020000_2011O 11055C0276/00B000 212
HB 12i ANB 0,51 Domeinbos 10066 11055C030000_2011O 11055C0330/00_000 709
HB 12i ANB 0,51 Domeinbos 9448 11055C020000_2011O 11055C0276/00A000 4151
HB 12j ANB 0,41 Domeinbos 10066 11055C030000_2011O 11055C0330/00_000 800
HB 12j ANB 0,41 Domeinbos 9468 11055C020000_2011O 11055C0276/00B000 3268
HB 12k ANB 0,82 Domeinbos 9468 11055C020000_2011O 11055C0276/00B000 295
HB 12k ANB 0,82 Domeinbos 9448 11055C020000_2011O 11055C0276/00A000 7780
HB 12l ANB 0,53 Domeinbos 9468 11055C020000_2011O 11055C0276/00B000 5298
HB 13a ANB 2,17 Domeinbos 9359 11055C020000_2011O 11055C0275/00A000 132
HB 13a ANB 2,17 Domeinbos 9391 11055C020000_2011O 11055C0274/00A000 189
HB 13a ANB 2,17 Domeinbos 9588 11055C020000_2011O 11055C0273/00_000 303
HB 13a ANB 2,17 Domeinbos 11401 11055D040000_2011O 11055D0173/00B000 20564
HB 13b ANB 0,30 Domeinbos 9588 11055C020000_2011O 11055C0273/00_000 230
HB 13b ANB 0,30 Domeinbos 9513 11055C020000_2011O 11055C0272/00_000 241
HB 13b ANB 0,30 Domeinbos 9683 11055C020000_2011O 11055C0270/00_000 618
HB 13b ANB 0,30 Domeinbos 11392 11055D040000_2011O 11055D0171/00_000 1652
HB 14a ANB 0,66 Domeinbos 9548 11055C020000_2011O 11055C0275/00B000 202
HB 14a ANB 0,66 Domeinbos 9359 11055C020000_2011O 11055C0275/00A000 6363
HB 14b ANB 0,46 Domeinbos 9548 11055C020000_2011O 11055C0275/00B000 4594
HB 14c ANB 0,57 Domeinbos 9548 11055C020000_2011O 11055C0275/00B000 249
HB 14c ANB 0,57 Domeinbos 9359 11055C020000_2011O 11055C0275/00A000 5455
HB 14d ANB 0,38 Domeinbos 9548 11055C020000_2011O 11055C0275/00B000 3773
HB 14e ANB 0,85 Domeinbos 9370 11055C020000_2011O 11055C0274/00B000 451
HB 14e ANB 0,85 Domeinbos 9359 11055C020000_2011O 11055C0275/00A000 1022
HB 14e ANB 0,85 Domeinbos 9391 11055C020000_2011O 11055C0274/00A000 6937
HB 14f ANB 0,59 Domeinbos 9548 11055C020000_2011O 11055C0275/00B000 857
HB 14f ANB 0,59 Domeinbos 9370 11055C020000_2011O 11055C0274/00B000 5089
HB 14g ANB 0,74 Domeinbos 9370 11055C020000_2011O 11055C0274/00B000 437
HB 14g ANB 0,74 Domeinbos 9588 11055C020000_2011O 11055C0273/00_000 1049
HB 14g ANB 0,74 Domeinbos 9391 11055C020000_2011O 11055C0274/00A000 5879
HB 14h ANB 0,42 Domeinbos 9588 11055C020000_2011O 11055C0273/00_000 399
HB 14h ANB 0,42 Domeinbos 9370 11055C020000_2011O 11055C0274/00B000 3765
HB 14i ANB 0,91 Domeinbos 11392 11055D040000_2011O 11055D0171/00_000 188
HB 14i ANB 0,91 Domeinbos 9588 11055C020000_2011O 11055C0273/00_000 8646
HB 14j ANB 0,50 Domeinbos 9588 11055C020000_2011O 11055C0273/00_000 4917
HB 17a ANB 0,85 Domeinbos 11428 11055D040000_2011O 11055D0168/00A000 238
HB 17a ANB 0,85 Domeinbos 9513 11055C020000_2011O 11055C0272/00_000 586
HB 17a ANB 0,85 Domeinbos 11449 11055D040000_2011O 11055D0170/00_000 7373
HB 17b ANB 0,44 Domeinbos 11428 11055D040000_2011O 11055D0168/00A000 4351
HB 17c ANB 0,66 Domeinbos 11436 11055D040000_2011O 11055D0166/00A000 468
HB 17c ANB 0,66 Domeinbos 11428 11055D040000_2011O 11055D0168/00A000 6088
HB 17d ANB 1,44 Domeinbos 11473 11055D040000_2011O 11055D0167/00_000 1644
HB 17d ANB 1,44 Domeinbos 11436 11055D040000_2011O 11055D0166/00A000 12546
HB 17e ANB 1,35 Domeinbos 9685 11055C020000_2011O 11055C0271/00_000 846
HB 17e ANB 1,35 Domeinbos 9513 11055C020000_2011O 11055C0272/00_000 12321
HB 18a ANB 1,80 Domeinbos 9530 11055C020000_2011O 11055C0277/00B000 1662
HB 18a ANB 1,80 Domeinbos 9618 11055C020000_2011O 11055C0269/00_000 16379
HB 18b ANB 1,37 Domeinbos 9513 11055C020000_2011O 11055C0272/00_000 306
HB 18b ANB 1,37 Domeinbos 9683 11055C020000_2011O 11055C0270/00_000 1211
HB 18b ANB 1,37 Domeinbos 9685 11055C020000_2011O 11055C0271/00_000 12150
HB 18c ANB 2,40 Domeinbos 9683 11055C020000_2011O 11055C0270/00_000 1378
HB 18c ANB 2,40 Domeinbos 9692 11055C020000_2011O 11055C0268/00C000 2230
HB 18c ANB 2,40 Domeinbos 9572 11055C020000_2011O 11055C0268/00B000 6463
HB 18c ANB 2,40 Domeinbos 9685 11055C020000_2011O 11055C0271/00_000 6644
HB 18c ANB 2,40 Domeinbos 9345 11055C020000_2011O 11055C0268/00A000 7047



Bijlagen

Pagina 201 van 348

Bosplaats Bestand NAAM Opp.
(ha) Statuut ID Kadastraal blad Perceel Opp.
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HB 19a ANB 1,52 Domeinbos 11373 11055D030000_2011O 11055D0150/00_000 15200
HB 19b ANB 0,29 Domeinbos 11373 11055D030000_2011O 11055D0150/00_000 2604
HB 19c Zoersel 0,41 Openbaar 11170 11055D030000_2011O 11055D0151/00B000 529
HB 19c Zoersel 0,41 Openbaar 11180 11055D030000_2011O 11055D0152/00_000 3539
HB 19d Zoersel 0,45 Openbaar 11180 11055D030000_2011O 11055D0152/00_000 170
HB 19d Zoersel 0,45 Openbaar 11170 11055D030000_2011O 11055D0151/00B000 4371
HB 1a ANB 1,62 Domeinbos 11389 11055D040000_2011O 11055D0191/00_000 187
HB 1a ANB 1,62 Domeinbos 11412 11055D040000_2011O 11055D0190/00A000 527
HB 1a ANB 1,62 Domeinbos 11431 11055D040000_2011O 11055D0193/00_000 1701
HB 1a ANB 1,62 Domeinbos 11395 11055D040000_2011O 11055D0196/00A000 5687
HB 1a ANB 1,62 Domeinbos 11467 11055D040000_2011O 11055D0192/00A000 8122
HB 1b ANB 0,42 Domeinbos 11461 11055D040000_2011O 11055D0195/00_000 1103
HB 1b ANB 0,42 Domeinbos 11481 11055D040000_2011O 11055D0197/00_000 1152
HB 1b ANB 0,42 Domeinbos 11395 11055D040000_2011O 11055D0196/00A000 1818
HB 1c ANB 0,21 Domeinbos 9860 11055C030000_2011O 11055C0345/00_000 594
HB 1c ANB 0,21 Domeinbos 10004 11055C030000_2011O 11055C0329/00_000 1536
HB 1d ANB 1,35 Domeinbos 10068 11055C030000_2011O 11055C0337/00_000 142
HB 1d ANB 1,35 Domeinbos 9860 11055C030000_2011O 11055C0345/00_000 158
HB 1d ANB 1,35 Domeinbos 9786 11055C030000_2011O 11055C0344/00_000 278
HB 1d ANB 1,35 Domeinbos 9718 11055C030000_2011O 11055C0342/00_000 346
HB 1d ANB 1,35 Domeinbos 9815 11055C030000_2011O 11055C0338/00_000 790
HB 1d ANB 1,35 Domeinbos 9761 11055C030000_2011O 11055C0341/00_000 874
HB 1d ANB 1,35 Domeinbos 10004 11055C030000_2011O 11055C0329/00_000 10788
HB 1e ANB 1,83 Domeinbos 9548 11055C020000_2011O 11055C0275/00B000 306
HB 1e ANB 1,83 Domeinbos 9468 11055C020000_2011O 11055C0276/00B000 351
HB 1e ANB 1,83 Domeinbos 9370 11055C020000_2011O 11055C0274/00B000 520
HB 1e ANB 1,83 Domeinbos 9820 11055C030000_2011O 11055C0331/00_000 548
HB 1e ANB 1,83 Domeinbos 10066 11055C030000_2011O 11055C0330/00_000 697
HB 1e ANB 1,83 Domeinbos 9881 11055C030000_2011O 11055C0332/00_000 795
HB 1e ANB 1,83 Domeinbos 10068 11055C030000_2011O 11055C0337/00_000 1172
HB 1e ANB 1,83 Domeinbos 9530 11055C020000_2011O 11055C0277/00B000 1334
HB 1e ANB 1,83 Domeinbos 9618 11055C020000_2011O 11055C0269/00_000 3869
HB 1e ANB 1,83 Domeinbos 9400 11055C020000_2011O 11055C0277/00A000 4130
HB 1e ANB 1,83 Domeinbos 10004 11055C030000_2011O 11055C0329/00_000 4513
HB 21a ANB 0,25 Domeinbos 11161 11055D030000_2011O 11055D0144/00_000 2453
HB 21b ANB 1,40 Domeinbos 9360 11055C020000_2011O 11055C0256/00B000 118
HB 21b ANB 1,40 Domeinbos 11132 11055D030000_2011O 11055D0142/00_000 2983
HB 21b ANB 1,40 Domeinbos 11357 11055D030000_2011O 11055D0143/00_000 10570
HB 22a ANB 0,40 Domeinbos 9614 11055C020000_2011O 11055C0257/00B000 4018
HB 2a ANB 0,85 Domeinbos 11395 11055D040000_2011O 11055D0196/00A000 2006
HB 2a ANB 0,85 Domeinbos 11461 11055D040000_2011O 11055D0195/00_000 6424
HB 2b ANB 0,55 Domeinbos 11395 11055D040000_2011O 11055D0196/00A000 584
HB 2b ANB 0,55 Domeinbos 11461 11055D040000_2011O 11055D0195/00_000 4945
HB 2c ANB 0,48 Domeinbos 11395 11055D040000_2011O 11055D0196/00A000 367
HB 2c ANB 0,48 Domeinbos 11461 11055D040000_2011O 11055D0195/00_000 4282
HB 2d ANB 0,73 Domeinbos 11395 11055D040000_2011O 11055D0196/00A000 732
HB 2d ANB 0,73 Domeinbos 11461 11055D040000_2011O 11055D0195/00_000 6244
HB 3a ANB 0,64 Domeinbos 9786 11055C030000_2011O 11055C0344/00_000 141
HB 3a ANB 0,64 Domeinbos 9860 11055C030000_2011O 11055C0345/00_000 5873
HB 3b ANB 0,38 Domeinbos 9786 11055C030000_2011O 11055C0344/00_000 3604
HB 3c ANB 0,37 Domeinbos 9786 11055C030000_2011O 11055C0344/00_000 3551
HB 3d ANB 0,87 Domeinbos 10004 11055C030000_2011O 11055C0329/00_000 135
HB 3d ANB 0,87 Domeinbos 9934 11055C030000_2011O 11055C0340/00_000 215
HB 3d ANB 0,87 Domeinbos 9761 11055C030000_2011O 11055C0341/00_000 408
HB 3d ANB 0,87 Domeinbos 9869 11055C030000_2011O 11055C0343/00_000 3230
HB 3d ANB 0,87 Domeinbos 9718 11055C030000_2011O 11055C0342/00_000 4417
HB 4a ANB 0,63 Domeinbos 11431 11055D040000_2011O 11055D0193/00_000 543
HB 4a ANB 0,63 Domeinbos 11453 11055D040000_2011O 11055D0194/00_000 5662
HB 4b ANB 0,89 Domeinbos 11453 11055D040000_2011O 11055D0194/00_000 195
HB 4b ANB 0,89 Domeinbos 11467 11055D040000_2011O 11055D0192/00A000 779
HB 4b ANB 0,89 Domeinbos 11389 11055D040000_2011O 11055D0191/00_000 7799
HB 5a ANB 2,22 Domeinbos 11467 11055D040000_2011O 11055D0192/00A000 173
HB 5a ANB 2,22 Domeinbos 11492 11055D040000_2011O 11055D0186/00A000 2976
HB 5a ANB 2,22 Domeinbos 11489 11055D040000_2011O 11055D0187/00A000 18812
HB 5b ANB 0,52 Domeinbos 11442 11055D040000_2011O 11055D0182/00B000 1624
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HB 5b ANB 0,52 Domeinbos 11492 11055D040000_2011O 11055D0186/00A000 3563
HB 6a ANB 4,96 Domeinbos 9718 11055C030000_2011O 11055C0342/00_000 131
HB 6a ANB 4,96 Domeinbos 9934 11055C030000_2011O 11055C0340/00_000 245
HB 6a ANB 4,96 Domeinbos 11489 11055D040000_2011O 11055D0187/00A000 718
HB 6a ANB 4,96 Domeinbos 11467 11055D040000_2011O 11055D0192/00A000 2477
HB 6a ANB 4,96 Domeinbos 11458 11055D040000_2011O 11055D0189/00A000 10330
HB 6a ANB 4,96 Domeinbos 11389 11055D040000_2011O 11055D0191/00_000 14515
HB 6a ANB 4,96 Domeinbos 11412 11055D040000_2011O 11055D0190/00A000 21042
HB 7a ANB 15,15 Domeinbos 11403 11055D040000_2011O 11055D0180/00_000 150
HB 7a ANB 15,15 Domeinbos 11489 11055D040000_2011O 11055D0187/00A000 324
HB 7a ANB 15,15 Domeinbos 11454 11055D040000_2011O 11055D0185/00D000 1241
HB 7a ANB 15,15 Domeinbos 11492 11055D040000_2011O 11055D0186/00A000 1277
HB 7a ANB 15,15 Domeinbos 11458 11055D040000_2011O 11055D0189/00A000 1326
HB 7a ANB 15,15 Domeinbos 11413 11055D040000_2011O 11055D0184/00C000 2551
HB 7a ANB 15,15 Domeinbos 11390 11055D040000_2011O 11055D0185/00C000 3532
HB 7a ANB 15,15 Domeinbos 11430 11055D040000_2011O 11055D0185/00E000 3941
HB 7a ANB 15,15 Domeinbos 11410 11055D040000_2011O 11055D0184/00D000 5758
HB 7a ANB 15,15 Domeinbos 11400 11055D040000_2011O 11055D0184/00E000 10135
HB 7a ANB 15,15 Domeinbos 11433 11055D040000_2011O 11055D0185/00B000 10907
HB 7a ANB 15,15 Domeinbos 11463 11055D040000_2011O 11055D0184/00B000 13582
HB 7a ANB 15,15 Domeinbos 11499 11055D040000_2011O 11055D0188/00A000 15928
HB 7a ANB 15,15 Domeinbos 11394 11055D040000_2011O 11055D0177/00_000 24447
HB 7a ANB 15,15 Domeinbos 11482 11055D040000_2011O 11055D0178/00_000 26991
HB 7a ANB 15,15 Domeinbos 11435 11055D040000_2011O 11055D0183/00_000 29234
HB 8a ANB 0,86 Domeinbos 9934 11055C030000_2011O 11055C0340/00_000 8404
HB 8b ANB 0,40 Domeinbos 9761 11055C030000_2011O 11055C0341/00_000 3965
HB 8c ANB 0,93 Domeinbos 9733 11055C030000_2011O 11055C0339/00_000 8999
HB 8d ANB 0,34 Domeinbos 9733 11055C030000_2011O 11055C0339/00_000 170
HB 8d ANB 0,34 Domeinbos 9815 11055C030000_2011O 11055C0338/00_000 3207
HB 8e ANB 0,51 Domeinbos 11435 11055D040000_2011O 11055D0183/00_000 137
HB 8e ANB 0,51 Domeinbos 9958 11055C030000_2011O 11055C0335/00_000 4840
HB 8f ANB 0,53 Domeinbos 9863 11055C030000_2011O 11055C0336/00_000 5116
HB 8g ANB 0,41 Domeinbos 10068 11055C030000_2011O 11055C0337/00_000 4089
HB 8h ANB 0,96 Domeinbos 9881 11055C030000_2011O 11055C0332/00_000 128
HB 8h ANB 0,96 Domeinbos 11482 11055D040000_2011O 11055D0178/00_000 154
HB 8h ANB 0,96 Domeinbos 10021 11055C030000_2011O 11055C0334/00_000 3585
HB 8h ANB 0,96 Domeinbos 9919 11055C030000_2011O 11055C0333/00_000 5575
HB 8i ANB 0,80 Domeinbos 9881 11055C030000_2011O 11055C0332/00_000 7876

HB p20a FRANCK
MARTINUS 1,54 Privaat 9587 11055C020000_2011O 11055C0265/00_000 132

HB p20a FRANCK
MARTINUS 1,54 Privaat 11172 11055D030000_2011O 11055D0147/00_000 15051

HB p22b Fold Invest 0,76 Privaat 9695 11055C020000_2011O 11055C0261/00E000 7548
HB p22c Fold Invest 1,34 Privaat 9695 11055C020000_2011O 11055C0261/00E000 13386
HB p22d Fold Invest 0,54 Privaat 9380 11055C020000_2011O 11055C0264/00A000 5431
HB p22e Fold Invest 2,27 Privaat 9587 11055C020000_2011O 11055C0265/00_000 132
HB p22e Fold Invest 2,27 Privaat 9587 11055C020000_2011O 11055C0265/00_000 22455
HB p22f Fold Invest 0,60 Privaat 9501 11055C020000_2011O 11055C0253/00A000 5920
HB p22g Fold Invest 1,18 Privaat 9691 11055C020000_2011O 11055C0252/00A000 3251
HB p22g Fold Invest 1,18 Privaat 9675 11055C020000_2011O 11055C0251/00A000 8413
HB p22h Fold Invest 0,42 Privaat 9675 11055C020000_2011O 11055C0251/00A000 4163
HB p22i Fold Invest 0,72 Privaat 9665 11055C020000_2011O 11055C0250/00A000 7233
HB p22j Fold Invest 0,27 Privaat 9600 11055C020000_2011O 11055C0249/00A000 2667
HB p22k Fold Invest 0,51 Privaat 9415 11055C020000_2011O 11055C0246/00G000 5078
HB p22l Fold Invest 2,29 Privaat 9351 11055C020000_2011O 11055C0241/00A000 22560
HB p22m Fold Invest 0,26 Privaat 9351 11055C020000_2011O 11055C0241/00A000 2577
HB p22n Fold Invest 0,31 Privaat 9540 11055C020000_2011O 11055C0248/00A000 3096
HB p22o Fold Invest 0,40 Privaat 9679 11055C020000_2011O 11055C0247/00A000 224
HB p22o Fold Invest 0,40 Privaat 9540 11055C020000_2011O 11055C0248/00A000 3725
HB p22p Fold Invest 0,39 Privaat 9679 11055C020000_2011O 11055C0247/00A000 1867
HB p22p Fold Invest 0,39 Privaat 9450 11055C020000_2011O 11055C0242/00_000 1991
HB p22q Fold Invest 0,31 Privaat 9631 11055C020000_2011O 11055C0245/00A000 735
HB p22q Fold Invest 0,31 Privaat 9702 11055C020000_2011O 11055C0244/00B000 755
HB p22q Fold Invest 0,31 Privaat 9699 11055C020000_2011O 11055C0243/00A000 1622

HB p23a DUFRAING
MARIA 0,20 Privaat 11281 11055D030000_2011O 11055D0134/00F000 1884
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HB p9a VAN GINKEL 0,28 Privaat 11421 11055D040000_2011O 11055D0182/00C000 2750
HB p9b VAN GINKEL 0,20 Privaat 11421 11055D040000_2011O 11055D0182/00C000 1977
HE 1a ANB 0,63 Domeinbos 3347 11017B020000_2011O 11017B0418/00D000 6337
HE 1b ANB 0,91 Domeinbos 3455 11017B020000_2011O 11017B0418/00B000 9054
HE 3a ANB 0,63 Domeinbos 3529 11017B020000_2011O 11017B0420/00E000 6282
HE 3b ANB 0,68 Domeinbos 3266 11017B020000_2011O 11017B0420/00F000 6775
HE 4a  Zoersel 1,35 Openbaar 3239 11017B020000_2011O 11017B0421/00E000 930
HE 4a  Zoersel 1,35 Openbaar 3534 11017B020000_2011O 11017B0421/00D000 12525
HE 4b Zoersel 0,89 Openbaar 3304 11017B020000_2011O 11017B0422/02G000 1235
HE 4b Zoersel 0,89 Openbaar 3478 11017B020000_2011O 11017B0423/00E000 7661
HE 4c Zoersel 4,81 Openbaar 3304 11017B020000_2011O 11017B0422/02G000 223
HE 4c Zoersel 4,81 Openbaar 3478 11017B020000_2011O 11017B0423/00E000 1217
HE 4c Zoersel 4,81 Openbaar 3534 11017B020000_2011O 11017B0421/00D000 1393
HE 4c Zoersel 4,81 Openbaar 3252 11017B020000_2011O 11017B0422/00S000 8689
HE 4c Zoersel 4,81 Openbaar 3533 11017B020000_2011O 11017B0422/00R000 10506
HE 4c Zoersel 4,81 Openbaar 3239 11017B020000_2011O 11017B0421/00E000 12554
HE 4c Zoersel 4,81 Openbaar 3282 11017B020000_2011O 11017B0422/00P000 13469
HE 4d Zoersel 0,56 Openbaar 3533 11017B020000_2011O 11017B0422/00R000 164
HE 4d Zoersel 0,56 Openbaar 3282 11017B020000_2011O 11017B0422/00P000 5459
HE 4e Zoersel 0,55 Openbaar 3478 11017B020000_2011O 11017B0423/00E000 5533

HE p2a LENAERTS -
MATHEEUSSEN 2,33 Privaat 3371 11017B020000_2011O 11017B0419/02A000 11073

HE p2a LENAERTS -
MATHEEUSSEN 2,33 Privaat 3353 11017B020000_2011O 11017B0419/02C000 12247

HH 1a ANB 2,85 Domeinbos 3430 11017B020000_2011O 11017B0413/02_000 1412
HH 1a ANB 2,85 Domeinbos 3519 11017B020000_2011O 11017B0392/00_000 1772
HH 1a ANB 2,85 Domeinbos 3541 11017B020000_2011O 11017B0413/00B000 7857
HH 1a ANB 2,85 Domeinbos 3268 11017B020000_2011O 11017B0391/00_000 8351
HH 1a ANB 2,85 Domeinbos 3312 11017B020000_2011O 11017B0393/00_000 9084

HH p2a MERTENS -
VAN AELST 0,10 Privaat 3369 11017B020000_2011O 11017B0350/00V000 992

HO 10a ANB 0,33 Domeinbos 9824 11055C030000_2011O 11055C0310/00E002 3280
HO 1a ANB 2,42 Domeinbos 9994 11055C030000_2011O 11055C0327/00C000 2328
HO 1a ANB 2,42 Domeinbos 9891 11055C030000_2011O 11055C0327/00F000 2424
HO 1a ANB 2,42 Domeinbos 9737 11055C030000_2011O 11055C0327/00E000 2480
HO 1a ANB 2,42 Domeinbos 9998 11055C030000_2011O 11055C0327/00D000 2556
HO 1a ANB 2,42 Domeinbos 9950 11055C030000_2011O 11055C0326/00C000 4421
HO 1a ANB 2,42 Domeinbos 9887 11055C030000_2011O 11055C0326/00D000 4902
HO 1a ANB 2,42 Domeinbos 9931 11055C030000_2011O 11055C0326/00E000 5094
HO 2a ANB 0,77 Domeinbos 9906 11055C030000_2011O 11055C0328/00G003 7690
HO 3a ANB 3,36 Domeinbos 9784 11055C030000_2011O 11055C0325/00T000 1664
HO 3a ANB 3,36 Domeinbos 9817 11055C030000_2011O 11055C0325/00R000 2126
HO 3a ANB 3,36 Domeinbos 9801 11055C030000_2011O 11055C0325/00S000 3016
HO 3a ANB 3,36 Domeinbos 9763 11055C030000_2011O 11055C0325/00K000 3729
HO 3a ANB 3,36 Domeinbos 9742 11055C030000_2011O 11055C0325/00L000 9124
HO 3a ANB 3,36 Domeinbos 9812 11055C030000_2011O 11055C0325/00M000 13966
HO 4a ANB 6,76 Domeinbos 9814 11055C030000_2011O 11055C0328/00W002 106
HO 4a ANB 6,76 Domeinbos 9855 11055C030000_2011O 11055C0328/00E002 248
HO 4a ANB 6,76 Domeinbos 10014 11055C030000_2011O 11055C0328/00E003 2163
HO 4a ANB 6,76 Domeinbos 10050 11055C030000_2011O 11055C0328/00M002 2534
HO 4a ANB 6,76 Domeinbos 9774 11055C030000_2011O 11055C0328/00M003 2761
HO 4a ANB 6,76 Domeinbos 9808 11055C030000_2011O 11055C0328/00N002 2789
HO 4a ANB 6,76 Domeinbos 9732 11055C030000_2011O 11055C0328/00L003 2876
HO 4a ANB 6,76 Domeinbos 9747 11055C030000_2011O 11055C0328/00P003 2933
HO 4a ANB 6,76 Domeinbos 9993 11055C030000_2011O 11055C0328/00S003 2979
HO 4a ANB 6,76 Domeinbos 10063 11055C030000_2011O 11055C0328/00P002 3529
HO 4a ANB 6,76 Domeinbos 9753 11055C030000_2011O 11055C0328/00H003 3577
HO 4a ANB 6,76 Domeinbos 9936 11055C030000_2011O 11055C0328/00Z000 3603
HO 4a ANB 6,76 Domeinbos 9736 11055C030000_2011O 11055C0328/00D002 4557
HO 4a ANB 6,76 Domeinbos 9906 11055C030000_2011O 11055C0328/00G003 4645
HO 4a ANB 6,76 Domeinbos 9642 11055C020000_2011O 11055C0278/00A003 8187
HO 4a ANB 6,76 Domeinbos 10029 11055C030000_2011O 11055C0328/00B002 20084
HO 4b ANB 3,01 Domeinbos 10007 11055C030000_2011O 11055C0328/00H002 2112
HO 4b ANB 3,01 Domeinbos 9814 11055C030000_2011O 11055C0328/00W002 2289
HO 4b ANB 3,01 Domeinbos 10064 11055C030000_2011O 11055C0328/00R003 3930
HO 4b ANB 3,01 Domeinbos 9792 11055C030000_2011O 11055C0328/00V002 8588
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HO 4b ANB 3,01 Domeinbos 9855 11055C030000_2011O 11055C0328/00E002 13150
HO 4c ANB 1,89 Domeinbos 9625 11055C020000_2011O 11055C0278/00X000 115
HO 4c ANB 1,89 Domeinbos 9366 11055C020000_2011O 11055C0278/00V002 1015
HO 4c ANB 1,89 Domeinbos 9617 11055C020000_2011O 11055C0278/00Y002 1718
HO 4c ANB 1,89 Domeinbos 9578 11055C020000_2011O 11055C0278/00W002 2102
HO 4c ANB 1,89 Domeinbos 9344 11055C020000_2011O 11055C0278/00H003 2190
HO 4c ANB 1,89 Domeinbos 9627 11055C020000_2011O 11055C0278/00A004 2752
HO 4c ANB 1,89 Domeinbos 9531 11055C020000_2011O 11055C0278/00G004 4486
HO 4c ANB 1,89 Domeinbos 9628 11055C020000_2011O 11055C0278/00T002 4561
HO 4d ANB 2,47 Domeinbos 9628 11055C020000_2011O 11055C0278/00T002 1167
HO 4d ANB 2,47 Domeinbos 9487 11055C020000_2011O 11055C0278/00C003 1633
HO 4d ANB 2,47 Domeinbos 9713 11055C020000_2011O 11055C0278/00M003 2255
HO 4d ANB 2,47 Domeinbos 9615 11055C020000_2011O 11055C0278/00N003 2384
HO 4d ANB 2,47 Domeinbos 9471 11055C020000_2011O 11055C0278/00E003 3730
HO 4d ANB 2,47 Domeinbos 9585 11055C020000_2011O 11055C0278/00R002 6536
HO 4d ANB 2,47 Domeinbos 9531 11055C020000_2011O 11055C0278/00G004 7029
HO 5a ANB 4,34 Domeinbos 9406 11055C020000_2011O 11055C0278/00P003 157
HO 5a ANB 4,34 Domeinbos 9629 11055C020000_2011O 11055C0278/00H004 179
HO 5a ANB 4,34 Domeinbos 9463 11055C020000_2011O 11055C0278/00L004 182
HO 5a ANB 4,34 Domeinbos 9421 11055C020000_2011O 11055C0278/00R003 185
HO 5a ANB 4,34 Domeinbos 9613 11055C020000_2011O 11055C0278/00K004 206
HO 5a ANB 4,34 Domeinbos 9397 11055C020000_2011O 11055C0278/00S003 268
HO 5a ANB 4,34 Domeinbos 9578 11055C020000_2011O 11055C0278/00W002 748
HO 5a ANB 4,34 Domeinbos 9487 11055C020000_2011O 11055C0278/00C003 904
HO 5a ANB 4,34 Domeinbos 9617 11055C020000_2011O 11055C0278/00Y002 1386
HO 5a ANB 4,34 Domeinbos 9611 11055C020000_2011O 11055C0278/00G002 2137
HO 5a ANB 4,34 Domeinbos 9347 11055C020000_2011O 11055C0278/00H002 2217
HO 5a ANB 4,34 Domeinbos 9350 11055C020000_2011O 11055C0278/00X002 2505
HO 5a ANB 4,34 Domeinbos 9625 11055C020000_2011O 11055C0278/00X000 2612
HO 5a ANB 4,34 Domeinbos 9498 11055C020000_2011O 11055C0278/00M002 5735
HO 5a ANB 4,34 Domeinbos 9437 11055C020000_2011O 11055C0278/00T000 11245
HO 5a ANB 4,34 Domeinbos 9467 11055C020000_2011O 11055C0278/00D004 12720
HO 5b ANB 2,65 Domeinbos 9575 11055C020000_2011O 11055C0278/00Z003 3235
HO 5b ANB 2,65 Domeinbos 9488 11055C020000_2011O 11055C0278/00Y003 3927
HO 5b ANB 2,65 Domeinbos 9430 11055C020000_2011O 11055C0278/00Z000 19045
HO 5c ANB 0,57 Domeinbos 9437 11055C020000_2011O 11055C0278/00T000 5675
HO 6a ANB 3,35 Domeinbos 10000 11055C030000_2011O 11055C0323/02F002 2211
HO 6a ANB 3,35 Domeinbos 9796 11055C030000_2011O 11055C0323/00C002 4103
HO 6a ANB 3,35 Domeinbos 9779 11055C030000_2011O 11055C0323/02G002 4335
HO 6a ANB 3,35 Domeinbos 9764 11055C030000_2011O 11055C0323/02X000 5028
HO 6a ANB 3,35 Domeinbos 10005 11055C030000_2011O 11055C0323/00E002 5518
HO 6a ANB 3,35 Domeinbos 9882 11055C030000_2011O 11055C0323/02B002 5667
HO 6a ANB 3,35 Domeinbos 10001 11055C030000_2011O 11055C0323/00B002 6545
HO 6b ANB 1,50 Domeinbos 10001 11055C030000_2011O 11055C0323/00B002 547
HO 6b ANB 1,50 Domeinbos 10005 11055C030000_2011O 11055C0323/00E002 857
HO 6b ANB 1,50 Domeinbos 9764 11055C030000_2011O 11055C0323/02X000 904
HO 6b ANB 1,50 Domeinbos 9882 11055C030000_2011O 11055C0323/02B002 1943
HO 6b ANB 1,50 Domeinbos 9779 11055C030000_2011O 11055C0323/02G002 10761
HO 7a ANB 1,84 Domeinbos 9909 11055C030000_2011O 11055C0323/02P000 245
HO 7a ANB 1,84 Domeinbos 9772 11055C030000_2011O 11055C0323/02K002 2825
HO 7a ANB 1,84 Domeinbos 10046 11055C030000_2011O 11055C0325/00G000 15343
HO 7b ANB 3,58 Domeinbos 9947 11055C030000_2011O 11055C0323/00Z000 261
HO 7b ANB 3,58 Domeinbos 9772 11055C030000_2011O 11055C0323/02K002 295
HO 7b ANB 3,58 Domeinbos 9773 11055C030000_2011O 11055C0323/00A002 732
HO 7b ANB 3,58 Domeinbos 9758 11055C030000_2011O 11055C0323/02A002 2494
HO 7b ANB 3,58 Domeinbos 10041 11055C030000_2011O 11055C0323/02Z000 4287
HO 7b ANB 3,58 Domeinbos 9909 11055C030000_2011O 11055C0323/02P000 6349
HO 7b ANB 3,58 Domeinbos 9762 11055C030000_2011O 11055C0323/02Y000 10359
HO 7b ANB 3,58 Domeinbos 9777 11055C030000_2011O 11055C0323/02H002 10862
HO 7c ANB 1,96 Domeinbos 9773 11055C030000_2011O 11055C0323/00A002 3096
HO 7c ANB 1,96 Domeinbos 9947 11055C030000_2011O 11055C0323/00Z000 16483
HO 7d ANB 1,55 Domeinbos 9890 11055C030000_2011O 11055C0323/00R000 425
HO 7d ANB 1,55 Domeinbos 10043 11055C030000_2011O 11055C0323/00V000 6418
HO 7d ANB 1,55 Domeinbos 9903 11055C030000_2011O 11055C0323/00T000 8635
HO 7e ANB 0,99 Domeinbos 9890 11055C030000_2011O 11055C0323/00R000 1007
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HO 7e ANB 0,99 Domeinbos 9903 11055C030000_2011O 11055C0323/00T000 8912
HO 7f ANB 1,23 Domeinbos 9890 11055C030000_2011O 11055C0323/00R000 12326
HO 7g ANB 2,28 Domeinbos 9768 11055C030000_2011O 11055C0323/00V002 1948
HO 7g ANB 2,28 Domeinbos 10024 11055C030000_2011O 11055C0323/00W002 1966
HO 7g ANB 2,28 Domeinbos 9729 11055C030000_2011O 11055C0323/00X002 3281
HO 7g ANB 2,28 Domeinbos 9717 11055C030000_2011O 11055C0323/00M002 4883
HO 7g ANB 2,28 Domeinbos 9918 11055C030000_2011O 11055C0323/00N000 10691
HO 7h ANB 3,65 Domeinbos 9904 11055C030000_2011O 11055C0322/00P000 238
HO 7h ANB 3,65 Domeinbos 9975 11055C030000_2011O 11055C0322/00G000 254
HO 7h ANB 3,65 Domeinbos 9802 11055C030000_2011O 11055C0322/00R000 318
HO 7h ANB 3,65 Domeinbos 10044 11055C030000_2011O 11055C0321/00K000 2144
HO 7h ANB 3,65 Domeinbos 9755 11055C030000_2011O 11055C0321/00L000 2196
HO 7h ANB 3,65 Domeinbos 9793 11055C030000_2011O 11055C0320/00V000 2392
HO 7h ANB 3,65 Domeinbos 9913 11055C030000_2011O 11055C0320/00P000 2414
HO 7h ANB 3,65 Domeinbos 9977 11055C030000_2011O 11055C0320/00M002 2521
HO 7h ANB 3,65 Domeinbos 10052 11055C030000_2011O 11055C0320/00A002 2549
HO 7h ANB 3,65 Domeinbos 9930 11055C030000_2011O 11055C0320/00D002 2676
HO 7h ANB 3,65 Domeinbos 9771 11055C030000_2011O 11055C0320/00L002 2786
HO 7h ANB 3,65 Domeinbos 9976 11055C030000_2011O 11055C0320/00W000 2913
HO 7h ANB 3,65 Domeinbos 9788 11055C030000_2011O 11055C0321/00R000 3036
HO 7h ANB 3,65 Domeinbos 10061 11055C030000_2011O 11055C0321/00S000 3094
HO 7h ANB 3,65 Domeinbos 9760 11055C030000_2011O 11055C0320/00B002 3458
HO 7h ANB 3,65 Domeinbos 9834 11055C030000_2011O 11055C0320/00C002 3480
HO 7i ANB 2,30 Domeinbos 9767 11055C030000_2011O 11055C0317/00P000 2639
HO 7i ANB 2,30 Domeinbos 9807 11055C030000_2011O 11055C0317/00N000 2765
HO 7i ANB 2,30 Domeinbos 10056 11055C030000_2011O 11055C0317/00M000 2769
HO 7i ANB 2,30 Domeinbos 9740 11055C030000_2011O 11055C0318/00N000 14799
HO 7j ANB 3,46 Domeinbos 10061 11055C030000_2011O 11055C0321/00S000 34598
HO 8a ANB 0,55 Domeinbos 9835 11055C030000_2011O 11055C0312/00K004 5549
HO 8b ANB 1,08 Domeinbos 9843 11055C030000_2011O 11055C0312/00S005 2078
HO 8b ANB 1,08 Domeinbos 9948 11055C030000_2011O 11055C0312/00N003 8737
HO 8c ANB 0,77 Domeinbos 9996 11055C030000_2011O 11055C0312/00K003 7672
HO 8d ANB 3,05 Domeinbos 9776 11055C030000_2011O 11055C0312/00P005 3221
HO 8d ANB 3,05 Domeinbos 9879 11055C030000_2011O 11055C0312/00R005 3314
HO 8d ANB 3,05 Domeinbos 10011 11055C030000_2011O 11055C0312/00X003 3807
HO 8d ANB 3,05 Domeinbos 10013 11055C030000_2011O 11055C0312/00W003 5265
HO 8d ANB 3,05 Domeinbos 9829 11055C030000_2011O 11055C0312/00T002 14858
HO 8e ANB 0,60 Domeinbos 9818 11055C030000_2011O 11055C0312/00A004 1892
HO 8e ANB 0,60 Domeinbos 9896 11055C030000_2011O 11055C0312/00D004 2067
HO 8e ANB 0,60 Domeinbos 9783 11055C030000_2011O 11055C0312/00Z003 2076
HO 8f ANB 1,97 Domeinbos 10054 11055C030000_2011O 11055C0311/00P000 2032
HO 8f ANB 1,97 Domeinbos 9971 11055C030000_2011O 11055C0310/00S000 2914
HO 8f ANB 1,97 Domeinbos 9928 11055C030000_2011O 11055C0311/00M000 2919
HO 8f ANB 1,97 Domeinbos 9845 11055C030000_2011O 11055C0311/00R000 3340
HO 8f ANB 1,97 Domeinbos 9949 11055C030000_2011O 11055C0311/00D000 8538
HO 8g ANB 2,58 Domeinbos 9897 11055C030000_2011O 11055C0310/00V000 1921
HO 8g ANB 2,58 Domeinbos 9791 11055C030000_2011O 11055C0310/00W000 1989
HO 8g ANB 2,58 Domeinbos 9849 11055C030000_2011O 11055C0310/00X000 2859
HO 8g ANB 2,58 Domeinbos 9968 11055C030000_2011O 11055C0310/00T000 2948
HO 8g ANB 2,58 Domeinbos 9831 11055C030000_2011O 11055C0310/00Y000 3066
HO 8g ANB 2,58 Domeinbos 9921 11055C030000_2011O 11055C0310/00F002 3420
HO 8g ANB 2,58 Domeinbos 9971 11055C030000_2011O 11055C0310/00S000 9597
HO 8h ANB 1,80 Domeinbos 9997 11055C030000_2011O 11055C0306/00E002 246
HO 8h ANB 1,80 Domeinbos 9803 11055C030000_2011O 11055C0309/00F000 370
HO 8h ANB 1,80 Domeinbos 9746 11055C030000_2011O 11055C0308/00A002 1290
HO 8h ANB 1,80 Domeinbos 9980 11055C030000_2011O 11055C0306/00G002 1503
HO 8h ANB 1,80 Domeinbos 9827 11055C030000_2011O 11055C0308/00Y000 1629
HO 8h ANB 1,80 Domeinbos 9832 11055C030000_2011O 11055C0308/00W000 1804
HO 8h ANB 1,80 Domeinbos 9811 11055C030000_2011O 11055C0308/00V000 1824
HO 8h ANB 1,80 Domeinbos 9852 11055C030000_2011O 11055C0308/00T000 1963
HO 8h ANB 1,80 Domeinbos 9722 11055C030000_2011O 11055C0308/00S000 2289
HO 8h ANB 1,80 Domeinbos 10030 11055C030000_2011O 11055C0308/00X000 2290
HO 8h ANB 1,80 Domeinbos 10055 11055C030000_2011O 11055C0308/00Z000 2670
HO 8i ANB 3,81 Domeinbos 9803 11055C030000_2011O 11055C0309/00F000 38094
HO 8j ANB 0,25 Domeinbos 9980 11055C030000_2011O 11055C0306/00G002 1041
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HO 8j ANB 0,25 Domeinbos 9991 11055C030000_2011O 11055C0306/00H002 1413
HO 8k ANB 1,11 Domeinbos 9924 11055C030000_2011O 11055C0294/00G000 139
HO 8k ANB 1,11 Domeinbos 9569 11055C020000_2011O 11055C0291/00A000 10897
HO 8n ANB 0,63 Domeinbos 9901 11055C030000_2011O 11055C0310/00B002 2727
HO 8n ANB 0,63 Domeinbos 10051 11055C030000_2011O 11055C0310/00Z000 3531
HO 8o ANB 0,22 Domeinbos 9932 11055C030000_2011O 11055C0306/00X000 891
HO 8o ANB 0,22 Domeinbos 9878 11055C030000_2011O 11055C0305/00K000 1303
HO 9a ANB 4,87 Domeinbos 8456 11055B030000_2011O 11055B0803/02C000 166
HO 9a ANB 4,87 Domeinbos 8664 11055B030000_2011O 11055B0803/02B000 1786
HO 9a ANB 4,87 Domeinbos 8718 11055B030000_2011O 11055B0803/00B000 2283
HO 9a ANB 4,87 Domeinbos 8693 11055B030000_2011O 11055B0797/00A000 3184
HO 9a ANB 4,87 Domeinbos 8623 11055B030000_2011O 11055B0811/00B000 3529
HO 9a ANB 4,87 Domeinbos 8506 11055B030000_2011O 11055B0802/00_000 3643
HO 9a ANB 4,87 Domeinbos 8702 11055B030000_2011O 11055B0804/00_000 6218
HO 9a ANB 4,87 Domeinbos 8630 11055B030000_2011O 11055B0796/00A000 6578
HO 9a ANB 4,87 Domeinbos 8607 11055B030000_2011O 11055B0798/00_000 9591
HO 9a ANB 4,87 Domeinbos 8709 11055B030000_2011O 11055B0803/00A000 11727
HO 9b ANB 2,40 Domeinbos 8684 11055B030000_2011O 11055B0795/00A000 398
HO 9b ANB 2,40 Domeinbos 8728 11055B030000_2011O 11055B0800/00B000 1257
HO 9b ANB 2,40 Domeinbos 8493 11055B030000_2011O 11055B0805/00_000 3724
HO 9b ANB 2,40 Domeinbos 8458 11055B030000_2011O 11055B0794/00B000 5057
HO 9b ANB 2,40 Domeinbos 8485 11055B030000_2011O 11055B0801/00_000 5569
HO 9b ANB 2,40 Domeinbos 8519 11055B030000_2011O 11055B0799/00_000 8016
HO 9c ANB 2,08 Domeinbos 8485 11055B030000_2011O 11055B0801/00_000 2654
HO 9c ANB 2,08 Domeinbos 8658 11055B030000_2011O 11055B0806/00_000 2698
HO 9c ANB 2,08 Domeinbos 8493 11055B030000_2011O 11055B0805/00_000 3628
HO 9c ANB 2,08 Domeinbos 8684 11055B030000_2011O 11055B0795/00A000 3952
HO 9c ANB 2,08 Domeinbos 8728 11055B030000_2011O 11055B0800/00B000 7752
HO 9d ANB 0,13 Domeinbos 8585 11055B030000_2011O 11055B0833/00B000 637
HO 9d ANB 0,13 Domeinbos 8620 11055B030000_2011O 11055B0836/02E000 679
HO 9e ANB 0,94 Domeinbos 8499 11055B030000_2011O 11055B0833/00A000 9354
HO p3b ROBYN MARIA 0,20 Privaat 10026 11055C030000_2011O 11055C0325/00V000 2017
HO p3c CAVROIS ERIC 0,17 Privaat 10035 11055C030000_2011O 11055C0325/00Y000 1706
HO p4e SOMERS 0,50 Privaat 9938 11055C030000_2011O 11055C0328/00G002 4987

HO p5d BUNDERVOET
JOHAN 1,06 Privaat 9356 11055C020000_2011O 11055C0263/00A000 10579

HO p5e BUNDERVOET
JOHAN 0,51 Privaat 9356 11055C020000_2011O 11055C0263/00A000 5051

HO p5f BUNDERVOET
JOHAN 1,18 Privaat 9454 11055C020000_2011O 11055C0262/00F000 5882

HO p5f BUNDERVOET
JOHAN 1,18 Privaat 9499 11055C020000_2011O 11055C0262/00L000 5937

HO p5g BUNDERVOET
JOHAN 0,96 Privaat 9715 11055C020000_2011O 11055C0262/00G000 9561

HO p5h BUNDERVOET
JOHAN 0,85 Privaat 9473 11055C020000_2011O 11055C0262/00H000 8546

HO p5i BUNDERVOET
JOHAN 3,23 Privaat 9507 11055C020000_2011O 11055C0236/00C000 32254

HO p5j BUNDERVOET
JOHAN 1,38 Privaat 9507 11055C020000_2011O 11055C0236/00C000 13818

HO p5k VAN DEUN
JOZEF 2,23 Privaat 9423 11055C020000_2011O 11055C0235/00E000 1764

HO p5k VAN DEUN
JOZEF 2,23 Privaat 9709 11055C020000_2011O 11055C0235/00H000 6338

HO p5k VAN DEUN
JOZEF 2,23 Privaat 9716 11055C020000_2011O 11055C0235/00G000 14235

HO p5l WILLEMS - VAN
DEUN 1,98 Privaat 9369 11055C020000_2011O 11055C0235/00D000 2266

HO p5l WILLEMS - VAN
DEUN 1,98 Privaat 9542 11055C020000_2011O 11055C0235/00K000 6187

HO p5l WILLEMS - VAN
DEUN 1,98 Privaat 9378 11055C020000_2011O 11055C0235/00L000 11336

HO p5m VAN DEUN
CARINE 0,14 Privaat 9570 11055C020000_2011O 11055C0235/00F000 1441

HO p6c HAVERMANS -
ROEFS 0,52 Privaat 9885 11055C030000_2011O 11055C0323/02E002 2144

HO p6c HAVERMANS -
ROEFS 0,52 Privaat 9726 11055C030000_2011O 11055C0323/02D002 3039
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HO p6d HENDRICKX 0,18 Privaat 9721 11055C030000_2011O 11055C0323/00H002 1788

HO p7j BENOY - DE
MEY 0,33 Privaat 9806 11055C030000_2011O 11055C0322/00M000 219

HO p7j BENOY - DE
MEY 0,33 Privaat 9730 11055C030000_2011O 11055C0320/00Y000 3103

HO p7k BOSMANS
CHRIS 1,25 Privaat 9739 11055C030000_2011O 11055C0323/00S000 12467

HO p8l VERWERFT -
WILMSSEN 1,34 Privaat 9940 11055C030000_2011O 11055C0306/00A002 238

HO p8l VERWERFT -
WILMSSEN 1,34 Privaat 9997 11055C030000_2011O 11055C0306/00E002 246

HO p8l VERWERFT -
WILMSSEN 1,34 Privaat 9961 11055C030000_2011O 11055C0306/00Z000 3416

HO p8l VERWERFT -
WILMSSEN 1,34 Privaat 9848 11055C030000_2011O 11055C0306/00D002 9485

HO p8m VAN DYCK -
SEBREGHTS 1,35 Privaat 9680 11055C020000_2011O 11055C0287/00B000 13528

HO p9f
WILLEM
SPOORMANS
NV

2,93 Privaat 8513 11055B030000_2011O 11055B0660/00_000 1865

HO p9f
WILLEM
SPOORMANS
NV

2,93 Privaat 8691 11055B030000_2011O 11055B0655/00_000 2358

HO p9f
WILLEM
SPOORMANS
NV

2,93 Privaat 8554 11055B030000_2011O 11055B0658/00_000 2884

HO p9f
WILLEM
SPOORMANS
NV

2,93 Privaat 8701 11055B030000_2011O 11055B0653/02_000 3204

HO p9f
WILLEM
SPOORMANS
NV

2,93 Privaat 8530 11055B030000_2011O 11055B0654/00_000 4558

HO p9f
WILLEM
SPOORMANS
NV

2,93 Privaat 8587 11055B030000_2011O 11055B0652/00_000 6735

HO p9f
WILLEM
SPOORMANS
NV

2,93 Privaat 8540 11055B030000_2011O 11055B0653/00_000 7695

HO p9g
WILLEM
SPOORMANS
NV

2,38 Privaat 8494 11055B030000_2011O 11055B0656/00_000 1966

HO p9g
WILLEM
SPOORMANS
NV

2,38 Privaat 8732 11055B030000_2011O 11055B0659/00_000 2035

HO p9g
WILLEM
SPOORMANS
NV

2,38 Privaat 8730 11055B030000_2011O 11055B0666/00_000 2357

HO p9g
WILLEM
SPOORMANS
NV

2,38 Privaat 8624 11055B030000_2011O 11055B0657/00_000 2734

HO p9g
WILLEM
SPOORMANS
NV

2,38 Privaat 8629 11055B030000_2011O 11055B0665/00_000 2909

HO p9g
WILLEM
SPOORMANS
NV

2,38 Privaat 8704 11055B030000_2011O 11055B0664/00_000 11809

HS 1a ANB 12,93 Domeinbos 10583 11055D010000_2011O 11055D0094/00N005 163
HS 1a ANB 12,93 Domeinbos 10377 11055D010000_2011O 11055D0094/00N003 4657
HS 1a ANB 12,93 Domeinbos 10696 11055D010000_2011O 11055D0093/00C000 5057
HS 1a ANB 12,93 Domeinbos 10420 11055D010000_2011O 11055D0093/00B000 5804
HS 1a ANB 12,93 Domeinbos 10184 11055D010000_2011O 11055D0094/00E004 20646
HS 1a ANB 12,93 Domeinbos 10233 11055D010000_2011O 11055D0094/00T003 27295
HS 1a ANB 12,93 Domeinbos 10467 11055D010000_2011O 11055D0094/00P003 65594
HS 2a ANB 7,12 Domeinbos 10325 11055D010000_2011O 11055D0093/00D000 1750
HS 2a ANB 7,12 Domeinbos 10696 11055D010000_2011O 11055D0093/00C000 10710
HS 2a ANB 7,12 Domeinbos 10246 11055D010000_2011O 11055D0093/00A000 12127
HS 2a ANB 7,12 Domeinbos 10420 11055D010000_2011O 11055D0093/00B000 18002
HS 2a ANB 7,12 Domeinbos 10583 11055D010000_2011O 11055D0094/00N005 28428
HS 2b ANB 1,98 Domeinbos 10420 11055D010000_2011O 11055D0093/00B000 19754
HS 2c ANB 2,21 Domeinbos 10377 11055D010000_2011O 11055D0094/00N003 1147
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HS 2c ANB 2,21 Domeinbos 10696 11055D010000_2011O 11055D0093/00C000 20921
HS 2d ANB 1,74 Domeinbos 10483 11055D010000_2011O 11055D0093/00E000 7242
HS 2d ANB 1,74 Domeinbos 10325 11055D010000_2011O 11055D0093/00D000 10189
HS 3a ANB 2,44 Domeinbos 10139 11055D010000_2011O 11055D0093/00F000 11827
HS 3a ANB 2,44 Domeinbos 10377 11055D010000_2011O 11055D0094/00N003 12579
HS 4a ANB 3,46 Domeinbos 10420 11055D010000_2011O 11055D0093/00B000 1796
HS 4a ANB 3,46 Domeinbos 10246 11055D010000_2011O 11055D0093/00A000 32824

HS p5a DUFRAING
MARIA 0,57 Privaat 10190 11055D010000_2011O 11055D0096/00D000 5699

HU 1a ANB 0,47 Domeinbos 8372 11054A020000_2011O 11054A0186/00C000 4748
HU 1b ANB 1,63 Domeinbos 8243 11054A020000_2011O 11054A0186/00B000 5019
HU 1b ANB 1,63 Domeinbos 8372 11054A020000_2011O 11054A0186/00C000 11288
HU 1c ANB 1,88 Domeinbos 8204 11054A020000_2011O 11054A0191/00F000 5074
HU 1c ANB 1,88 Domeinbos 8436 11054A020000_2011O 11054A0203/00B000 6644
HU 1c ANB 1,88 Domeinbos 7994 11054A020000_2011O 11054A0203/00G000 7072
HU 1d ANB 1,00 Domeinbos 8109 11054A020000_2011O 11054A0219/00D000 9940
HU 1e ANB 0,43 Domeinbos 8371 11054A020000_2011O 11054A0218/00P002 4339
HU 1i ANB 1,17 Domeinbos 8292 11054A020000_2011O 11054A0196/00B000 11672
HU 1j ANB 1,11 Domeinbos 8263 11054A020000_2011O 11054A0194/00C000 628
HU 1j ANB 1,11 Domeinbos 8440 11054A020000_2011O 11054A0195/00B000 10521
HU 1k ANB 5,19 Domeinbos 8175 11054A020000_2011O 11054A0222/00C000 1639
HU 1k ANB 5,19 Domeinbos 8275 11054A020000_2011O 11054A0225/00N000 2368
HU 1k ANB 5,19 Domeinbos 10038 11055C030000_2011O 11055C0387/00F000 2434
HU 1k ANB 5,19 Domeinbos 8086 11054A020000_2011O 11054A0225/00M000 2473
HU 1k ANB 5,19 Domeinbos 8417 11054A020000_2011O 11054A0224/00D000 4446
HU 1k ANB 5,19 Domeinbos 9911 11055C030000_2011O 11055C0371/00B000 4485
HU 1k ANB 5,19 Domeinbos 8363 11054A020000_2011O 11054A0226/00C000 4948
HU 1k ANB 5,19 Domeinbos 8265 11054A020000_2011O 11054A0226/00B000 5007
HU 1k ANB 5,19 Domeinbos 8235 11054A020000_2011O 11054A0225/00K000 8774
HU 1k ANB 5,19 Domeinbos 8442 11054A020000_2011O 11054A0229/00A000 15298
HU 1l ANB 0,34 Domeinbos 8175 11054A020000_2011O 11054A0222/00C000 3418

HU p1f VAN BRECHT
RITA 0,24 Privaat 8416 11054A020000_2011O 11054A0218/00F003 2388

HU p1g FENICX
CONSTANT 1,06 Privaat 7978 11054A020000_2011O 11054A0183/00K000 10562

HU p1h FANNES JOS 0,72 Privaat 8169 11054A020000_2011O 11054A0192/00N000 332
HU p1h FANNES JOS 0,72 Privaat 8011 11054A020000_2011O 11054A0192/00M000 6871
LS 1a ANB 0,84 Domeinbos 11388 11055D040000_2011O 11055D0158/00C000 3395
LS 1a ANB 0,84 Domeinbos 11423 11055D040000_2011O 11055D0158/00D000 5014
LS 1b ANB 3,12 Domeinbos 11443 11055D040000_2011O 11055D0155/00B000 13652
LS 1b ANB 3,12 Domeinbos 11456 11055D040000_2011O 11055D0161/00F000 17571
LS 2a ANB 4,50 Domeinbos 11456 11055D040000_2011O 11055D0161/00F000 44950
LS 2b ANB 5,50 Domeinbos 11450 11055D040000_2011O 11055D0161/00E000 8756
LS 2b ANB 5,50 Domeinbos 11432 11055D040000_2011O 11055D0161/00B000 10219
LS 2b ANB 5,50 Domeinbos 11439 11055D040000_2011O 11055D0161/00D000 14776
LS 2b ANB 5,50 Domeinbos 11468 11055D040000_2011O 11055D0161/00C000 21258
LS 3a ANB 3,17 Domeinbos 11443 11055D040000_2011O 11055D0155/00B000 31718
LS 3b ANB 0,66 Domeinbos 11409 11055D040000_2011O 11055D0162/00X000 2205
LS 3b ANB 0,66 Domeinbos 11485 11055D040000_2011O 11055D0162/00W000 2214
LS 3b ANB 0,66 Domeinbos 11445 11055D040000_2011O 11055D0162/00S000 2222
LS 4a ANB 0,40 Domeinbos 11126 11055D030000_2011O 11055D0121/00L003 1802
LS 4a ANB 0,40 Domeinbos 11334 11055D030000_2011O 11055D0121/00M003 2170
LS 4b ANB 0,37 Domeinbos 11181 11055D030000_2011O 11055D0121/00V000 1848
LS 4b ANB 0,37 Domeinbos 11183 11055D030000_2011O 11055D0121/00N000 1892
LS 7a ANB 1,31 Domeinbos 11460 11055D040000_2011O 11055D0163/00C000 3230
LS 7a ANB 1,31 Domeinbos 11446 11055D040000_2011O 11055D0163/00E000 9879

LS p3c MARIËN
ALFONS 0,22 Privaat 11476 11055D040000_2011O 11055D0162/00Y000 2165

LS p3d VAN UFFELEN
REINHILDE 0,23 Privaat 11391 11055D040000_2011O 11055D0162/00Z000 2258

LS p4b JACOBS
FRANS 0,22 Privaat 11174 11055D030000_2011O 11055D0121/00R003 2192

LS p4c JACOBS
FRANS 0,16 Privaat 11204 11055D030000_2011O 11055D0121/00H002 1571

MO 2a ANB 0,21 Domeinbos 9035 11055C010000_2011O 11055C0178/00V000 2065
MO p1a ROOSE 0,49 Privaat 8826 11055C010000_2011O 11055C0176/00K004 4934
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JACQUELINE

SC 2a ANB 6,97 Domeinbos 7811 11054A010000_2011O 11054A0023/00B002 943
SC 2a ANB 6,97 Domeinbos 7797 11054A010000_2011O 11054A0023/00C002 5436
SC 2a ANB 6,97 Domeinbos 7882 11054A010000_2011O 11054A0024/00K000 13683
SC 2a ANB 6,97 Domeinbos 7771 11054A010000_2011O 11054A0021/00B000 49521
SC 2b ANB 1,27 Domeinbos 7811 11054A010000_2011O 11054A0023/00B002 3247
SC 2b ANB 1,27 Domeinbos 7813 11054A010000_2011O 11054A0023/00A002 4570
SC 2b ANB 1,27 Domeinbos 7852 11054A010000_2011O 11054A0023/00Z000 4745
SC 2c ANB 7,08 Domeinbos 7733 11054A010000_2011O 11054A0025/00H000 7495
SC 2c ANB 7,08 Domeinbos 7773 11054A010000_2011O 11054A0026/00C000 10239
SC 2c ANB 7,08 Domeinbos 7799 11054A010000_2011O 11054A0026/00F000 21398
SC 2c ANB 7,08 Domeinbos 7761 11054A010000_2011O 11054A0027/00A000 31678
SC 2d ANB 0,25 Domeinbos 8233 11054A020000_2011O 11054A0163/00K000 2474

SC p1a LEYERS - VAN
AELST 0,51 Privaat 2418 11017B010000_2011O 11017B0225/00G000 5082

SC p1b DE VOS
CAROLUS 0,23 Privaat 2731 11017B010000_2011O 11017B0222/00D000 2331

SC p1c
VAN HOUWAE-
RT - VAN KER-
CHOVE

0,26 Privaat 3383 11017B020000_2011O 11017B0261/00G000 2644

SC p1d LEYERS - VAN
AELST 0,29 Privaat 7886 11054A010000_2011O 11054A0011/00B000 2941

SC p1e DUHAYON 1,28 Privaat 3499 11017B020000_2011O 11017B0248/00_000 12785
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Bijlage 2: Beschermingsbesluit bosreservaat.
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Bijlage 3: Voorkomen van Europese habitattypes in de bestanden van het beheerplan.

Bosplaats Bestand Bestandsopp. (ha) Habitat Potentie Grootte (m²)
DB 2a 3,469876 9120 9120 18,276315
DB 2d 1,445961 9120 9120 16,230747
DB 2d 1,445961 91E0 91E0 136,680956
DB 2d 1,445961 rb hc 91E0 5078,701327
DB 2d 1,445961 rb hc rb hc 514,754326
DB 2d 1,445961 rb hc 91E0 364,871527
DB 2d 1,445961 rb hc 91E0 1157,687815
DB 2d 1,445961 rb hc rb hc 1991,958235
DB 2d 1,445961 rb hc rb hc 4171,477025
DB 3a 2,910934 9120 91E0 12026,617448
DB 3a 2,910934 9120 91E0 5,597269
DB 3a 2,910934 91E0 91E0 11178,396097
DB 3a 2,910934 91E0 91E0 4415,526785
DB 3a 2,910934 rb hc rb hc 0,793026
DB 3b 5,247792 9120 91E0 0,72797
DB 3b 5,247792 9190 91E0 9532,393886
DB 3b 5,247792 91E0 91E0 85,040072
DB 3b 5,247792 91E0 91E0 1,324182
DB 3b 5,247792 91E0 91E0 2035,1526
DB 3b 5,247792 rb hc 91E0 82,111944
DB p1b 0,21974 9120 9120 2,297845
DB p1b 0,21974 9120 9120 1911,716879
DH 1a 1,389264 9120 9120 3299,860678
DH 2a 0,939122 9190 9190 9391,221652
DH 2c 0,611388 9190 9190 5671,19262
DH p2d 0,307711 9120 9120 2090,374477
DH p2e 0,345052 9190 9190 524,247856
DH p2f 0,14887 9190 9190 5,933428
DH p2f 0,14887 9190 9190 1482,768902
DH p2g 0,711885 9190 9190 2717,219905
DH p2g 0,711885 9190 9190 1104,392293
DH p3a 0,219928 9120 9120 29,895222
DH p3a 0,219928 9120 9120 1252,333637
DH p3a 0,219928 9190 9190 916,786052
DH p3b 0,404163 9120 9120 3698,045892
DH p3b 0,404163 9120 9120 45,817411
DH p3b 0,404163 9190 9190 202,314254
HB 10a 3,029123 9120 9120 11393,837501
HB 10a 3,029123 9120 9120 393,982695
HB 10a 3,029123 91E0 91E0 12649,679069
HB 10a 3,029123 91E0 91E0 5169,131578
HB 11a 4,386436 6430 6430 14,69344
HB 11a 4,386436 9120 9120 0,776952
HB 11a 4,386436 91E0 91E0 79,381692
HB 11a 4,386436 91E0 91E0 8255,982278
HB 11a 4,386436 91E0 91E0 35513,559147
HB 11b 1,569334 6410 6410 180,623567
HB 11b 1,569334 6410 6410 132,423593
HB 11b 1,569334 6430 6430 5,476986
HB 11b 1,569334 91E0 91E0 343,400225
HB 11b 1,569334 91E0 91E0 14841,690476
HB 11c 2,232212 9120 9120 5743,722967
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Bosplaats Bestand Bestandsopp. (ha) Habitat Potentie Grootte (m²)
HB 11c 2,232212 9120 9120 8218,912774
HB 11c 2,232212 9120 9120 5,136688
HB 11c 2,232212 9120 9120 0,091605
HB 11c 2,232212 9120 9120 0,00104
HB 11c 2,232212 91E0 91E0 4267,904253
HB 11c 2,232212 91E0 91E0 2,858663
HB 11d 0,249099 9120 91E0 2475,315138
HB 11d 0,249099 9120 9120 0,049285
HB 12a 0,84493 6430 6430 6870,271949
HB 12a 0,84493 91E0 91E0 83,745187
HB 12a 0,84493 91E0 91E0 49,465227
HB 12b 0,398522 9120 9120 35,523427
HB 12c 0,701251 6430 6430 5839,106316
HB 12c 0,701251 91E0 91E0 968,536823
HB 12c 0,701251 91E0 91E0 97,546308
HB 12d 0,434563 9120 9120 1,109138
HB 12e 0,571709 91E0 91E0 5561,43942
HB 12e 0,571709 91E0 91E0 4,438317
HB 12g 0,679342 6430 6430 1367,397699
HB 12g 0,679342 91E0 91E0 5116,870962
HB 12i 0,510287 6430 6430 4883,952625
HB 12i 0,510287 91E0 91E0 15,889108
HB 12j 0,406872 9120 9120 50,492224
HB 12k 0,818762 6430 6430 7097,561783
HB 12k 0,818762 6430 6430 584,846788
HB 12k 0,818762 91E0 91E0 34,220731
HB 12k 0,818762 91E0 91E0 47,768342
HB 12l 0,533041 9120 9120 78,804051
HB 12l 0,533041 91E0 91E0 696,978333
HB 13a 2,169108 6410 6410 10132,42957
HB 13a 2,169108 6410 6410 6773,679762
HB 13a 2,169108 6430 6430 24,78747
HB 13a 2,169108 6430 6430 300,996218
HB 13a 2,169108 9120 9120 3,068386
HB 13a 2,169108 9120 9120 660,605014
HB 13a 2,169108 91E0 91E0 20,6897
HB 13a 2,169108 91E0 91E0 1,749002
HB 13a 2,169108 91E0 91E0 101,864306
HB 13b 0,298107 6510 6410 54,300745
HB 13b 0,298107 91E0 91E0 1139,541652
HB 14a 0,663487 6430 6430 6368,794486
HB 14a 0,663487 91E0 91E0 212,774845
HB 14b 0,459514 9120 9120 36,763949
HB 14b 0,459514 91E0 91E0 4050,989784
HB 14b 0,459514 91E0 91E0 62,497085
HB 14c 0,570422 6430 6430 5537,773224
HB 14c 0,570422 91E0 91E0 87,843082
HB 14d 0,377298 9120 9120 77,725883
HB 14d 0,377298 9120 9120 49,772021
HB 14d 0,377298 91E0 6430 3548,723356
HB 14d 0,377298 91E0 91E0 49,772021
HB 14e 0,847105 6430 6430 824,536923
HB 14e 0,847105 6430 6430 7274,77377
HB 14e 0,847105 91E0 91E0 226,228023
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Bosplaats Bestand Bestandsopp. (ha) Habitat Potentie Grootte (m²)
HB 14f 0,594635 9120 9120 33,860659
HB 14f 0,594635 9120 9120 50,855054
HB 14f 0,594635 91E0 91E0 4899,702944
HB 14f 0,594635 91E0 91E0 50,855054
HB 14g 0,736547 6430 6430 5458,896917
HB 14g 0,736547 6510 6410 821,211961
HB 14h 0,416395 6510 6410 697,087092
HB 14h 0,416395 9120 9120 10,537579
HB 14i 0,908966 6510 6410 7351,412369
HB 14i 0,908966 91E0 91E0 201,524234
HB 14j 0,497243 6510 6410 4932,05937
HB 14j 0,497243 9120 9120 13,966025
HB 17a 0,845687 6430 rb mr 142,251344
HB 17a 0,845687 91E0 91E0 7846,957014
HB 17b 0,441266 6430 6430 7,972441
HB 17b 0,441266 6430 rb mr 4364,726821
HB 17b 0,441266 91E0 91E0 34,104697
HB 17c 0,662551 6430 6430 6307,758691
HB 17c 0,662551 6430 rb mr 10,918644
HB 17d 1,436864 9120 9120 92,67163
HB 17d 1,436864 91E0 91E0 2,077949
HB 17e 1,353142 6430 6430 74,595837
HB 17e 1,353142 6430 rb mr 55,333017
HB 17e 1,353142 91E0 91E0 148,997219
HB 18a 1,804167 6510 6410 6,264992
HB 18a 1,804167 9120 9120 26,87389
HB 18a 1,804167 9120 9120 163,732026
HB 18a 1,804167 9120 9120 54,539736
HB 18b 1,366996 6430 6430 3,651433
HB 18c 2,397889 9120 9120 6167,758661
HB 18c 2,397889 91E0 91E0 15722,530187
HB 19a 1,520051 6430 rb hc 1112,322238
HB 19b 0,293631 9120 9120 0,225579
HB 19b 0,293631 9120 9120 15,305216
HB 19c 0,40677 9120 9120 3297,488406
HB 1a 1,624425 9120 9120 794,659759
HB 1a 1,624425 9120 9120 15093,353156
HB 1a 1,624425 9190 9190 301,599943
HB 1a 1,624425 91E0 91E0 45,377355
HB 1b 0,421671 9120 9120 3944,38167
HB 1b 0,421671 9120 9120 3,054177
HB 1c 0,21348 9120 9120 1382,716333
HB 1d 1,345082 9120 9120 4403,005345
HB 1d 1,345082 9120 9120 3617,022643
HB 1d 1,345082 91E0 91E0 1440,768576
HB 1e 1,827705 6510 6410 23,341511
HB 1e 1,827705 9120 9120 6585,301443
HB 1e 1,827705 9120 9120 1360,003974
HB 1e 1,827705 9120 9120 6433,651812
HB 1e 1,827705 9120 9120 154,244753
HB 1e 1,827705 91E0 91E0 4,303903
HB 1e 1,827705 91E0 91E0 154,244753
HB 21a 0,245299 9120 9120 2433,182933
HB 21a 0,245299 91E0 91E0 19,806458
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Bosplaats Bestand Bestandsopp. (ha) Habitat Potentie Grootte (m²)
HB 21b 1,399722 9120 9120 232,026604
HB 21b 1,399722 91E0 91E0 198,058468
HB 22a 0,401835 9120 9120 134,634983
HB 22a 0,401835 9120 9120 3663,554311
HB 22a 0,401835 9120 9120 6,316171
HB 2a 0,852734 6430 6510 6,649088
HB 2a 0,852734 9120 9120 0,433606
HB 2a 0,852734 9120 9120 143,573635
HB 2b 0,55453 6430 6510 5055,382537
HB 2b 0,55453 9120 9120 179,874671
HB 2c 0,48091 6430 6510 4640,336999
HB 2c 0,48091 9120 9120 157,250205
HB 2c 0,48091 91E0 91E0 11,511153
HB 2d 0,726407 9120 9120 321,754716
HB 2d 0,726407 91E0 91E0 13,22509
HB 2d 0,726407 91E0 91E0 6929,086083
HB 3b 0,381972 6430 6510 74,103748
HB 3c 0,368335 6430 6510 47,276602
HB 3c 0,368335 91E0 91E0 31,089734
HB 3c 0,368335 91E0 91E0 0,00622
HB 3d 0,873953 91E0 91E0 5607,003145
HB 3d 0,873953 91E0 91E0 54,041647
HB 3d 0,873953 91E0 91E0 2323,645626
HB 3d 0,873953 91E0 91E0 61,14029
HB 3d 0,873953 91E0 91E0 0,547269
HB 3d 0,873953 91E0 91E0 0,038564
HB 4a 0,63364 6430 91E0 66,706514
HB 4a 0,63364 9120 9120 221,179877
HB 4a 0,63364 91E0 91E0 0,957468
HB 4a 0,63364 91E0 91E0 5958,706735
HB 4a 0,63364 91E0 91E0 88,25984
HB 4a 0,63364 91E0 91E0 0,547269
HB 4a 0,63364 91E0 91E0 0,038564
HB 4b 0,886822 6430 91E0 7860,716157
HB 4b 0,886822 9120 9120 172,57292
HB 4b 0,886822 91E0 91E0 45,187235
HB 4b 0,886822 91E0 91E0 566,788497
HB 4b 0,886822 91E0 91E0 222,952264
HB 5a 2,216453 9120 9120 21341,651531
HB 5a 2,216453 91E0 91E0 819,82401
HB 5b 0,518676 9120 9120 5047,549058
HB 6a 4,963865 9120 9120 454,523941
HB 6a 4,963865 91E0 91E0 106,835757
HB 6a 4,963865 91E0 91E0 48874,698906
HB 7a 15,145394 9120 9120 126,730268
HB 7a 15,145394 9120 9120 4798,522631
HB 7a 15,145394 9120 9120 1103,139918
HB 7a 15,145394 91E0 91E0 47751,313886
HB 7a 15,145394 91E0 91E0 273,314159
HB 7a 15,145394 91E0 91E0 67793,810843
HB 7a 15,145394 91E0 91E0 1876,234251
HB 7a 15,145394 91E0 91E0 27370,527538
HB 8a 0,864225 91E0 91E0 79,189617
HB 8b 0,400518 9120 9120 314,434316
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Bosplaats Bestand Bestandsopp. (ha) Habitat Potentie Grootte (m²)
HB 8c 0,926342 91E0 91E0 13,53753
HB 8d 0,340887 9120 9120 100,072456
HB 8e 0,506963 91E0 91E0 16,5889
HB 8e 0,506963 91E0 91E0 50,493552
HB 8f 0,526572 9120 9120 9,796833
HB 8h 0,958049 91E0 91E0 97,482736
HB 8i 0,802682 9120 9120 22,877917
HB p20a 1,539454 6430 91E0+ 13279,240941
HB p20a 1,539454 9120 9120 10,409567
HB p20a 1,539454 9120 9120 93,36052
HB p22b 0,755524 9120 9120 7110,525961
HB p22b 0,755524 9120 9120 6,316171
HB p22c 1,338562 9120 9120 12844,27885
HB p22d 0,543567 9120 9120 27,885768
HB p22d 0,543567 9120 9120 136,712132
HB p22e 2,26616 9120 9120 20753,90249
HB p22e 2,26616 9120 9120 15,305216
HB p22e 2,26616 9120 9120 93,36052
HB p22f 0,595107 9120 9120 4797,044777
HB p22f 0,595107 91E0 91E0 714,168214
HB p22g 1,181216 9120 9120 93,588432
HB p22g 1,181216 9120 9120 0,749886
HB p22h 0,416302 9120 9120 160,048372
HB p22i 0,723308 9120 9120 7157,879268
HB p22j 0,266658 9120 9120 480,436698
HB p23a 0,199261 9120 9120 491,366671
HB p23a 0,199261 9120 9120 1329,289064
HB p23a 0,199261 91E0 91E0 171,955514
HB p9b 0,197677 9120 9120 245,141991
HB p9b 0,197677 9120 9120 0,049285
HE 1b 0,905427 9120 9120 47,669754
HE 3a 0,628276 9190 9190 8,143366
HE 4b 0,889573 9120 9120 156,581137
HE 4b 0,889573 9120 9120 37,844254
HE 4e 0,554018 9120 9120 117,796219
HE 4e 0,554018 9120 9120 2621,488794
HE p2a 2,331977 9120 9120 208,01254
HE p2a 2,331977 9190 9190 20706,878774
HE p2a 2,331977 rb sm rb sm 1484,298371
HO 10a 0,328068 9120 9120 2632,514714
HO 1a 2,420531 9120 9120 48,817519
HO 2a 0,769013 9120 9120 551,429928
HO 2a 0,769013 91E0 91E0 6235,373884
HO 2a 0,769013 91E0 91E0 15,940917
HO 2a 0,769013 91E0 91E0 0,016522
HO 3a 3,362503 9120 9120 28278,02071
HO 3a 3,362503 9120 9120 950,712305
HO 3a 3,362503 91E0 91E0 126,379908
HO 3a 3,362503 91E0 91E0 3987,279214
HO 3a 3,362503 91E0 91E0 0,016522
HO 4a 6,761936 6410 6410 17,277206
HO 4a 6,761936 9120 9120 549,048448
HO 4a 6,761936 9120 9120 61,752419
HO 4a 6,761936 9120 9120 30742,787902
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Bosplaats Bestand Bestandsopp. (ha) Habitat Potentie Grootte (m²)
HO 4a 6,761936 9120 9120 21430,312485
HO 4a 6,761936 rb sm rb sm 81,918636
HO 4c 1,893918 9120 9120 18691,526027
HO 4d 2,473413 9120 9120 260,794596
HO 4d 2,473413 9120 9120 23601,450491
HO 4d 2,473413 91E0 91E0 328,708433
HO 5a 4,338899 9120 9120 1040,984702
HO 5a 4,338899 9120 9120 497,693947
HO 5b 2,645605 9120 9120 0,647971
HO 5b 2,645605 9120 9120 599,366601
HO 5b 2,645605 9120 9120 10,734315
HO 5b 2,645605 91E0 91E0 4111,838228
HO 5c 0,569614 9120 9120 4801,605992
HO 6a 3,34889 9120 9120 72,478622
HO 6a 3,34889 9120 9120 969,950711
HO 6a 3,34889 9120 9120 0,192925
HO 6a 3,34889 rb sm rb sm 3624,772023
HO 6b 1,501183 rb sm rb sm 4340,274615
HO 7a 1,841388 9120 9120 18118,603092
HO 7a 1,841388 9120 9120 0,205659
HO 7a 1,841388 91E0 91E0 276,943941
HO 7b 3,577535 9120 9120 16604,279449
HO 7b 3,577535 9120 9120 734,179413
HO 7b 3,577535 9120 9120 763,096357
HO 7b 3,577535 91E0 91E0 1163,098363
HO 7c 1,957927 9120 9120 2359,847752
HO 7c 1,957927 9120 9120 17069,261143
HO 7d 1,5479 6410 6410 343,137779
HO 7d 1,5479 9120 9120 15001,701381
HO 7d 1,5479 91E0 91E0 120,414854
HO 7e 0,991898 6410 6410 1062,740131
HO 7e 0,991898 9120 9120 5236,008295
HO 7e 0,991898 9120 9120 0,192925
HO 7e 0,991898 91E0 91E0 3620,03456
HO 7f 1,232655 6410 6410 11925,481908
HO 7f 1,232655 9120 9120 401,063343
HO 7g 2,278072 6410 6410 734,703526
HO 7g 2,278072 6410 6410 0,062452
HO 7g 2,278072 9120 9120 21473,39066
HO 7g 2,278072 9120 9120 10,734315
HO 7h 3,646683 9120 9120 380,979534
HO 7h 3,646683 9120 9120 29786,697667
HO 7i 2,297196 9120 9120 10908,479512
HO 7i 2,297196 9120 9120 11742,055931
HO 7i 2,297196 91E0 91E0 142,949968
HO 7j 3,459819 9120 9120 312,980723
HO 8a 0,554937 9120 9120 5549,365525
HO 8b 1,081506 9120 9120 3,324778
HO 8b 1,081506 91E0 91E0 977,073479
HO 8c 0,76727 9120 9120 7150,101267
HO 8d 3,046568 9120 9120 30099,536533
HO 8d 3,046568 9120 9120 366,143652
HO 8d 3,046568 9120 9120 0,000004
HO 8e 0,603498 9120 9120 27,6248
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Bosplaats Bestand Bestandsopp. (ha) Habitat Potentie Grootte (m²)
HO 8e 0,603498 9120 9120 0,006585
HO 8e 0,603498 9120 9120 12,675765
HO 8e 0,603498 9120 9120 46,916401
HO 8e 0,603498 9120 9120 0,011681
HO 8e 0,603498 9120 9120 61,941022
HO 8e 0,603498 9120 9120 202,576321
HO 8f 1,974315 9120 9120 14873,684399
HO 8f 1,974315 9120 9120 63,040427
HO 8f 1,974315 9120 9120 0,000004
HO 8g 2,579946 9120 9120 81,740981
HO 8g 2,579946 9120 9120 945,069619
HO 8g 2,579946 9120 9120 70,70659
HO 8g 2,579946 9120 9120 10204,458847
HO 8g 2,579946 9120 9120 0,463145
HO 8g 2,579946 9120 9120 165,767229
HO 8g 2,579946 9120 9120 2,917248
HO 8h 1,797347 9120 9120 17005,117568
HO 8h 1,797347 9120 9120 246,357238
HO 8i 3,809494 9120 9120 338,991106
HO 8i 3,809494 9120 9120 69,034185
HO 8j 0,245516 9120 9120 6,841834
HO 8k 1,107284 9190 9190 3490,22385
HO 8n 0,625837 9120 9120 23,03885
HO 8n 0,625837 9120 9120 0,006585
HO 8n 0,625837 9120 9120 51,473221
HO 8n 0,625837 9120 9120 1,258451
HO 8n 0,625837 9120 9120 0,011681
HO 8o 0,219427 9120 9120 2016,635028
HO 9a 4,870612 rb mr 284,555039
HO 9a 4,870612 rb mr rb mr 549,254431
HO 9a 4,870612 rb mr 91E0 4590,608744
HO 9a 4,870612 rb sf 91E0 5125,744688
HO 9b 2,402157 rb mr 3855,846966
HO 9b 2,402157 rb mr rb hc 11838,794494
HO 9b 2,402157 rb mr rb mr 7461,907596
HO 9b 2,402157 rb mr rb mr 7219,059325
HO 9b 2,402157 rb mr 6430 7532,284675
HO 9c 2,07967 rb mr 3662,451452
HO 9c 2,07967 rb mr rb mr 5383,956843
HO 9d 0,13167 9120 9120 1032,648384
HO 9e 0,935511 9120 9120 19,828354
HO p3b 0,201687 9120 91E0 1253,702722
HO p3b 0,201687 9120 9120 0,205659
HO p3b 0,201687 91E0 91E0 4,996225
HO p3b 0,201687 91E0 91E0 757,943111
HO p3c 0,170562 9120 9120 288,676483
HO p3c 0,170562 9120 9120 2,268525
HO p3c 0,170562 91E0 91E0 8,213762
HO p3c 0,170562 91E0 91E0 1406,444387
HO p5d 1,057856 9120 9120 1231,614767
HO p5d 1,057856 9120 9120 8909,531977
HO p5e 0,505113 9120 9120 4911,110484
HO p5f 1,181894 9120 9120 5175,877244
HO p5k 2,233743 9120 9120 767,986774
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Bosplaats Bestand Bestandsopp. (ha) Habitat Potentie Grootte (m²)
HO p5l 1,978899 9120 9120 518,685885
HO p5m 0,144061 9120 9120 84,5594
HO p7j 0,332196 9120 9120 3321,949149
HO p7k 1,246712 6410 6410 403,829259
HO p7k 1,246712 6410 6410 0,062452
HO p7k 1,246712 9120 9120 2432,430167
HO p8l 1,338497 9120 9120 11803,194573
HO p8l 1,338497 9120 9120 246,357238
HO p8m 1,35285 9190 9190 1083,289007
HO p8m 1,35285 9190 9190 671,09019
HO p9f 2,929885 9120 9120 275,098703
HO p9f 2,929885 9120 9120 1124,886897
HO p9g 2,380929 9120 9120 21287,258058
HS 1a 12,931547 9190 9190 61,92791
HS 2b 1,975449 9190 9190 3614,157357
HS 2c 2,209054 9190 9190 2304,199052
HS 2d 1,743112 9190 9190 3189,375393
HS 3a 2,441521 9120 91E0 755,285227
HS 3a 2,441521 9120 91E0 5,597269
HS 3a 2,441521 9190 9190 1710,054346
HS 4a 3,462742 9190 9190 4674,892027
HU 1b 1,63071 9190 9120 12906,345347
HU 1c 1,879067 9120 9120 227,73992
HU 1c 1,879067 9190 9190 65,921495
HU 1d 1,004151 9120 91E0 146,034803
HU 1k 5,187186 9120 9120 2213,093094
HU 1k 5,187186 9120 91E0 5,992791
HU p1g 1,056239 9190 9120 8896,6163
LS 1a 0,841004 9120 91E0 98,096387
LS 1a 0,841004 9120 9120 556,782988
LS 1a 0,841004 9120 9120 3,372803
LS 1a 0,841004 9190 9190 1194,268056
LS 1a 0,841004 91E0 91E0 49,72246
LS 1b 3,122266 9120 9120 153,577559
LS 1b 3,122266 9120 9120 2,154712
LS 2a 4,495045 9120 9120 828,743405
LS 2a 4,495045 9120 naaldbos 11671,341902
LS 2a 4,495045 9120 239,465327
LS 2a 4,495045 9120 9120 6,710322
LS 2a 4,495045 9120 6,710322
LS 2b 5,501031 9120 9120 276,431481
LS 2b 5,501031 9120 9120 785,968137
LS 2b 5,501031 9120 naaldbos 82,77529
LS 2b 5,501031 9120 9120 0,02404
LS 2b 5,501031 9120 9120 0,091605
LS 2b 5,501031 9120 9120 0,00104
LS 2b 5,501031 9120 0,109615
LS 7a 1,311007 9120 9120 198,469001
LS 7a 1,311007 9120 9120 0,02404
MO 2a 0,206517 9190 9190 2000,719011
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Bijlage 4: Lijst met afkortingen van boom- en struiksoorten (overeenkomstig lijst AMINAL
– afdeling Bos & Groen).

Groep Afkorting Soort Afkorting
abeel Ab Grauwe abeel gAb

Witte abeel wAb
acacia Ac Valse acacia/Robinia vAc
berk Be Ruwe berk rBe

Zachte berk zBe
Beuk B Beuk B

Rode beuk rB
den P Corsicaanse den Pc

Grove den Ps
Zeeden Pp

eik E Amerikaanse eik aE
Moeraseik mE
Wintereik wE
Zomereik zE

els El Grauwe els gEl
Zwarte els zEl

esdoorn Ed Gewone esdoorn gEd
Noorse esdoorn nEd
Veldesdoorn/Spaanse aak vEd

Gewone es Es
Haagbeuk Hb
Hazelaar Hz
Hulst Hulst
kamperfoelie Kf Rode kamperfoelie rKf

Wilde kamperfoelie wKf
Kardinaalsmuts Km
kastanje Ka Paardenkastanje pKa

Tamme kastanje tKa
kornoelje Ko Rode kornoelje rKo

Witte kornoelje wKo
Lijsterbes Lij
linde Li Hollandse linde hLi

Winterlinde wLi
Zomerlinde zLi

lork Lo Europese lork eLo
Hybride lork xLo
Japanse lork jLo

meidoorn Md Eenstijlige meidoorn eMd
Tweestijlige meidoorn tMd

Okkernoot Okker
olm/iep Ol Gladde iep/Veldiep gOl

Ruwe iep rOl
populier Po Cultuurpopulier xPo

Italiaanse populier iPo
Ratelpopulier rPo
Zwarte populier zPo

Rododendron Rh
roos Ro Bosroos bRo

Eglantier eRo
Gelderse roos gRo
Hondsroos hRo

Sleedoorn Slee
spar Sp Fijnspar fSp

Zilverspar zSp
Servische spar sSp
Douglasspar Do
Sitkaspar Sitka

Sporkehout/Vuilboom Spork
Vlier Vl
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Groep Afkorting Soort Afkorting
vogelkers Vk Amerikaanse vogelkers aVk

Europese vogelkers eVk

wilg Wi Boswilg bWi
Katwilg kWi
Schietwilg sWi

Zoete kers bK
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Bijlage 5: Dendrometrische gegevens van de individuele bosbestanden.

Plaats Perceel Bestand Opp.
(ha)

Stamtal
(n/ha)

Grondvlak
(m²/ha)

Volume
(m³/ha)

Aantal
dood

Grondvlak
dood

Volume
dood

% In-
heems

I 1  a 13 595 26 217 95
I 2  b 0
I 3  a 2 496 33 293 39 1 9 90
I 4  a 3 609 32 320 20 0 2 37
I p05 a 1 747 24 185 100
II 1  b 3 1027 59 596 20 0 1 39
II 2  a 4 632 34 291 86
II 2  b 6 874 31 270 26 1 4 95
II 3  a 3 521 0 1 100
II 3  b 1 619 0 1 79 6 61 100
II 4  a 0 1425 43 365 95
II 7  a 1 707 44 467 157 3 25 18
II p03 c 0 619 0 1 79 6 61 100
II p03 d 0 619 0 1 79 6 61 100
II p04 b 0 619 0 1 79 6 61 100
II p04 c 0 678 37 287 472 6 45 99
III 1  a 2 373 35 332 39 2 19 100
III 1  b 0
III 1  c 0
III 1  d 1
III 1  e 2
III 2  d 1 295 16 111 100
III 3  d 1 339 23 251 39 1 11 42
III 4  a 1 1375 43 366 79 2 13 100
III 4  b 1 334 12 90 18
III 5  a 2 491 38 391 20 0 1 89
III 5  b 1 540 44 391 91
III 6  a 5 1183 23 182 39 0 1 78
III 7  a 15 937 23 180 23 1 8 88
III 9  a 0
III 10  a 3 927 26 225 23 1 13 88
III 11  a 4 1123 28 219 29 1 7 66
III 11  b 2 1415 25 172 157 5 41 100
III 11  c 2 540 48 574 79 2 15 27
III 11  d 0 295 21 215 118 1 9 64
III 12  a 0 1130 39 320 71
III 12  c 0
III 12  e 1
III 12  g 1 1022 17 108 100
III 12  i 0
III 12  k 0
III 13  b 0 1258 20 161 100
III 14  b 0 1140 13 71 79 0 1 100
III 14  d 0 982 11 48 100
III 14  f 1 1533 10 39 39 0 0 100
III 14  h 0 481 34 387 10 3 33 100
III 17  a 1 1258 20 161 100
III 18  a 2 1277 35 343 62
III 18  c 2 1636 25 177 59 0 1 92
III 19  b 0
III 19  c 0 933 37 322 39 0 2 97
III 19  d 0
III 21  a 0
III 22  a 0 766 29 306 118 1 3 100
III p09 a 0 747 37 319 196 5 42 98
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Plaats Perceel Bestand Opp.
(ha)

Stamtal
(n/ha)

Grondvlak
(m²/ha)

Volume
(m³/ha)

Aantal
dood

Grondvlak
dood

Volume
dood

% In-
heems

III p09 b 0
III p20 a 0
III p22 b 1 766 29 306 118 1 3 100
III p22 c 1 246 30 283 20
III p22 d 1 1454 38 225 2
III p22 e 2 305 24 250 98
III p22 f 1 963 31 230 118 1 9 71
III p22 g 1 1179 47 394 79 3 25 94
III p22 h 0 1179 47 394 79 3 25 94
III p22 i 1 265 38 320 10 2 23 84
III p22 j 0 1179 47 394 79 3 25 94
III p22 l 2 1179 47 394 79 3 25 94
III p22 m 0 1454 38 225 2
III p22 n 0 1847 18 109 100
III p22 o 0 305 24 250 98
III p22 p 0 1454 38 225 2
III p22 q 0 1847 18 109 100
III p23 a 0 403 25 234 157 1 6 98
IV 1  a 2 531 35 335 100
IV 3  a 3 693 35 284 118 1 8 100
IV 4  a 7 694 34 339 110 4 36 100
IV 4  b 3 869 35 304 39 0 3 100
IV 4  c 2 1425 24 185 118 1 7 100
IV 4  d 2 702 40 395 98 1 10 62
IV 5  a 4 622 30 274 118 2 15 100
IV 5  c 1 599 26 275 49 4 36 100
IV 6  a 3 737 33 251 39 0 3 100
IV 6  b 2 973 34 284 59 0 1 100
IV 7  a 2 422 26 261 5 1 8 100
IV 7  b 4 825 34 319 49 2 23 100
IV 7  c 2 270 30 342 10 2 17 100
IV 7  d 2 501 15 116 49 2 22 100
IV 7  e 1 992 30 185 157 7 47 100
IV 7  g 2 447 26 291 39 1 8 92
IV 7  h 4 309 28 320 20 1 12 91
IV 7  i 2 693 37 358 34 4 37 100
IV 8  a 1 511 41 449 79 1 11 39
IV 8  b 1 177 23 228 88 9 107 0
IV 8  c 1 599 29 298 100
IV 8  d 3 540 36 417 29 5 55 100
IV 8  e 1 570 27 197 79 0 1 83
IV 8  f 2 540 36 417 29 5 55 100
IV 8  g 3
IV 8  h 2 540 36 417 29 5 55 100
IV 8  i 4
IV 8  k 1 1346 53 432 275 3 24 93
IV 8  o 0
IV 9  a 5 943 33 262 118 2 17 95
IV 9  c 2 1346 53 432 275 3 24 93
IV 9  d 0 305 24 250 98
IV 10  a 0 521 12 86 10 2 22 100
IV 2  a 1 560 30 307 100
IV p03 b 0 884 15 71 432 4 26 100
IV p03 c 0 884 15 71 432 4 26 100
IV p04 e 0 570 27 197 79 0 1 83
IV p05 d 1 1218 12 66 39 0 1 100
IV p05 e 1 815 45 392 95
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Plaats Perceel Bestand Opp.
(ha)

Stamtal
(n/ha)

Grondvlak
(m²/ha)

Volume
(m³/ha)

Aantal
dood

Grondvlak
dood

Volume
dood

% In-
heems

IV p05 f 1 305 24 250 98
IV p05 g 1 923 9 55 100
IV p05 h 1 639 30 221 79 1 7 100
IV p05 i 3 639 30 221 79 1 7 100
IV p05 j 1 663 29 206 114 1 9 100
IV p05 k 2 639 30 221 79 1 7 100
IV p05 l 2 639 30 221 79 1 7 100
IV p05 m 0 639 30 221 79 1 7 100
IV p06 c 1 570 27 197 79 0 1 83
IV p06 d 0 639 32 265 39 1 5 100
IV p07 j 0 413 27 300 82
IV p07 k 1
IV p08 l 1 393 33 328 100
IV p08 m 1 845 34 253 79 0 2 34
IV p09 f 3 2073 25 133 157 7 70
IV p09 g 2 1847 18 109 100
IX 4  c 5 529 35 335 0 0 0 100
IX 4  e 1 373 35 332 39 2 19 100
IX p02 a 2 1012 28 205 79 1 4 100
V 2  a 0
V p01 a 0 963 31 230 118 1 9 71
VI 2  a 1 393 33 328 100
VI 2  b 0
VI 2  c 1 1218 12 66 39 0 1 100
VI 3  a 0
VI p02 d 0
VI p02 e 0 462 18 122 79 2 20 100
VI p02 f 0 305 24 250 98
VI p02 g 1
VI p03 a 0
VI p03 b 0 128 22 223 100
VII 2  c 2 756 46 385 79 1 8 0
VII 3  a 3
VII 3  b 5 334 24 206 100
VII p01 b 0 1061 41 289 206 7 64 54
VIII 1  a 3 383 38 379 39 1 7 91
VIII p2 a 0
XI 2  a 7 531 35 335 100
XI 2  b 1
XI 2  c 7 531 35 335 100
XI p01 a 1 796 38 284 70
XI p01 b 0
XI p01 c 0 1346 53 432 275 3 24 93
XI p01 d 0 1533 35 277 39 0 3 73
XI p01 e 1 943 33 262 118 2 17 95
XII 1  a 0
XII 1  b 2 246 30 283 20
XII 1  c 2 540 40 343 100
XII 1  e 0 540 40 343 100
XII 1  l 0 540 40 343 100
XII p01 f 0 540 40 343 100
XII p01 g 1 249 31 284 21
XII p01 h 1 540 40 343 100
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Bijlage 6: Overzicht van de synoptische tabellen (opnames ANB, 2011).
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Bijlage 7: Overzicht vaatplanten.

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam RL Oud-bos Kwel/
bron Ref.

Aalbes Ribes rubrum
Aarvederkruid Myriophyllum spicatum VLM 2003
Adderwortel Polygonum bistorta x ANB 2012

Adelaarsvaren Pteridium aquilinum oud-
bosplant

Akelei soort Aquilegia sp.
Akkerdistel Cirsium arvense
Akkerereprijs Veronica agrestis ANB 2012
Akkerhoornbloem Cerastium arvense VLM 2003
Akkerkool Lapsana communis
Amerikaans krentenboom-
pje Amelanchier lamarckii

Amerikaans nagelkruid Geum macrophyllum
Amerikaanse eik Quercus rubra
Amerikaanse vogelkers Prunus serotina

Appel (Wilde en Eetappel) Malus sylvestris oud-
bosplant

Avondkoekoeksbloem Silene latifolia subsp. alba ANB 2012
Beekpunge Veronica beccabunga x

Beemdlangbloem Festuca pratensis VLM 2003, ANB
2012

Beklierde basterdwederik Epilobium ciliatum VLM 2003

Bergbasterdwederik Epilobium montanum oud-
bosplant

Beuk Fagus sylvatica
Biezenknoppen Juncus conglomeratus
Bijvoet Artemisia vulgaris
Bittere veldkers Cardamine amara x
Bitterzoet Solanum dulcamara
Blaartrekkende boterbloem Ranunculus sceleratus VLM 2003
Blaaszegge Carex vesicaria x VLM 2003
Blauw glidkruid Scutellaria galericulata x

Blauwe bosbes Vaccinium myrtillus oud-
bosplant

Blauwe zegge Carex panicea x
Bleeksporig bosviooltje Viola riviniana

Bleke zegge Carex pallescens oud-
bosplant ANB 2012

Bloedzuring Rumex sanguineus ANB 2012
Bochtige smele Deschampsia flexuosa

Bonte gele dovenetel Lamium galeobdolon subsp.
argentatum

Bosandoorn Stachys sylvatica oud-
bosplant

Bosanemoon Anemone nemorosa oud-
bosplant x

Bosbies Scirpus sylvaticus x

Bosgierstgras Milium effusum oud-
bosplant

Bos-klimopereprijs Veronica hederifolia subsp.
lucorum

Boskruiskruid Senecio sylvaticus ANB 2012
Bosveldkers Cardamine flexuosa x
Bosvergeet-mij-nietje Myosotis sylvatica

Boswederik Lysimachia nemorum oud-
bosplant x ANB 2012

Boswilg Salix caprea

Boszegge Carex sylvatica oud-
bosplant

Brede stekelvaren Dryopteris dilatata
Brede wespenorchis Epipactis helleborine ANB 2012
Bruin cypergras Cyperus fuscus zeldzaam VLM 2003
Corsikaanse den Pinus nigra subsp. Laricio ANB 2012
Dagkoekoeksbloem Silene dioica

Dalkruid Maianthemum bifolium oud-
bosplant

Dauwbraam Rubus caesius
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam RL Oud-bos Kwel/
bron Ref.

Dolle kervel Chaerophyllum temulum

Donkersporig bosviooltje Viola reichenbachiana oud-
bosplant

Dotterbloem Caltha palustris x
Douglasspar Pseudotsuga menziesii
Driekleurig viooltje Viola tricolor VLM 2003
Drienerfmuur Moehringia trinervia
Dubbelloof Blechnum spicant
Dwergkroos Lemna minuta
Echte kamille Matricaria recutita VLM 2003
Echte koekoeksbloem Lychnis flos-cuculi x
Echte valeriaan Valeriana repens
Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna
Egelboterbloem Ranunculus flammula x
Elzenzegge Carex elongata x
Engels raaigras Lolium perenne
Europese lork Larix decidua
Fijnspar Picea abies
Fioringras Agrostis stolonifera VLM 2003
Fladderiep Ulmus laevis zeldzaam
Fluitenkruid Anthriscus sylvestris
Geel nagelkruid Geum urbanum

Geknikte vossenstaart Alopecurus geniculatus VLM 2003, ANB
2012

Gelderse roos Viburnum opulus oud-
bosplant

Gele bonte dovenetel Lamium galeobdolon subsp.
montanum

Gele dovenetel Lamium galeobdolon oud-
bosplant

Gele lis Iris pseudacorus
Gele waterkers Rorippa amphibia
Geoorde wilg Salix aurita
Gestreepte witbol Holcus lanatus

Gevleugeld hertshooi Hypericum tetrapterum x VLM 2003, ANB
2012

Gewone berenklauw Heracleum sphondylium
Gewone braam Rubus sectie Rubus
Gewone brem Cytisus scoparius
Gewone brunel Prunella vulgaris
Gewone dophei Erica tetralix achteruitgaand
Gewone engelwortel Angelica sylvestris
Gewone ereprijs Veronica chamaedrys
Gewone es Fraxinus excelsior
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus
Gewone hennepnetel Galeopsis tetrahit
Gewone hoornbloem Cerastium fontanum

Gewone kropaar Dactylis glomerata VLM 2003, ANB
2012

Gewone paardebloem Taraxacum sectie Subvulgaria
Gewone raket Sisymbrium officinale
Gewone rolklaver Lotus corniculatus VLM 2003

Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum oud-
bosplant

Gewone veldbies Luzula campestris
Gewone vlier Sambucus nigra
Gewone vogelmelk Ornithogalum umbellatum ANB 2012

Gewone waterbies Eleocharis palustris VLM 2003, ANB
2012

Gewoon biggenkruid Hypochoeris radicata VLM 2003, ANB
2012

Gewoon duizendblad Achillea millefolium
Gewoon herderstasje Capsella bursa-pastoris VLM 2003
Gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum
Gewoon robertskruid Geranium robertianum
Gewoon struisgras Agrostis capillaris
Gewoon timoteegras Phleum pratense VLM 2003
Gewoon vingerhoedskruid Digitalis purpurea ANB 2012
Gewoon wilgenroosje Epilobium angustifolium
Glad walstro Galium mollugo VLM 2003
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam RL Oud-bos Kwel/
bron Ref.

Gladde iep Ulmus minor oud-
bosplant ANB 2012

Gladde witbol Holcus mollis
Glanshaver Arrhenatherum elatius
Grasmuur Stellaria graminea
Grauwe wilg Salix cinerea

Greppelrus Juncus bufonius VLM 2003, ANB
2012

Groot heksenkruid Circaea lutetiana oud-
bosplant

Groot moerasscherm Apium nodiflorum
Grote brandnetel Urtica dioica
Grote egelskop Sparganium erectum
Grote kattenstaart Lythrum salicaria
Grote lisdodde Typha latifolia

Grote muur Stellaria holostea oud-
bosplant

Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius
Grote vossenstaart Alopecurus pratensis
Grote waternavel Hydrocotyle ranunculoides Heiblok
Grote waterweegbree Alisma plantago-aquatica VLM 2003
Grote wederik Lysimachia vulgaris x
Grote weegbree Plantago major
Grove den Pinus sylvestris

Gulden boterbloem Ranunculus auricomus oud-
bosplant ANB 2012

Haagbeuk Carpinus betulus ANB 2012
Haagwinde Calystegia sepium
Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum

Hazelaar Corylus avellana oud-
bosplant

Hazenzegge Carex ovalis
Heermoes Equisetum arvense VLM 2003
Heggendoornzaad Torilis japonica ANB 2012
Heggenduizendknoop Polygonum dumetorum ANB 2012
Heggenwikke Vicia sepium
Heidekartelblad Pedicularis sylvatica kwetsbaar Heiblok
Hemelsleutel Sedum telephium

Hengel Melampyrum pratense achteruitgaand oud-
bosplant

Hennegras Calamagrostis canescens
Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus
Hollandse iep Ulmus x hollandica
Holpijp Equisetum fluviatile x
Hondsdraf Glechoma hederacea
Hoog struisgras Agrostis gigantea ANB 2012
Hop Humulus lupulus

Hulst Ilex aquifolium oud-
bosplant

IJle zegge Carex remota oud-
bosplant x

Italiaans raaigras Lolium multiflorum
Jakobskruiskruid s.l. Senecio jacobaea ANB 2012
Japanse lork Larix kaempferi ANB 2012
Kale jonker Cirsium palustre x
Kantig hertshooi Hypericum dubium
Kantige basterdwederik Epilobium tetragonum ANB 2012
Kleefkruid Galium aparine
Klein kroos Lemna minor
Klein streepzaad Crepis capillaris ANB 2012
Klein vogelpootje Ornithopus perpusillus ANB 2012

Kleine klaver Trifolium dubium VLM 2003, ANB
2012

Kleine klit Arctium minus

Kleine maagdenpalm Vinca minor oud-
bosplant

Kleine valeriaan Valeriana dioica kwetsbaar x VLM 2003, ANB
2012

Kleine veldkers Cardamine hirsuta
Kleine watereppe Berula erecta x ANB 2012
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam RL Oud-bos Kwel/
bron Ref.

Klimop Hedera helix VLM 2003
Klimopereprijs Veronica hederifolia
Kluwenhoornbloem Cerastium glomeratum
Kluwenzuring Rumex conglomeratus
Knolrus Juncus bulbosus x
Knolsteenbreek Saxifraga granulata x ANB 2012
Knoopkruid Centaurea jacea

Knopig helmkruid Scrophularia nodosa oud-
bosplant

Koninginnekruid Eupatorium cannabinum VLM 2003
Koningsvaren Osmunda regalis x
Kraakwilg Salix fragilis ANB 2012
Kruipend zenegroen Ajuga reptans
Kruipende boterbloem Ranunculus repens
Kruipganzerik Potentilla anglica ANB 2012
Kruisbes Ribes uva-crispa Grontmij 2012
Krulzuring Rumex crispus
Kweek Elymus repens VLM 2003

Lelietje-van-dalen Convallaria majalis oud-
bosplant

Lidrus Equisetum palustre x
Liesgras Glyceria maxima VLM 2003

Lievevrouwebedstro Galium odoratum oud-
bosplant

Look-zonder-look Alliaria petiolata
Madeliefje Bellis perennis
Mannagras Glyceria fluitans

Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas oud-
bosplant

Margriet Leucanthemum vulgare VLM 2003, ANB
2012

Mattenbies Scirpus lacustris VLM 2003

Melkeppe Peucedanum palustre x VLM 2003, ANB
2012

Moerasandoorn Stachys palustris VLM 2003
Moeraskers Rorippa palustris
Moerasmuur Stellaria alsine
Moerasrolklaver Lotus pedunculatus
Moerasspirea Filipendula ulmaria x
Moerasstreepzaad Crepis paludosa x ANB 2012
Moerasstruisgras Agrostis canina

Moerasvergeet-mij-nietje Myosotis scorpioides VLM 2003, ANB
2012

Moerasviooltje Viola palustris x VLM 2003, ANB
2012

Moeraswalstro Galium palustre
Moeraszegge Carex acutiformis x
Moesdistel Cirsium oleraceum x VLM 2003

Muskuskruid Adoxa moschatellina oud-
bosplant

Oeverzegge Carex riparia x VLM 2003

Paarbladig goudveil Chrysosplenium oppositifolium oud-
bosplant x VLM 2003

Paarse dovenetel Lamium purpureum
Penningkruid Lysimachia nummularia
Perzikkruid Polygonum persicaria VLM 2003
Peterselievlier Sambucus nigra cv. Lacin ANB 2012
Pijpenstrootje Molinia caerulea
Pijptorkruid Oenanthe fistulosa x ANB 2012
Pilzegge Carex pilulifera
Pinksterbloem Cardamine pratensis
Pitrus Juncus effusus
Pluimzegge Carex paniculata
Pontische rododendron Rhododendron ponticum
Populier Populus x canadensis
Rankende helmbloem Ceratocapnos claviculata Heiblok
Reuzenbalsemien Impatiens glandulifera
Reuzenzilverspar Abies grandis ANB 2012
Ridderzuring Rumex obtusifolius
Riet Phragmites australis
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam RL Oud-bos Kwel/
bron Ref.

Rietgras Phalaris arundinacea
Rode klaver Trifolium pratense VLM 2003

Rode kornoelje Cornus sanguinea oud-
bosplant

Ronde ooievaarsbek Geranium rotundifolium ANB 2012
Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia kwetsbaar Heiblok
Rood zwenkgras Festuca rubra VLM 2003
Roos soort Rosa sp. ANB 2012

Ruige veldbies Luzula pilosa oud-
bosplant

Ruige zegge Carex hirta
Ruw beemdgras Poa trivialis
Ruw walstro Galium uliginosum VLM 2003
Ruwe berk Betula pendula
Ruwe smele Deschampsia cespitosa x VLM 2003

Schaduwgras Poa nemoralis oud-
bosplant

Schapezuring Rumex acetosella

Schermhavikskruid Hieracium umbellatum VLM 2003, ANB
2012

Scherpe boterbloem Ranunculus acris
Scherpe zegge Carex acuta x
Schietwilg Salix alba ANB 2012

Schildereprijs Veronica scutellata VLM 2003, ANB
2012

Sint-Janskruid Hypericum perforatum
Sitkaspar Picea sitchensis ANB 2012

Slanke sleutelbloem Primula elatior oud-
bosplant

Sleedoorn Prunus spinosa

Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana oud-
bosplant

Smalle weegbree Plantago lanceolata VLM 2003, ANB
2012

Snavelzegge Carex rostrata x
Speenkruid Ranunculus ficaria
Sporkehout Frangula alnus
Sterrenkroos soort Callitriche sp.
Sterzegge Carex echinata x VLM 2003
Stijve zegge Carex elata x
Stinkende gouwe Chelidonium majus
Straatgras Poa annua
Struikhei Calluna vulgaris achteruitgaand
Struisriet Calamagrostis sp. ANB 2012
Tamme kastanje Castanea sativa ANB 2012
Tengere rus Juncus tenuis
Tijmereprijs Veronica serpyllifolia
Tongvaren Asplenium scolopendrium ANB 2012
Tormentil Potentilla erecta achteruitgaand
Trosvlier Sambucus racemosa Grontmij 2012
Tweerijige zegge Carex disticha x

Tweestijlige meidoorn Crataegus laevigata oud-
bosplant VLM 2003

Valse salie Teucrium scorodonia
Varkensgras Polygonum aviculare VLM 2003
Veelbloemige veldbies Luzula multiflora Heiblok
Veelstengelige waterbies Eleocharis multicaulis VLM 2003
Veenpluis Eriophorum angustifolium kwetsbaar Heiblok
Veenwortel Polygonum amphibium ANB 2012
Veerdelig tandzaad Bidens tripartita ANB 2012
Veldbeemdgras Poa pratensis ANB 2012
Veldlathyrus Lathyrus pratensis VLM 2003
Veldrereprijs Veronica arvensis ANB 2012
Veldrus Juncus acutiflorus x
Veldzuring Rumex acetosa
Vergeten wikke Vicia sativa subsp. segetalis

Verspreidbladig goudveil Chrysosplenium alternifolium oud-
bosplant x

Vertakte leeuwentand Leontodon autumnalis VLM 2003
Vierzadige wikke Vicia tetrasperma Heiblok



Bijlagen

Pagina 238 van 348

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam RL Oud-bos Kwel/
bron Ref.

Viltige basterdwederik Epilobium parviflorum ANB 2012
Viltroos Rosa villosa ANB 2012
Vlasbekje Linaria vulgaris ANB 2012
Voederwikke (incl. Smalle
en Vergeten wikke) Vicia sativa

Vogelmuur Stellaria media
Vogelwikke Vicia cracca VLM 2003
Vroegeling Erophila verna

Wateraardbei Comarum palustre x VLM 2003, ANB
2012

Waterereprijs Veronica anagallis-aquatica VLM 2003
Waterkruiskruid Senecio aquaticus x VLM 2003
Watermunt Mentha aquatica x
Watermuur Myosoton aquaticum
Waternavel Hydrocotyle vulgaris x ANB 2012
Waterpeper Polygonum hydropiper VLM 2003
Watertorkruid Oenanthe aquatica x ANB 2012
Waterviolier Hottonia palustris x
Waterzuring Rumex hydrolapathum

Wegedoorn Rhamnus catharticus oud-
bosplant

Westelijke hemlockspar Tsuga heterophylla

Wijfjesvaren Athyrium filix-femina oud-
bosplant

Wilde bertram Achillea ptarmica
Wilde gagel Myrica gale achteruitgaand x

Wilde hyacint Hyacinthoides non-scripta oud-
bosplant Grontmij 2012

Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum oud-
bosplant

Wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus oud-
bosplant

Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia
Witte dovenetel Lamium album
Witte els Alnus incana
Witte klaver Trifolium repens

Witte klaverzuring Oxalis acetosella oud-
bosplant

Witte waterkers Rorippa nasturtium-aquaticum achteruitgaand x ANB 2012
Wolfspoot Lycopus europaeus
Zachte berk Betula pubescens
Zachte dravik Bromus hordeaceus
Zachte duizendknoop Polygonum mite
Zandmuur Arenaria serpyllifolia ANB 2012
Zandraket Arabidopsis thaliana
Zandzegge Carex arenaria
Zeegroene muur Stellaria palustris x ANB 2012
Zevenblad Aegopodium podagraria
Zilverschoon Potentilla anserina ANB 2012
Zoete kers Prunus avium
Zomeradonis Adonis aestivalis verdwenen ANB 2012
Zomereik Quercus robur
Zompvergeet-mij-nietje Myosotis cespitosa VLM 2003
Zompzegge Carex canescens x
Zwart tandzaad Bidens frondosa ANB 2012
Zwarte bes Ribes nigrum
Zwarte els Alnus glutinosa
Zwarte nachtschade Solanum nigrum ANB 2012
Zwarte zegge Carex nigra x
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Abortiporus sp. ANB
Acanthobasidium norvegicum ANB
Acanthobasidium sp. ANB
Acanthocystis algidus ANB
Acanthocystis applicatus ANB
Acanthocystis sp. ANB
Acanthonitschkea sp. ANB

Aporhytisma urticae www.waarnemingen.b
e

Bispora antennata www.waarnemingen.b
e

Cordiceps tuberculata Antonissen et al. 1990
Coryne albida Antonissen et al. 1990

Diaporthe sarothamni var. dul-
camarae Antonissen et al. 1990

Diaporthe trinucleata Antonissen et al. 1990
Leptosphaeria michotii Antonissen et al. 1990
Pseudopeziza calthae Antonissen et al. 1990

Russula langei www.waarnemingen.b
e

Sphaeropsis sapinea www.waarnemingen.b
e

Tulasnella cystidiophora Antonissen et al. 1990
Abrikozenrussula Russula risigallina ANB
Adelaarsvarenstreepzwam Rhopographus filicinus ANB
Amandelvezelkop Inocybe hirtella ANB

Amethistzwam Laccaria amethystina www.waarnemingen.b
e

Anijskurkzwam Trametes suaveolens ANB
Appelrussula Russula paludosa bedreigd ANB
Asgrauwe kaaszwam Oligoporus tephroleucus ANB
Asgrauwe schorszwam Peniophora cinerea ANB

Avondroodstekelzwam Sarcodon joeides met uitsterven
bedreigd

www.waarnemingen.b
e

Barstend harskorstje Hyphoderma setigerum www.waarnemingen.b
e

Berijpte russula Russula parazurea ANB

Berijpte schorszwam Peniophora lycii www.waarnemingen.b
e

Berkenridderzwam Tricholoma fulvum ANB

Berkenschorsschijfje Diatrypella favacea www.waarnemingen.b
e

Berkenzwam Piptoporus betulinus ANB

Beukendopgeweizwam Xylaria carpophila www.waarnemingen.b
e

Beukenmelkzwam Lactarius fluens Boud. ANB

Beukenrussula Russula fellea www.waarnemingen.b
e

Biefstukzwam Fistulina hepatica www.waarnemingen.b
e

Bietengordijnzwam Cortinarius umbrinolens ANB
Bittere boleet Tylopilus felleus ANB

Bittere dennenkegelzwam Strobilurus tenacellus www.waarnemingen.b
e

Bittere kaaszwam Oligoporus stipticus ANB

Blauwvoetstekelzwam Sarcodon scabrosus met uitsterven
bedreigd

www.waarnemingen.b
e

Blazig kristalkopje Didymium serpula Antonissen et al. 1990
Bleek pelsbekertje Trichophaea woolhopeia Antonissen et al. 1990
Bleekbruine bekerzwam Peziza repanda ANB

Bleekgele russula Russula farinipes www.waarnemingen.b
e

Bleekgroen geleischijfje Claussenomyces prasinulus www.waarnemingen.b
e

Bleke borstelkurkzwam Coriolopsis trogii ANB
Bleke elzenzompzwam Alnicola escharoides ANB
Bleke franjehoed Psathyrella candolleana ANB
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Bleke geelvezelgordijn-
zwam Cortinarius saniosus www.waarnemingen.b

e
Bleke moeraszwavelkop Hypholoma elongatum Heiblok NP

Bleke oesterzwam Pleurotus pulmonarius www.waarnemingen.b
e

Bloedende buisjeszwam Physisporinus sanguinolentus ANB
Bokaalkluifzwam Helvella acetabulum ANB
Bol kalkschaaltje Diderma globosum Antonissen et al. 1990
Bol pelsbekertje Trichophaea hemispaerioides Antonissen et al. 1990

Bolvormig draadwatje Trichia affinis www.waarnemingen.b
e

Bonte berkenrussula Russula versicolor ANB
Boompuist Oligoporus ptychogaster ANB

Bosnetje Ceriporia reticulata www.waarnemingen.b
e

Botercollybia Rhodocollybia butyracea ANB

Braamroest Kuehneola uredinis www.waarnemingen.b
e

Brandnetelklokje Calyptella capula ANB

Brandnetelpuntkogeltje Mycosphaerella superflua www.waarnemingen.b
e

Brandnetelroest Puccinia caricina www.waarnemingen.b
e

Brandnetelschijfje Calloria neglecta www.waarnemingen.b
e

Brandnetelvulkaantje Leptosphaeria acuta www.waarnemingen.b
e

Breedplaatstreephoed Megacollybia platyphylla ANB
Brokkelzakamaniet Amanita submembranacea ANB
Broze russula Russula fragilis  var. fragilis ANB
Bruin ballonbekertje Sphaerosporella brunnea Antonissen et al. 1990
Bruine bekerzwam Peziza badia ANB

Bruine bundelridderzwam Lyophyllum decastes www.waarnemingen.b
e

Bruine knolvezelkop Inocybe napipes www.waarnemingen.b
e

Bruine knoopzwam Ascocoryne solitaria Antonissen et al. 1990

Bruine mestinktzwam Coprinus heptemerus www.waarnemingen.b
e

Bruine narcisridderzwam Tricholoma bufonium ANB
Bruine ringboleet Suillus luteus achteruitgaand ANB
Bruine trilzwam Tremella foliacea ANB
Bruingeel goudbolletje Oligonema fulvum Antonissen et al. 1990
Bundelmosklokje Galerina marginata ANB

Citroengele satijnzwam Entoloma pleopodium www.waarnemingen.b
e

Craquelérussula Russula cyanoxantha f. cute-
fracta ANB

Dakloze huiszwam Serpula himantioides www.waarnemingen.b
e

Dennenbloedzwam Stereum sanguinolentum ANB
Dennenmoorder Heterobasidion annosum ANB

Dennennaaldspleetlip Lophodermium pinastri www.waarnemingen.b
e

Dennenschelpzwam Panellus mitis ANB

Dennenslijmkop Hygrophorus hypothejus  var. hypo-
thejus ANB

Dennenvlam Rhodocollybia butyracea ANB
Dennenvlamhoed Gymnopilus penetrans ANB
Dennenvoetzwam Phaeolus schweinitzii ANB
Dikke kelderzwam Coniophora puteana ANB
Dikrandtonderzwam Ganoderma australe ANB
Donkerbruine stuifzam Lycoperdon umbrinum kwetsbaar Heiblok NP
Donkere watermelkzwam Lactarius subumbonatus ANB

Donsvoetbundelzwam Pholiota oedipus www.waarnemingen.b
e

Donzige beurszwam Volvariella hypopithys ANB
Donzige korstzwam Cylindrobasidium laeve ANB
Donzige melkzwam Lactarius pubescens ANB

Donzige mycena Mycena amicta www.waarnemingen.b
e
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Dooiergele mestzwam Bolbitius vitellinus www.waarnemingen.b
e

Doolhofelfenbankje Cerrena unicolor ANB
Doolhofzwam Daedalea quercina ANB
Draadknotszwam Macrotyphula juncea ANB

Duivelsbroodrussula Russula drimeia achteruitgaand www.waarnemingen.b
e

Dunne melkkorstzwam Gloeocystidiellum luridum ANB

Dunsteelsatijnzwam Entoloma hebes www.waarnemingen.b
e

Dunstelig kalkschaaltje Diderma montanum var. mon-
tanum Antonissen et al. 1990

Dwergwieltje Marasmius iardii ANB

Echt judasoor Auricularia auricula-judae var.
auricula-judae ANB

Echte honingzwam Armillaria mellea s.s. ANB
Echte kopergroenzwam Stropharia aeruginosa  s.s. ANB
Echte tonderzwam Fomes fomentarius f. ANB

Eikelbekertje Ciboria batschiana www.waarnemingen.b
e

Eikeldopzwam Hymenoscyphus fructigenus ANB
Eikenbladzwammetje Collybia dryophila  s.l. ANB
Eikenbloedzwam Stereum gausapatum ANB
Eikenmeeldauw Microsphaera alphitoides ANB

Eikenschorsschijfje Diatrypella quercina www.waarnemingen.b
e

Eikenspleetlip Colpoma quercinum www.waarnemingen.b
e

Eikentrilzwam Exidia truncata ANB
Eikhaas Grifola frondosa ANB
Eivormig ruigkogeltje Lasiosphaeria ovina ANB
Elzenbundelzwam Pholiota alnicola var. alnicola ANB
Elzenweerschijnzwam Inonotus radiatus ANB
Fijnplaatrussula Russula densifolia ANB
Fijnschubbige boleet Suillus variegatus kwetsbaar ANB
Fijnschubbige bundelzwam Pholiota lucifera ANB
Fluweelboleet Xerocomus subtomentosus ANB
Fluweelhertenzwam Pluteus podospileus ANB

Fluwelig harskorstje Hyphoderma puberum www.waarnemingen.b
e

Fluwelige stekelzwam Hydnellum spongiosipes bedreigd www.waarnemingen.b
e

Fopdraadwatje Trichia varia www.waarnemingen.b
e

Fopnetwatje Arcyria minuta www.waarnemingen.b
e

Foprauwschoteltje Patellaria atrata Antonissen et al. 1990
Franjeporiezwam Polyporus tuberaster ANB
Franjevlekplaat Panaeolus sphinctrinus ANB
Gaffelborstelbekertje Cheilymenia crucipila ANB
Gaffelhoorntje Calocera furcata ANB

Gazonvlekplaat Panaeolus foenisecii www.waarnemingen.b
e

Gebundeld netpluimpje Stemonitis fusca Roth ANB
Gedrongen hazeoor Otidea cochleata kwetsbaar Antonissen et al. 1990

Gedrongen mollisia Mollisia cinerea www.waarnemingen.b
e

Geel hoorntje Calocera cornea ANB
Geel nestzwammetje Crucibulum crucibuliforme ANB
Geel schorsbekertje Pezicula cinnamomea Antonissen et al. 1990
Geelbruin mosklokje Galerina hypnorum ANB
Geelbruine spleetvezelkop Inocybe rimosa ANB

Geelgeringde parelamaniet Amanita rubescens var. annu-
losulfurea ANB

Geelgroene mollisia Mollisia ventosa www.waarnemingen.b
e

Geelplaatgordijnzwam Cortinarius croceus ANB

Geelsnedemycena Mycena flavescens www.waarnemingen.b
e

Geelvlekkige kogelzwam Camarops lutea www.waarnemingen.b
e
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Geelwitte russula Russula ochroleuca ANB

Gekarteld leemkelkje Tarzetta catinus www.waarnemingen.b
e

Gekraagde aardster Geastrum triplex ANB
Gekroesde fopzwam Laccaria tortilis ANB
Gele aardappelbovist Scleroderma citrinum ANB
Gele berkenrussula Russula claroflava ANB
Gele grondkorstzwam Stereopsis vitellina Antonissen et al. 1990

Gele knolamaniet Amanita citrina www.waarnemingen.b
e

Gele knotszwam Clavulinopsis helvola ANB
Gele korstzwam Stereum hirsutum ANB
Gele ridderzwam Tricholoma equestre var. equestre bedreigd ANB
Gele ringboleet Suillus grevillei ANB

Gele rupsenzwam Paecilomyces tenuipes www.waarnemingen.b
e

Gele trilzwam Tremella mesenterica ANB

Gelig oorzwammetje Crepidotus luteolus www.waarnemingen.b
e

Gelobde pruikzwam Hericium cirrhatum ANB
Gerimpelde korstzwam Stereum rugosum ANB

Geringde vlekplaat Panaeolus semiovatus var. se-
miovatus ANB

Geschubde inktzwam Coprinus comatus ANB
Gespeerd pelsbekertje Trichophaea bicuspis Antonissen et al. 1990

Gespentrosvlies Botryobasidium subcoronatum www.waarnemingen.b
e

Gesteelde lakzwam Ganoderma lucidum ANB
Gestreept nestzwammetje Cyathus striatus ANB
Gestreepte trechterzwam Clitocybe vibecina ANB

Getande boomkorst Cerocorticium molare www.waarnemingen.b
e

Gevlekte vezelkop Inocybe maculata www.waarnemingen.b
e

Geweizwam Xylaria hypoxylon ANB
Gewone berkenboleet Leccinum scabrum s.s. ANB
Gewone boomwrat Lycogala epidendrum ANB
Gewone botercollybia Rhodocollybia butyracea f. asema ANB
Gewone braakrussula Russula emetica kwetsbaar Heiblok NP
Gewone fopzwam Laccaria laccata ANB

Gewone franjezwam Thelephora terrestris www.waarnemingen.b
e

Gewone glimmerinktzwam Coprinellus micaceus ANB
Gewone hanenkam Cantharellus cibarius kwetsbaar ANB
Gewone heksenboleet Boletus erythropus ANB
Gewone hertenzwam Pluteus cervinus ANB
Gewone kopergroenbeker-
zwam Chlorociboria aeruginascens ANB

Gewone korstvuurzwam Phellinus ferruginosus ANB
Gewone krulzoom Paxillus involutus ANB
Gewone melkbekerzwam Peziza succosa ANB
Gewone oesterzwam Pleurotus ostreatus ANB
Gewone parelmoerwatje Calomyxa metallica minima
Gewone pelargoniumgor-
dijnzwam Cortinarius paleaceus Heiblok NP

Gewone rupsenzwam Paecilomyces farinosus ANB
Gewone schorsbreker Vuilleminia comedens ANB

Gewone viltkop Inocybe dulcamara var. dulca-
mara ANB

Gewone wimperzwam Scutellinia scutellata ANB
Gewone zwavelkop Hypholoma fasciculare ANB

Gewoon donsvoetje Tubaria furfuracea ss. www.waarnemingen.b
e

Gewoon eekhoorntjes-
brood Boletus edulis ANB

Gewoon eikenbladzwam-
metje Gymnopus dryophiluss.s. ANB

Gewoon elfenbankje Trametes versicolor ANB
Gewoon elfenschermpje Mycena pura ANB

Gewoon ijsvingertje Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticu-
losa ANB
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Gewoon meniezwammetje Nectria cinnabarina www.waarnemingen.b
e

Gewoon puntkogeltje Mycosphaerella punctiformis www.waarnemingen.b
e

Gewoon sneeuwzwamme-
tje Hygrocybe virginea www.waarnemingen.b

e

Gewoon varkensoor Otidea onotica kwetsbaar www.waarnemingen.b
e

Gewoon vliesje Athelia epiphylla ss. www.waarnemingen.b
e

Gewoon vlieskelkje Hymenoscyphus caudatus ANB

Gezoneerde stekelzwam Hydnellum concrescens kwetsbaar www.waarnemingen.b
e

Glad tepelkogeltje Rosellinia mammiformis www.waarnemingen.b
e

Gladde kogelzwam Hypoxylon fuscum www.waarnemingen.b
e

Gladharig franjekelkje Lasiobelonium nidulum www.waarnemingen.b
e

Gladstelige glimmerinkt-
zwam Coprinellus truncorum ANB

Gladstelige schotelkluif-
zwam Helvella villosa www.waarnemingen.b

e
Glazige buisjeszwam Physisporinus vitreus ANB
Goudgele bundelzwam Pholiota flammans ANB
Goudgele hertenzwam Pluteus leoninus ANB
Goudschimmel Sepedonium Heiblok NP
Graskleefsteelmycena Mycena epipterygia ANB
Grauwe amaniet Amanita excelsa  Bertillon ANB

Grauwe bossatijnzwam Entoloma rhodopolium www.waarnemingen.b
e

Grauwgroene hertenzwam Pluteus salicinus ANB
Greppelmelkzwam Lactarius lacunarum ANB
Grijsgroen kalkkopje Physarum virescens Antonissen et al. 1990

Grijsgroene melkzwam Lactarius blennius www.waarnemingen.b
e

Grijze buisjeszwam Bjerkandera adusta ANB
Grijze buisjeszwam Bjerkandera adusta ANB

Grijze mycena Mycena cinerella www.waarnemingen.b
e

Groene berkenrussula Russula aeruginea ANB
Groene glibberzwam Leotia lubrica ANB

Groene knolamaniet Amanita phalloides var. phalloi-
des ANB

Groene schelpzwam Panellus serotinus ANB
Groensporig stromabesje Berlesiella nigerrima Antonissen et al. 1990

Groezelig huidje Phanerochaete sordida www.waarnemingen.b
e

Grofplaatrussula Russula nigricans ANB
Grootsporige raspzwam Steccherinum bourdotii ANB
Grote aardster Geastrum pectinatum ANB
Grote bloedsteelmycena Mycena haematopus ANB
Grote bostrechterzwam Clitocybe phyllophila ANB
Grote druppelzwam Femsjonia pezizaeformis ANB

Grote kale inktzwam Coprinus atramentarius www.waarnemingen.b
e

Grote sponszwam Sparassis crispa ANB
Grote stinkzwam Phallus impudicus ANB
Halmruitertje Marasmiellus vaillantii ANB
Halmverstikker Epichloë typhina ANB
Harde voorjaarssatijnzwam Entoloma clypeatum ANB

Harig ruigkogeltje Lasiosphaeria hirsuta www.waarnemingen.b
e

Harig schorsschijfje Eutypella scoparia www.waarnemingen.b
e

Hazelaarmeeldauw Phyllactinia guttata Antonissen et al. 1990

Hazelaarschijfzwam Encoelia furfuracea www.waarnemingen.b
e

Hazenpootje Coprinus lagopus www.waarnemingen.b
e

Heksenbezem Taphrina betulina www.waarnemingen.b
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e
Heksenboter Fuligo septica ANB
Heksenschermpje Mycena rosea ANB

Helmmycena Mycena galericulata var. gale-
riculata ANB

Hoefzwam Onygena equina www.waarnemingen.b
e

Hoekig schorsschijfje Diatrype disciformis www.waarnemingen.b
e

Honingzwam Armillaria mellea s.l. ANB

Hoornsteeltaailing Marasmius cohaerens www.waarnemingen.b
e

Houtknoopje Cudoniella acicularis www.waarnemingen.b
e

Hulstdekselbekertje Trochila ilicina ANB
IJskristalzwam Stypella vermiformis Antonissen et al. 1990
Inktboleet Boletus pulverulentus ANB
Jodoformrussula Russula turci bedreigd ANB
Kale aardappelbovist Scleroderma bovista ANB
Kaneelkleurige melkzwam Lactarius quietus ANB

Kasseienkogelzwam Hypoxylon cohaerens www.waarnemingen.b
e

Kastanjeboleet Xerocomus badius ANB

Kastanje-inktzwam Coprinus auricomus www.waarnemingen.b
e

Kernzwamknoopje Polydesmia pruinosa ANB
Klein oorzwammetje Crepidotus epibryus ANB
Kleine aardappelbovist Scleroderma areolatum ANB
Kleine berkenrussula Russula nitida ANB
Kleine bostrechterzwam Clitocybe candicans ANB
Kleine breedplaatmycena Mycena speirea ANB
Kleine bruine bekerzwam Humaria hemisphaerica ANB
Kleine grauwkop Lyophyllum tylicolor ANB
Kleine stinkzwam Mutinus caninus ANB
Kleverig koraalzwammetje Calocera viscosa ANB

Klimopdekselbekertje Trochila craterium www.waarnemingen.b
e

Klontjestrilzwam Myxarium nucleatum ANB
Knikkend kalkkopje Physarum album ANB
Knolparasolzwam Macrolepiota rhacodes ANB
Knolvoethertenzwam Pluteus plautus ANB
Knotsvoettrechterzwam Clitocybe clavipes ANB
Koeienboleet Suillus bovinus ANB

Kogelmeniezwammetje Nectria episphaeria www.waarnemingen.b
e

Kokosmelkzwam Lactarius glyciosmus ANB
Koningsmantel Tricholomopsis rutilans ANB
Koperrode gordijnzwam Cortinarius uliginosus ANB

Korrelige inktzwam Coprinus patouillardii www.waarnemingen.b
e

Korreltjeszwam Bulbillomyces farinosus ANB

Korsthoutskoolzwam Ustulina deusta www.waarnemingen.b
e

Korstvormig schorsschijfje Diatrype stigma www.waarnemingen.b
e

Krimpsporig broekbos-
korstje Jaapia argillacea Antonissen et al. 1990

Kroonroest Puccinia coronata Antonissen et al. 1990
Kruidige melkzwam Lactarius camphoratus ANB

Kruipend waskorstje Sebacina incrustans www.waarnemingen.b
e

Krulmosschijfje Lamprospora astroidea Antonissen et al. 1990

Krulzoomridderzwam Tricholoma acerbum met uitsterven
bedreigd ANB

Kurkstrookzwam Antrodia serialis www.waarnemingen.b
e

Kussenvormige houtzwam Hapalopilus rutilans ANB
Langharig broekboskorstje Jaapia ochroleuca Antonissen et al. 1990
Langsporige korstvuur-
zwam Phellinus ferreus www.waarnemingen.b

e
Lentetepelkogeltje Rosellinia aquila www.waarnemingen.b
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Levermelkzwam Lactarius hepaticus ANB
Lichte watermelkzwam Lactarius serifluus ANB
Lila satijnvezelkop Inocybe geophylla var. lilacina ANB

Meeldraadbrand Microbotryum violaceum www.waarnemingen.b
e

Meidoornrotkelkje Monilinia johnsonii Antonissen et al. 1990

Melig dwergkorstje Trechispora farinacea www.waarnemingen.b
e

Melksteelmycena Mycena galopus var. leucogala ANB

Melksteelmycena Mycena galopus www.waarnemingen.b
e

Mesttrechterzwam Clitocybe amarescens Heiblok NP

Moerbeiwrattenzwammetje Bertia moriformis www.waarnemingen.b
e

Muizenstaartzwam Baeospora myosura ANB
Muskuskruidroest Puccinia adoxae ANB

Naaldhoutwasje Phlebiella pseudotsugae www.waarnemingen.b
e

Narcisridderzwam Tricholoma sulphureum ANB

Nevelzwam Clitocybe nebularis var. nebula-
ris ANB

Okerbruin beekschijfje Pachyella babingtonii ANB

Okergele korrelhoed Cystoderma amianthinum www.waarnemingen.b
e

Okerkleurige veldridder-
zwam Melanoleuca cognata www.waarnemingen.b

e
Olijfbruine bosbekerzwam Peziza badioconfusa Antonissen et al. 1990
Olijfgeel kruikje Tubeufia cerea Antonissen et al. 1990
Onsmakelijke kamrussula Russula pectinatoides ss. ANB
Oorlepelzwam Auriscalpium vulgare ANB

Opaalvaalhoed Hebeloma velutipes www.waarnemingen.b
e

Opalen pelsbekertje Trichophaea gregaria Antonissen et al. 1990
Oranje aderzwam Phlebia radiata ANB

Oranje druppelzwam Dacrymyces stillatus www.waarnemingen.b
e

Oranje dwergmycena Mycena acicula ANB

Oranje eikengordijnzwam Cortinarius helveolus www.waarnemingen.b
e

Oranje grastaailing Marasmius curreyi ANB
Oranjebruine korrelhoed Cystoderma jasonis ANB
Oranjegeel trechtertje Rickenella fibula ANB

Oranjegele bundelzwam Pholiota tuberculosa www.waarnemingen.b
e

Oranjerode stropharia Psilocybe aurantiaca www.waarnemingen.b
e

Ovaal knotsje Typhula ovata ss. ANB
Paardenhaartaailing Marasmius androsaceus ANB
Paarse dennenzwam Trichaptum abietinum ANB

Paarse eikenschorszwam Peniophora quercina www.waarnemingen.b
e

Paarse knoopzwam Ascocoryne sarcoides www.waarnemingen.b
e

Paarse korstzwam Chondrostereum purpureum ANB
Paarse schijnridderzwam Lepista nuda f. nuda ANB
Paarsharttrechtertje Rickenella swartzii ANB
Pagemantel Cortinarius semisanguineus ANB

Panteramaniet Amanita pantherina www.waarnemingen.b
e

Papierzwammetje Meruliopsis corium ANB
Papilkorstzwam Dacryobolus karstenii Antonissen et al. 1990
Papilmycena Mycena vitilis ANB
Papilrussula Russula coerulea ANB
Parasietbeurszwam Volvariella surrecta ANB

Parelamaniet Amanita rubescens  var. ru-
bescens ANB

Parelstuifzwam Lycoperdon perlatum ANB

Peervormig draadwatje Trichia decipiens www.waarnemingen.b
e

Peervormige stuifzwam Lycoperdon pyriforme www.waarnemingen.b
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Peksteel Polyporus badius ANB
Peperboleet Chalciporus piperatus ANB

Peppelknopschoteltje Pezizella gemmarum www.waarnemingen.b
e

Plaatjeszwamgast Asterophora parasitica ANB
Platte tonderzwam Ganoderma lipsiense ANB
Plooiplaatzwammetje Delicatula integrella ANB

Plooirokje Coprinus plicatilis www.waarnemingen.b
e

Plooirokmycena Mycena rhenana www.waarnemingen.b
e

Plooivlieswaaiertje Plicatura crispa ANB
Plooivlieswaaiertje Plicaturopsis crispa Antonissen et al. 1990

Porfieramaniet Amanita porphyria kwetsbaar www.waarnemingen.b
e

Priemharig korstje Subulicystidium longisporum www.waarnemingen.b
e

Pronkhertenzwam Pluteus umbrosus www.waarnemingen.b
e

Prunusschorsschijfje Eutypella prunastri ANB
Purperbruine fluweelboleet Xerocomus pruinatus ANB
Radijsvaalhoed Hebeloma crustuliniforme  s.s. ANB

Regenboogrussula Russula cyanoxantha var. cya-
noxantha ANB

Reuzenzwam Meripilus giganteus ANB

Rietspleetlip Lophodermium arundinaceum www.waarnemingen.b
e

Rimpelende melkzwam Lactarius tabidus s.s. ANB
Ringvormig kristalkopje Didymium anellus Antonissen et al. 1990

Robertskruidkraterbultje Stigmatea robertiani www.waarnemingen.b
e

Robuust kalkschaaltje Diderma umbilicatum Antonissen et al. 1990

Rode korstkogelzwam Hypoxylon rubiginosum www.waarnemingen.b
e

Rodekoolzwam Laccaria amethystina ANB

Roestbruine kogelzwam Hypoxylon fragiforme www.waarnemingen.b
e

Roestsporig sporendoosje Licea minima Antonissen et al. 1990
Roestvlekkenzwam Collybia maculata ANB

Rondsporig oorzwammetje Crepidotus cesatii www.waarnemingen.b
e

Roodbruin netpluimpje Stemonitis axifera ANB
Roodbruine botercollybia Rhodocollybia butyracea ANB
Roodbruine schijnridder-
zwam Lepista flaccida ANB

Roodbruine slanke amaniet Amanita fulva f. fulva ANB
Roodgerande houtzwam Fomitopsis pinicola ANB
Roodgrijze melkzwam Lactarius vietus Heiblok NP
Roodplaathoutzwam Daedaleopsis tricolor ANB
Roodporiehoutzwam Daedaleopsis confragosa ANB
Roodsnedemycena Mycena rubromarginata ANB
Roodstelige fluweelboleet Xerocomus chrysenteron s.s. ANB
Roodvoetknotsje Typhula erythropus ANB
Rookzwam Bjerkandera fumosa ANB
Rossig buiskussen Tubifera ferruginosa ANB
Rossige melkzwam Lactarius rufus ANB
Roze berkenrussula Russula betularum ANB
Roze mestknopsteeltje Stilbella erythrocephala ANB

Roze mestknopsteeltje Stilbella erythrocephala www.waarnemingen.b
e

Roze raspzwam Steccherinum ochraceum ANB
Roze spijkerzwam Gomphidius roseus bedreigd ANB
Roze stinkzwam Mutinus ravenelii ANB
Rozetkussentjeszwam Hypocreopsis lichenoides ANB

Ruig elfenbankje Trametes hirsuta www.waarnemingen.b
e

Ruwe korstkogelzwam Biscogniauxia nummularia www.waarnemingen.b
e

Saffraanamaniet Amanita crocea zeldzaam Heiblok NP
Satijnvezelkop Inocybe geophylla www.waarnemingen.b
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Schaapje Lactarius vellereus  s.s. achteruitgaand ANB
Scherpe collybia Gymnopus peronatus ANB
Scherpe kamrussula Russula amoenolens ANB
Scherpe schelpzwam Panellus stipticus ANB
Schijfsteelmycena Mycena stylobates ANB
Schijnmosoortje Cyphellostereum laeve Antonissen et al. 1990
Schotelkluifzwam Helvella macropus kwetsbaar ANB

Schotelrussula Russula velenovskyi www.waarnemingen.b
e

Schubbige boschampignon Agaricus silvaticus www.waarnemingen.b
e

Schubbige bundelzwam Pholiota squarrosa www.waarnemingen.b
e

Schubbige fopzwam Laccaria proxima ANB
Schubbige oesterzwam Pleurotus dryinus kwetsbaar ANB
Sierlijke labyrintzwam Abortiporus fractipes ANB
Slanke trechterzwam Clitocybe gibba ANB
Slijmsteelmycena Mycena rorida ANB
Smakelijke russula Russula vesca ANB

Smalplaatrussula Russula chloroides var. chloro-
ides ANB

Sneeuwvloksatijnzwam Entoloma sericellum ANB

Sneeuwwit franjekelkje Dasyscyphella nivea www.waarnemingen.b
e

Sneeuwzwammetje Hygrocybe virginea  var. virginea ANB
Sombere fluweelboleet Xerocomus porosporus ANB
Sombere honingzwam Armillaria ostoyae ANB

Sparrenkegelzwam Strobilurus esculentus var. escu-
lentus ANB

Sparrestinktaailing Micromphale perforans ANB
Spatelhoorntje Calocera pallido-spathulata Antonissen et al. 1990
Speenkruidknolkelkje Botryotinia ficariarum ANB

Speenkruidroest Uromyces ficariae www.waarnemingen.b
e

Spekzwoerdzwam Phlebia tremellosa ANB

Spikkelplooiparasol Leucocoprinus brebissonii www.waarnemingen.b
e

Spikkelsteelveldridder-
zwam Melanoleuca verrucipes www.waarnemingen.b

e
Splijthoedhertenzwam Pluteus ephebeus ANB
Spoelsporig trosvlies Uthatobasidium fusisporum Antonissen et al.1990
Spoelsteelfluweelboleet Xerocomus communis ANB
Stekeltrilzwam Pseudohydnum gelatinosum ANB
Stevige braakrussula Russula mairei Singer ANB
Stobbenzwammetje Kuehneromyces mutabilis ANB
Suikermycena Mycena adscendens ANB
Tabakborstelzwam Hymenochaete tabacina ANB
Takbekertje Velutarina rufo-olivacea Antonissen et al.1990
Takjesstinktaailing Marasmiellus foetidus ANB
Takruitertje Marasmiellus ramealis ANB

Teervlekkenzwam Ischnoderma benzoinum www.waarnemingen.b
e

Tengere beukentaailing Marasmius setosus ANB
Tijgertaaiplaat Lentinus tigrinus ANB
Toefige labyrintzwam Abortiporus biennis ANB
Tranende franjehoed Lacrymaria lacrymabunda ANB
Trechtercantharel Craterellus tubaeformis ANB

Troskalknetje Badhamia utricularis www.waarnemingen.b
e

Tweekleurig elfenbankje Gloeoporus dichrous ANB
Tweekleurige trechter-
zwam Clitocybe metachroa ANB

Tweesporig vliesje Athelia arachnoidea www.waarnemingen.b
e

Twijgkorstzwam Stereum ochraceoflavum www.waarnemingen.b
e

Uiige aardappelbovist Scleroderma flavidum ANB
Vaag trilkorstje Achroomyces vestitus Antonissen et al. 1990
Vaaggegordelde gordijn- Cortinarius anomalus www.waarnemingen.b

http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/


Bijlagen

Pagina 248 van 348

Nederlandse naam Wetenschappelij-
ke naam Rode lijst Bron

zwam e
Vaalblauwe kaaszwam Oligoporus subcaesius ANB
Vaalgeel waswebje Cejpomyces terrigenus Antonissen et al. 1990
Vaaloranje melkzwam Lactarius quieticolor kwetsbaar ANB

Vaalroze parasolzwam Lepiota subincarnata www.waarnemingen.b
e

Vaalroze trechterzwam Clitocybe diatreta ANB
Vale druppelzwam Dacrymyces tortus Antonissen et al. 1990
Valse hanenkam Hygrophoropsis aurantiaca ANB
Valse tandzwam Hyphodontia radula ANB

Valse viltinktzwam Coprinus flocculosus www.waarnemingen.b
e

Valse wolvezelkop Inocybe lanuginosa  var. lanu-
ginosa ANB

Variabel kristalkopje Didymium squamulosum www.waarnemingen.b
e

Verblekende russula Russula exalbicans ANB
Vergelende russula Russula puellaris ANB

Vergroeide kogelzwam Hypoxylon multiforme www.waarnemingen.b
e

Verkleurend vlieskelkje Hymenoscyphus imberbis www.waarnemingen.b
e

Verkleurende russula Russula insignis waarschijnlijk
bedreigd ANB

Versmolten pluimkussentje Symphytocarpus amaurochaetoides Antonissen et al.1990
Viltige maggizwam Lactarius helvus ANB
Viltmatje Helicogloea pinicola ANB
Viltmatje Saccoblastia farinacea Antonissen et al. 1990
Violetgrijs kleefhoedje Bolbitius reticulatus ANB
Violetgroene russula Russula ionochlora ANB
Violetvlekkende moeras-
melkzwam Lactarius aspideus ANB

Vissige eikenrussula Russula graveolens ANB
Vlakke vuurzwam Phellinus punctatus ANB
Vleeskleurig kluitje Arcyodes incarnata Antonissen et al. 1990

Vleeskleurige zalmplaat Rhodocybe gemina www.waarnemingen.b
e

Vliegenzwam Amanita muscaria ANB

Vlokkige vezelkop Inocybe flocculosa var. crocifo-
lia ANB

Vlokkige vezelkop Inocybe flocculosa var. floccu-
losa ANB

Vogelveerzwam Onygena corvina www.waarnemingen.b
e

Voorjaarshoutzwam Polyporus ciliatus ANB
Vroeg kalkkopje Physarum vernum Antonissen et al. 1990
Vuilboommeeldauw Microsphaera divaricata Antonissen et al. 1990
Vuurmelkzwam Lactarius pyrogalus ANB
Waaierbuisjeszwam Polyporus varius ANB
Waaierkorstzwam Stereum subtomentosum ANB
Wasgeel trilkorstje Achroomyces peniophorae Antonissen et al. 1990

Wasgele bekerzwam Peziza cerea www.waarnemingen.b
e

Wasplaatmycena Hemimycena mairei www.waarnemingen.b
e

Wastandjeszwam Scopuloides hydnoides www.waarnemingen.b
e

Week oorzwammetje Crepidotus mollis ANB
Weidekringzwam Marasmius oreades ANB
Wieltje Marasmius rotula ANB
Wijdporiekurkzwam Datronia mollis ANB

Wilgenrussula Russula subrubens waarschijnlijk
bedreigd ANB

Wilgenschorsschijfje Diatrype ata www.waarnemingen.b
e

Winterhoutzwam Polyporus brumalis www.waarnemingen.b
e

Wit viltkogeltje Leucoscypha leucotricha Antonissen et al. 1990
Witpootglinsterkopje Diachea leucopodia Antonissen et al. 1990

Witschubbige gordijnzwam Cortinarius hemitrichus www.waarnemingen.b
e
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Witte eikenbladmycena Mycena polyadelpha www.waarnemingen.b
e

Witte kluifzwam Helvella crispa www.waarnemingen.b
e

Witte knolamaniet Amanita citrina f. alba ANB
Witte koraalzwam Clavulina coralloides ANB

Witte satijnvezelkop Inocybe geophylla  var. geop-
hylla ANB

Witte taailing Marasmius epiphyllus ANB
Witte tandzwam Hyphodontia paradoxa  s.s. ANB
Witwollige dennenzwam Skeletocutis amorpha ANB

Wollige franjehoed Psathyrella artemisiae www.waarnemingen.b
e

Wolvezelkop Inocybe lanuginosa ANB
Wortelende aardappelbo-
vist Scleroderma verrucosum www.waarnemingen.b

e
Wrattig goudbolletje Oligonema flavidum Antonissen et al. 1990
Zachtstekelige stuifzwam Lycoperdon molle ANB
Zandpadvezelkop Inocybe lacera ANB

Zemelig donsvoetje Tubaria conspersa www.waarnemingen.b
e

Ziekenhuisboomkorst Cerocorticium confluens ANB

Zilveren boomkussen Reticularia lycoperdon www.waarnemingen.b
e

Zilveren schijnpluimpje Stemonitis typhina Antonissen et al. 1990
Zilvermosschijfje Octospora leucoloma Antonissen et al. 1990
Zilversteelzompzwam Alnicola bohemica ANB
Zomer- en Voorjaarshout-
zwam Polyporus ciliatus www.waarnemingen.b

e
Zwarte bekerzwam Pseudoplectania nigrella Antonissen et al. 1990

Zwarte kruitzwam Melanomma pulvis-pyrius www.waarnemingen.b
e

Zwarte melksteenmycena Mycena galopus var. nigra ANB
Zwarte trilzwam Exidia plana ANB
Zwarte viltzwam Chaetosphaerella phaeostroma ANB
Zwartgroen geleischijfje Claussenomyces atrovirens Antonissen et al. 1990
Zwartgroene melkzwam Lactarius necator ANB
Zwartpurperen russula Russula undulata ANB
Zwartwitte veldridderzwam Melanoleuca polioleuca f. polioleuca ANB
Zwartwordende stuifzwam Lycoperdon foetidum ANB
Zwavelgeel schijfzwamme-
tje Bisporella sulfurina www.waarnemingen.b

e

Zwavelmelkbekerzwam Peziza michelii www.waarnemingen.b
e

Zwavelmelkzwam Lactarius chrysorrheus ANB
Zwavelzwam Laetiporus sulphureus ANB
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Bijlage 9: Waargenomen vogelsoorten.

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Aalscholver Phalacrocorax carbo Kramsvogel Turdus pilaris
Appelvink Coccothraustes coccothraustes Kruisbek Loxia curvirostra
Blauwe reiger Ardea cinerea Kuifeend Aythya fuligula
Boerenzwaluw Hirundo rustica Kuifmees Parus cristatus
Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca Matkop Parus montanus
Boomklever Sitta europaea Meerkoet Fulica atra
Boomkruiper Certhia brachydactyla Merel Turdus marula
Boomleeuwerik Lullula arborea Middelste bonte specht Dendrocopos medius
Boompieper Anthus trivialis Nachtegaal Luscinia megarhynchos
Boomvalk Falco subbuteo Nonnetje Mergellus albellus
Bosrietzanger Acrocephalus palustris Oeverloper  Actitis hypoleucos
Bosuil Strix aluco Oeverzwaluw Riparia riparia
Buizerd Buteo buteo Ooievaar Ciconia ciconia
Canadese gans Branta canadensis Pimpelmees Parus caeruleus
Eend Anas platyrhynchos Rietgors Emberiza schoeniclus
Ekster Pica pica Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus
Fazant Phasianus colchicus Ringmus Passer montanus
Fitis Phylloscopus trochilus Rode wouw Milvus milvus
Fluiter Phylloscopus sibilatrix Roodborst Erithacus rubecula
Fuut Podiceps cristatus Scholekster Haematopus ostralegus
Gaai Garrulus glandarius Sijs Carduelis spinus
Gierzwaluw Apus apus Sperwer Accipiter nisus
Goudhaan Regulus regulus Spreeuw Sturnus vulgaris
Goudvink Pyrrhula pyrrhula Staartmees Aegithalos caudatus
Grasmus  Sylvia communis Steenuil Athene noctua
Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata Tafeleend Aythya ferina
Groene specht Picus viridis Tapuit Oenanthe oenanthe
Groenling Chloris chloris Tjiftjaf Phylloscopus collybita
Grote bonte specht Dendrocopus major Toendrarietgans Anser serrirostris
Grote lijster Turdus viscivorus Torenvalk Falco tinnunculus
Grote zilverreiger  Ardea alba Tuinfluiter Sylvia borin
Havik Accipiter gentilis Turkse tortel Streptopelia decaocto
Heggenmus Prunella modularis Tortelduif Streptopelia turtur
Holenduif Columba oenas Veldleeuwerik Alauda arvensis
Houtduif Columba palumbus Vink Fringilla coelebs
Houtsnip Scolopax rusticola Visarend Pandion haliaetus
Huismus Passer domesticus Vuurgoudhaan Regulus ignicapilla
Huiszwaluw Delichon urbicum Waterhoen Gallinula chloropus
Ijsvogel Alcedo atthis Wespendief Pernis apivorus
Kauw Corvus monedula Wielewaal Oriolus oriolus
Keep Fringilla montifringilla Wilde eend Anas platyrhynchos
Kerkuil Tyto alba Winterkoning Troglodytes troglodytes
Kievit Vanellus vanellus Wintertaling Anas crecca
Kleine barmsijs Carduelis cabaret Witgat Tringa ochropus
Kleine bonte specht Dendrocopos minor Witoogeend Aythya nyroca
Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus Witte kwikstaart Motacilla alba
Koekoek Cuculus canorus Zanglijster Turdus philomelos
Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus Zomertaling Anas querquedula
Koolmees Parus major Zwarte kraai Corvus corone
Koperwiek Turdus iliacus Zwarte mees Parus ater
Kraai Corvus corone Zwarte specht Dryocopus martius
Krakeend Anas strepera Zwartkop Sylvia atricapilla
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Bijlage 10: Overzicht nachtvlinders.

Nederlandse naam - Wetenschappelijke naam Nederlandse naam - Wetenschappelijke naam
Aangebrande spanner - Ligdia adustata Koekoeksbloemspanner - Perizoma affinitata
Aardappelstengelboorder - Hydraecia micacea Koolbandspanner - Xanthorhoe designata
Agaatvlinder - Phlogophora meticulosa Koolmotje - Plutella xylostella
Appeltak - Campaea margaritata Koperuil - Diachrysia chrysitis
Berberisspanner - Pareulype berberata Koraalbladroller - Ptycholoma lecheana
Berkenbrandvlerkvlinder - Pheosia gnoma Kortzuiger - Crocallis elinguaria
Berkeneenstaart - Drepana falcataria Kromzitter - Asteroscopus sphinx
Berkenoogspanner - Cyclophora albipunctata Kroonvogeltje - Ptilodon capucina
Berkenplatlijf - Semioscopis avellanella Lente-orvlinder - Achlya flavicornis
Bessentakvlinder - Eulithis mellinata Leverkleurige spanner - Euchoeca nebulata
Beukeneenstaart - Watsonalla cultraria Levervlek - Euplexia lucipara
Blauw smalsnuitje - Eupoecilia ambiguella Lichte blokspanner - Lobophora halterata
Blauwooggrasmot - Agriphila straminella Lichte korstmosuil - Bryophila domestica
Blauwrandspanner - Plemyria rubiginata Lieveling - Timandra comae
Bleke eenstaart - Falcaria lacertinaria Lijnsnuituil - Zanclognatha tarsipennalis
Bleke grasmot - Crambus perlella Lijnvalkmot - Evergestis forficalis
Bonte brandnetelmot - Anania hortulata Lindeherculesje - Selenia lunularia
Boogsnuituil - Herminia grisealis Lindepijlstaart - Mimas tiliae
Bosbesbruintje - Macaria brunneata Luciferbladroller - Pammene rhediella
Bosbesdwergspanner - Pasiphila debiliata Luipaardlichtmot - Nomophila noctuella
Bosbessnuituil - Hypena crassalis Maanpalpmot - Teleiodes luculella
Bosbesuil - Conistra vaccinii Maansikkeluil - Omphaloscelis lunosa
Bosbeswitvlekmot - Incurvaria oehlmanniella Maantandvlinder - Drymonia ruficornis
Boterbloempje - Pseudopanthera macularia Maanuiltje - Cosmia pyralina
Braamvlinder - Thyatira batis Marmerspanner - Ecliptopera silaceata
Brandnetelbladroller - Celypha lacunana Marmeruil - Polia nebulosa
Brandnetelkapje - Abrostola tripartita Meibladroller - Capua vulgana
Brandvlerkvlinder - Pheosia tremula Meidoornbladroller - Archips crataegana
Brede w-uil - Lacanobia w-latinum Meldevlinder - Trachea atriplicis
Breedbandhuismoeder - Noctua fimbriata Melkwitte zomervlinder - Jodis lactearia
Bruine breedvleugeluil - Diarsia brunnea Mendicabeer - Diaphora mendica
Bruine eenstaart - Drepana curvatula Meriansborstel - Calliteara pudibunda
Bruine grijsbandspanner - Cabera exanthemata Moerasgrasuil - Lateroligia ophiogramma
Bruine herfstuil - Agrochola circellaris Morpheusstofuil - Caradrina morpheus
Bruine huismot - Hofmannophila pseudospretella Muisbeertje - Pelosia muscerda
Bruine molmboorder - Harpella forficella Naaldboombeertje - Eilema depressa
Bruine snuituil - Hypena proboscidalis Naaldboomspanner - Thera obeliscata
Bruine vierbandspanner - Xanthorhoe spadicearia Najaarsspanner - Agriopis aurantiaria
Bruine wapendrager - Clostera curtula Novemberspanner - Epirrita autumnata
Brummelspanner - Mesoleuca albicillata Nunvlinder - Orthosia gothica
Dennenappelbladroller - Gravitarmata margarotana Open-breedbandhuismoeder - Noctua janthe
Dennenlotmot - Exoteleia dodecella Oranje iepentakvlinder - Angerona prunaria
Dennenpijlstaart - Sphinx pinastri Oranjegeel halmuiltje - Oligia fasciuncula
Dennenspanner - Bupalus piniaria Orvlinder - Tethea or
Dennenuil - Panolis flammea Paddenstoeluil - Parascotia fuliginaria
Diamantborsteltje - Acleris cristana Papegaaitje - Chloroclysta siterata
Donker brandnetelkapje - Abrostola triplasia Parelmoermot - Pleuroptya ruralis
Donker halmuiltje - Oligia latruncula Pauwoogpijlstaart - Smerinthus ocellata
Donker klaverblaadje - Macaria alternata Peper-en-zoutvlinder - Biston betularia
Donkere jota-uil - Autographa pulchrina Peppel-orvlinder - Tethea ocularis
Donkere marmeruil - Protodeltote pygarga Perentak - Phigalia pilosaria
Donsvlinder - Euproctis similis Perzikkruiduil - Melanchra persicariae
Dotterbloemoermot - Micropterix calthella Pijlkruidspanner - Mesotype didymata
Draak - Harpyia milhauseri Pinguintje - Hedya salicella
Driehoekuil - Xestia triangulum Piramidevlinder - Amphipyra pyramidea
Drielijnuil - Charanyca trigrammica Plakker - Lymantria dispar
Dromedaris - Notodonta dromedarius Pootmot - Stathmopoda pedella
Dubbelstipvoorjaarsuil - Perigrapha munda Populierengouduil - Xanthia ocellaris
Dunvlerkspanner - Lycia hirtaria Populierenpijlstaart - Laothoe populi
Dwarsstreephaakbladroller - Ancylis achatana Populierentandvlinder - Gluphisia crenata
Eekhoorn - Stauropus fagi Populierenuil - Parastichtis suspecta
Egale stofuil - Hoplodrina blanda Populierenvoorjaarsuil - Orthosia populeti
Eikendwergspanner - Eupithecia dodoneata Porseleinvlinder - Abraxas sylvata
Eikenlichtmot - Phycita roborella Puntige zoomspanner - Epione repandaria
Eikenpurpermot - Dyseriocrania subpurpurella Puntvleugelpalpmot - Brachmia blandella
Eikentandvlinder - Peridea anceps Purperrode haakbladroller - Ancylis unculana
Eikenuiltje - Dryobotodes eremita Puta-uil - Agrotis puta
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Nederlandse naam - Wetenschappelijke naam Nederlandse naam - Wetenschappelijke naam
Esperiamot - Esperia sulphurella Randvlekuil - Rusina ferruginea
Fijnspardwergspanner - Eupithecia tantillaria Rietvink - Euthrix potatoria
Frambozenpalpmot - Argolamprotes micella Ringspikkelspanner - Hypomecis punctinalis
Gammapalpmot - Teleiodes vulgella Rode dennenspanner - Hylaea fasciaria
Gamma-uil - Autographa gamma Roesje - Scoliopteryx libatrix
Geel beertje - Eilema sororcula Rondvleugelbeertje - Thumatha senex
Geel spannertje - Hydrelia flammeolaria Rozenblaadje - Miltochrista miniata
Geelbruine bandspanner - Plagodis pulveraria Russenuil - Coenobia rufa
Geelbruine herfstuil - Agrochola macilenta Saffraangouduil - Tiliacea aurago
Geellijnsnuituil - Trisateles emortualis Schaduwsnuituil - Herminia tarsicrinalis
Gegolfde spanner - Hydria undulata Schedeldrager - Craniophora ligustri
Gehakkelde bladroller - Acleris emargana Scherphoekbandspanner - Euphyia unangulata
Gele agaatspanner - Gandaritis pyraliata Schijnpiramidevlinder - Amphipyra berbera
Gele eenstaart - Watsonalla binaria Schilddrager - Acronicta megacephala
Gele tijger - Spilosoma lutea Schildstipspanner - Idaea biselata
Gemarmerd heide-uiltje - Elaphria venustula Schimmelspanner - Dysstroma truncata
Geoogde bandspanner - Xanthorhoe montanata Schorsboorder - Enarmonia formosana
Geoogde worteluil - Agrotis clavis Sierlijke pedaalmot - Argyresthia brockeella
Gepijlde micro-uil - Schrankia costaestrigalis Sint-jacobsvlinder - Tyria jacobaeae
Gepluimde spanner - Colotois pennaria Slakrups - Apoda limacodes
Gerande spanner - Lomaspilis marginata Smaragdlangsprietmot - Adela reaumurella
Gerimpelde spanner - Macaria liturata Sneeuwwitte vedermot - Pterophorus pentadactyla
Gestippelde houtvlinder - Zeuzera pyrina Snuitvlinder - Pterostoma palpina
Gestippelde oogspanner - Cyclophora punctaria Sporkehoutspanner - Philereme vetulata
Gestreepte goudspanner - Camptogramma bilineata Stipjesbladroller - Lozotaeniodes formosana
Getekende gamma-uil - Macdunnoughia confusa Stompvleugelgrasuil - Mythimna impura
Gevlamde bladroller - Archips xylosteana Streepjesdwergspanner - Eupithecia intricata
Gevlekte groenuil - Moma alpium Streepkokerbeertje - Eilema complana
Gevlekte pedaalmot - Argyresthia retinella Strooiselmot - Endotricha flammealis
Gevlekte winteruil - Conistra rubiginea Stro-uiltje - Rivula sericealis
Gevlekte zomervlinder - Comibaena bajularia Struikbladroller - Syndemis musculana
Gewone agaatspanner - Eulithis populata Taxusspikkelspanner - Peribatodes rhomboidaria
Gewone bandspanner - Epirrhoe alternata Tuinbladroller - Clepsis consimilana
Gewone breedvleugeluil - Diarsia rubi Turkse uil - Chrysodeixis chalcites
Gewone coronamot - Anania coronata Tweebandbladroller - Piniphila bifasciana
Gewone dwergspanner - Eupithecia vulgata Tweekleurige heremietuil - Ipimorpha subtusa
Gewone eikenvlekmot - Tischeria ekebladella Tweelijnmot - Hypsopygia glaucinalis
Gewone grasuil - Luperina testacea Tweestip-orvlinder - Ochropacha duplaris
Gewone silene-uil - Hadena bicruris Tweestreepgrasuil - Mythimna turca
Gewone spikkelspanner - Ectropis crepuscularia Tweestreepvoorjaarsuil - Orthosia cerasi
Gewone stofuil - Hoplodrina octogenaria Tweevlekspanner - Lomographa bimaculata
Gewone velduil - Agrotis segetum Varenspanner - Petrophora chlorosata
Gewone witvlakbladroller - Hedya nubiferana Variabele breedvleugeluil - Diarsia mendica
Gewone witvlekmot - Incurvaria masculella Variabele eikenuil - Nycteola revayana
Gewone worteluil - Agrotis exclamationis Variabele grasmot - Agriphila tristella
Glad beertje - Eilema griseola Variabele grasuil - Apamea crenata
Gordelpalpmot - Recurvaria leucatella Variabele spanner - Hydriomena furcata
Gouden boogbladroller - Acleris bergmanniana Variabele spikkelspanner - Alcis repandata
Goudgele boorder - Gortyna flavago Variabele spitskopmot - Ypsolopha ustella
Goudvleksteltmot - Caloptilia alchimiella Variabele voorjaarsuil - Orthosia incerta
Granietuil - Lycophotia porphyrea V-dwergspanner - Chloroclystis v-ata
Graswortelvlinder - Apamea monoglypha Veelvraat - Macrothylacia rubi
Grauwe grasuil - Apamea remissa Vierbandspanner - Xanthorhoe ferrugata
Grijsgevlekte grasmineermot - Elachista maculicerusella Vierkantvlekuil - Xestia xanthographa
Grijze heispanner - Pachycnemia hippocastanaria Vlekstipspanner - Idaea dimidiata
Grijze stipspanner - Idaea aversata Vliervlinder - Ourapteryx sambucaria
Groenbandspanner - Hydriomena impluviata Vogelwiekje - Dypterygia scabriuscula
Groene blokspanner - Acasis viretata Volgeling - Noctua comes
Groene dwergspanner - Pasiphila rectangulata Voorjaarsbladroller - Tortricodes alternella
Groente-uil - Lacanobia oleracea Voorjaarsboomspanner - Alsophila aescularia
Groot avondrood - Deilephila elpenor Voorjaarsdwergspanner - Eupithecia abbreviata
Groot visstaartje - Meganola albula Voorjaarskortvleugelmot - Diurnea fagella
Grootkopbladroller - Zeiraphera isertana Voorjaarsspanner - Apocheima hispidaria
Grote dwergbladroller - Pammene giganteana Vroeg visstaartje - Nola confusalis
Grote spikkelspanner - Hypomecis roboraria Vroege blokspanner - Trichopteryx carpinata
Grote voorjaarsspanner - Agriopis marginaria Vroege granietmot - Scoparia ambigualis
Grote wintervlinder - Erannis defoliaria Vroege grasmot - Crambus lathoniellus
Grote worteluil - Agrotis ipsilon Vroege spanner - Biston strataria
Guldenroededwergspanner - Eupithecia virgaureata Vuurmot - Carcina quercana
Haarbos - Ochropleura plecta Vuursteenvlinder - Habrosyne pyritoides
Hagendoornvlinder - Opisthograptis luteolata Wachtervlinder - Eupsilia transversa
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Nederlandse naam - Wetenschappelijke naam Nederlandse naam - Wetenschappelijke naam
Hagenheld - Lasiocampa quercus Wapendrager - Phalera bucephala
Halvemaanvlinder - Selenia tetralunaria Wilgengouduil - Xanthia togata
Harlekijnbladroller - Lobesia reliquana Wilgenkaartmot - Agonopterix conterminella
Hazelaaruil - Colocasia coryli Wilgenschorsvlinder - Parastichtis ypsillon
Heidewortelboorder - Phymatopus hecta Windevedermot - Emmelina monodactyla
Hennepnetelspanner - Perizoma alchemillata Witschouderbladroller - Acleris variegana
Herculesje - Selenia dentaria Witstipgrasuil - Mythimna albipuncta
Heremietuil - Ipimorpha retusa Witte grasmineermot - Elachista argentella
Herfstkortvleugelmot - Diurnea lipsiella Witte grijsbandspanner - Cabera pusaria
Herfstrietboorder - Rhizedra lutosa Witte hermelijnvlinder - Cerura erminea
Hoekbanddennenspanner - Thera firmata Witte schaduwspanner - Lomographa temerata
Houtspaander - Axylia putris Witte tijger - Spilosoma lubricipeda
Huismoeder - Noctua pronuba Witvlekspikkelspanner - Parectropis similaria
Huisuil - Caradrina clavipalpis Witvlekspitskopmot - Ypsolopha parenthesella
Hyena - Cosmia trapezina Wolfspootoogklepmot - Pseudopostega auritella
Indische meelmot - Plodia interpunctella Wollige kortvleugelmot - Dasystoma salicella
Jota-uil - Autographa jota W-uil - Lacanobia thalassina
Kameeltje - Notodonta ziczac Zandhalmuiltje - Mesoligia furuncula
Kamperfoeliebloesemmot - Alucita hexadactyla Zebramot - Parachronistis albiceps
Kamperfoelie-uil - Xylocampa areola Zeggenboorder - Chortodes pygmina
Karmozijnrood weeskind - Catocala sponsa Zesstreepuil - Xestia sexstrigata
Kegelbladroller - Cydia strobilella Zilveren groenuil - Pseudoips prasinana
Klaverblaadje - Macaria notata Zilverstreep - Deltote bankiana
Klein visstaartje - Nola cucullatella Zomerbladroller - Ditula angustiorana
Kleine beer - Phragmatobia fuliginosa Zomervlinder - Geometra papilionaria
Kleine breedbandhuismoeder - Noctua janthina Zomerzaksikkelmot - Pseudatemelia josephinae
Kleine groenbandspanner - Colostygia pectinataria Zuidelijke grasuil - Mythimna vitellina
Kleine groenuil - Earias clorana Zuidelijke stofuil - Hoplodrina ambigua
Kleine herculesspanner - Cepphis advenaria Zuringuil - Acronicta rumicis
Kleine hermelijnvlinder - Furcula furcula Zwamboorder - Crassa unitella
Kleine huismoeder - Noctua interjecta Zwart beertje - Atolmis rubricollis
Kleine mosboorder - Batia lunaris Zwartbruine vlakjesmot - Catoptria verellus
Kleine voorjaarsspanner - Agriopis leucophaearia Zwarte herfstspinner - Poecilocampa populi
Kleine voorjaarsuil - Orthosia cruda Zwarte-c-uil - Xestia c-nigrum
Kleine wapendrager - Clostera anachoreta Zwarte-w-vlinder - Macaria wauaria
Kleine wintervlinder - Operophtera brumata Zwartkamdwergspanner - Gymnoscelis rufifasciata
Kleine wortelhoutspanner - Electrophaes corylata Zwartstipvlinder - Agrochola lota
Kleine zomervlinder - Hemithea aestivaria
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Bijlage 11: Inventarisatie spinnen en loopkevers

1. Inleiding

In het kader van de opmaak van een uitgebreid bosbeheerplan voor het Zoerselbos werden er
ook fauna-inventarisaties voorzien.
Dit rapport bespreekt de bodemvalbemonstering d.m.v. 9 reeksen in 2012 en 7 reeksen in 2013
van telkens 2 vallen. Uit de vallen van 2012 werden de loopkevers en spinnen gedetermineerd
en uit de vallen van 2013 enkel de loopkevers.

2. Methode

Op 3 april 2012 werden 9 reeksen vallen uitgezet en deze zouden blijven staan tot 30 oktober
2012. In 2013 werden 7 reeksen uitgezet op 13 april en deze zijn blijven staan tot 29 oktober.
Elke reeks bestaat uit 2 vallen met hierover een metalen frame ter bescherming van de val en
een plexi-glazen dakje tegen inregenen. De twee vallen behorende tot eenzelfde reeks worden in
eenzelfde biotoop geplaatst met een onderlinge afstand van 5 à 10 meter.
Bodemvallen zijn glazen bokalen met een inhoud van 0,5 liter en een bovendiameter van 12 cm.
Deze bokalen worden in een plastik huls ingegraven in de grond zodanig dat de bovenrand van
de bokaal gelijk komt met het maaiveld. De vallen worden gevuld met een 4% formaldehyde-
oplossing ter conservering van de gevangen ongewervelden. Aan deze vloeistof werd een beetje
detergent toegevoegd om de oppervlaktespanning te reduceren.
Ongewervelden die per toeval op hun pad een bodemval tegenkomen vallen in de val en worden
gedood en geconserveerd.
Om de drie weken werden de vallen geleegd en werd de inhoud van de twee vallen in een reeks
samengevoegd zodat telkens een staal per reeks verzameld werd. Op deze manier worden de
gegevens op een gestandaardiseerde wijze verzameld.
De vangsten worden vervolgens getriëerd in verschillende taxonomische groepen waarvan in dit
onderzoek de loopkevers (2012 en 2013) en spinnen (2012) op naam werden gebracht.

2.2 Locaties
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3. Bespreking

In totaal werden 4901 loopkevers gevangen en gedetermineerd wat resulteerde in 69 soorten
(zie Bijlage 12).

Overzicht van het aantal soorten dat met een bepaald aantal exemplaren is gevonden. Dit als
maat voor de frequentie waarmee de soorten zijn aangetroffen.

# ex. 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10-20   21-50  51-100  >100
# soorten 9  7  0  5  1  1  2  1  1    12   12   4 14

Hieruit kunnen we afleiden dat van 9 soorten maar 1 exemplaar werd gevangen en van 21 soor-
ten (ongeveer één derde) werden minder dan 5 exemplaren gevangen. 14 soorten daarentegen
zijn erg goed vertegenwoordigt met meer dan 100 gevangen individuen, ofwel 3976 exemplaren,
zijnde 81%.

De 5 meest gevangen soorten zijn:
Patrobus atrorufus  723
Pterostichus versicolor  561
Carabus granulatus  474
Pterostichus niger  373
Pterostichus anthracinus  311

Opgelet: meest gevangen soorten wil niet per definitie zeggen meest algemene soorten. Veel
hangt samen met de mobiliteit van een soort.
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3.1. Rode Lijst

11 soorten of  16 % van de soorten komt voor op de Belgische Rode lijst (Desender et al., 2008).

Zeldzaam (Z) 10 soorten
Kwetsbaar (K) 1 soort

3.2. Vlieggedrag

De vleugelontwikkeling zegt iets over de lengte de vleugels. Deze gegevens worden bekomen
door de lengte van de vleugels te meten. Het is niet zo dat alle soorten met volledig ontwikkelde
vleugels ook kunnen vliegen. Naast de vleugelontwikkeling is de ontwikkeling van de vliegspieren
hierbij van belang. Veelal kan uit de ontwikkeling van vleugels en vliegspieren afgeleid worden of
soorten al dan niet kunnen vliegen. Hoewel de meeste soorten met volledig ontwikkelde vleugels
en vliegspieren ook daadwerkelijk vliegen zijn hierop ook uitzonderingen.
Binnen eenzelfde soort en populatie kunnen alle individuen volledig ontwikkelde of onvolledig
ontwikkelde vleugels en vliegspieren hebben. Ook kan een bepaald percentage volledig ontwik-
kelde vleugels en vliegspieren hebben. Sommige soorten of sommige individuen binnen een po-
pulatie ontwikkelen ook enkel vliegspieren tijdens de reproductieperiode.

Verklarende woordenlijst:
Macropteer: langvleugelig, kunnen meestal vliegen
Brachypteer: kortvleugelig, de achtervleugels zijn gereduceerd, daardoor niet in staat tot vliegen
Dimorf: twee duidelijk te onderscheiden vormen, hier gevleugelde en ongevleugelde dieren
Polymorf: binnen een soort in hoge mate variabel, soorten met langvleugelige en ongevleugelde
individuen en ook alle overgangen daartussen.
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Natuurlijke primaire bossen zijn in België en bij uitbreiding in heel Europa erg zeldzaam gewor-
den. Door het verdwijnen of verregaande versnippering is de oorspronkelijke bosloopkeverfauna
sterk verarmd. Een echte bosloopkeverfauna met veel ongevleugelde soorten is bij ons bijna
overal verwenen. De (ongevleugelde)bosspecialisten zijn deels vervangen door eurytope veld-
bewonende soorten. Dit resulteert veelal in een meer diverse maar minder typische soortensa-
menstelling.

3.3. Bespreking van de bijzonderste soorten:

Amara kulti
glanzende drietandglimmer
RL: Kwetsbaar
In België werd Amara kulti tussen 1830-1950 in 19 atlashokken waargenomen, tussen 1950-
1980 in 5 atlashokken en tussen 1980-2007 uit 10 atlashokken. Van deze 10 recente vindplaat-
sen liggen er 9 in de Kempen. In Nederland is de soort pas bekend vanaf 1960 en werd deze
vermoedelijk verwisseld met Amara tricuspidata.
Volgens Desender et al, 2008 is het een soort van droge schrale graslanden. In Nederland enkel
op de hogere gronden. Volgens Turin, 2000 een thermofiele soort maar recente vondsten doen
een vrij vochtig terreintype op venige bodem met droge plekken en een begroeiing van veel
grassen vermoeden. Graszaden vormen waarschijnlijk een belangrijke voedselbron voor de vol-
wassen dieren.
In het Zoerselbos werden niet minder dan 77 exemplaren gevangen! Waarschijnlijk werden er
nog nooit zoveel exemplaren van deze soort gevangen tijdens een bodemvalonderzoek in
Vlaanderen. Alle exemplaren werden gevangen in de bodemvalreeksen 5 en 6. 75 exemplaren
werden er in reeks 6 gevangen en maar 2 exemplaren in reeks 5 wat er sterk op wijst dat althans
de volwassen dieren vooral de drogere delen van het grasland prefereren. Amara kulti werd in de
omgeving van het Zoerselbos gevonden in 2005 in Malle waar de soort 1 keer werd gevangen
tijdens een bodemvalonderzoek op een met bochtige smele begroeide , zonbeschenen droge
duin in een heidelandschap (Jacobs, M. ongepubliseerd). In 2007 werden er 5 exemplaren ge-
vangen in het 's Herenbos in Malle tijdens een bodemvalonderzoek ifv het bosbeheerplan (Ja-
cobs M, 2008). A. kulti werd er gevangen op twee graslandjes. Een eerste perceel was een
schraal grasland met soorten als schapezuring, mannetjesereprijs, gestreepte witbol en pitrus dat
extensief begraasd werd. Kenmerkend was het micro-reliëf waardoor vochtgradiënten elkaar op
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korte afstand opvolgden. Een tweede vanglocatie was een vochtig graslandje met o.a.gestreepte
witbol, pitrus, kale jonker en gevlekte orchis.
In 2011 werden er tijdens een bodemvalonderzoek in Wortel-Kolonie (Jacobs M, 2012) 6 exem-
plaren gevangen op de rand van een droog schraal grasland. Al de waarnemingen komen van
relatief schrale graslanden die relatief droog zijn maar met veel micro-reliëf.  Misschien is de af-
wisseling van drogere en nattere plekken door micro-reliëf wel belangrijk voor deze soort? Leven
de larven in een vochtiger milieu?

Opmerking: In het najaar van 2012 werd de toplaag van het grasland afgegraven in het kader
van een natuurinrichtingsproject. Het is maar de vraag of deze soort (samen met een aantal an-
deren) deze beheermaatregel hier overleeft heeft.

Agonum livens
ringneksnelloper
RL: Zeldzaam
Voor 1950 van 17 UTM-hokken gekend. Tussen 1950 en 1980 nog maar uit 8 hokken gekend. In
de periode tussen 1980 en 2007 terug in 35 hokken gevonden.
A. livens is een soort van vochtige loofbossen, voornamelijk elzenbroekbossen en valleibossen.
Reproductieperiode voornamelijk in het voorjaar. (Desender et al., 1995). In Nederland vooral in
het gebied rond de grote rivieren, hier niet algemeen. In Nederland is het aantal waarnemingen
achteruitgegaan. Recent wel veel waarnemingen uit handvangsten (Turin, 2000). Volgens Lindro-
th (1974, 1986) een soort van moerassige, venige loofbossen, vooral met elzen of berken, tussen
blad of in veenmos. Bij voorkeur op modderige plaatsen met veel beschaduwing, ook op kleiige
bodem tussen bladeren, bij voorkeur langs oevers van bospoelen. De vele recente handvangsten
uit Nederland wijzen er waarschijnlijk op dat de soort onderbemonsterd is. Mogelijk is A. livens
een zeer goede indicator van waardevolle natte bossen. Het verdwijnen van natte bossen en
verdroging door verlaging van de grondwaterstand zijn belangrijke bedreigingen (Turin, 2000).
In het Zoerselbos werden 21 exemplaren gevangen, allemaal in het elzenbroek waar reeks 14
opgesteld stond.

Acupalpus brunnipes
Bruine bontloper
RL: Zeldzaam
In België een zeldzame soort die recent (1980-2007) uit 56 atlashokken bekend is. In Nederland
zeer verspreid, slechts incidenteel waargenomen.
Volgens Desender et al, 2008 een soort van natte heide en hoogveen. Volgens Turin, 2000 leeft
de soort in mos, vooral rottend en afstervend veenmos nabij water aan de randen van venen.
In het studiegebied werden 2 exemplaren gevangen, telkens een exemplaar in reeks 5 en 10.

Agonum micans
riviersnelloper
RL: Zeldzaam
Een hygrofiele soort van eutrofe poel-, meer- en rivieroevers met modderige kleiige bodem en
een ijle maar soms vrij hoge vegetatie. Soms op beschaduwde plaatsen, bijvoorbeeld onder wil-
genstruweel. In België is de soort tussen 1980 en 2007 uit 84 atlashokken gekend.
A. micans komt in Vlaanderen vooral voor langs de grote rivieren (Maas, Schelde). In de Kempen
enkel uit het uiterste oosten (Maasvallei) en westen (Beneden Nete) bekend. Volwassen dieren
zijn al vanaf maart actief. Voortplanting in het voorjaar. Volwassen dieren overwinteren achter
schors, in detritus van riet of oude graspollen.
In het Zoerselbos werd A. micans gevangen in 3 reeksen en één exemplaar dmv handvangsten.
In totaal werden 8 exemplaren gevangen (2 ex., reeks 1; 4 ex., reeks 2 en 1 ex., reeks 9).

Badister dilatatus
breedhalsstompkaak
RL: Zeldzaam
Deze soort is recent (1980-2007) uit België bekend uit 44 atlashokken, bijna allemaal in Vlaande-
ren en dan vooral in de westelijke helft. In de Kempen uit 7 recente atlasblokken gekend. In Ne-
derland zeer verspreid en weinig op zandgronden.
Volgens Desender et al, 2008 een soort van oevers van stilstaand eutroof water. Volgens Turin,
2000 op natte, modderige, meestal kleiige oevers van meren en poelen met zoet water, tussen
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liggend riet en dood blad met vrij hoge begroeiing van o.a. riet, zeggen of met beschaduwing
door bomen of struweel. Hier dikwijls samen met B. lacertosus, B. unipustulatus en Agonum li-
vens. Bedreiging zijn verlaging van de grondwaterstand en verloren gaan van wetlands. Een
goede indicator van natuurlijke omstandigheden met  geleidelijke overgangen van land, via een
moerassige oeverzone naar stilstaand water.
In het Zoerselbos werden er 4 exemplaren gevangen in reeks 2 (overgang elzenbroekbos naar
verruigd dotterbloem grasland).

Badister unipustulatus
moerasstompkaak
RL: Zeldzaam
Het verspreidingspatroon van deze soort is sterk vergelijkbaar met dit van B. dilatatus. Tussen
1980 en 2007 uit 37 Belgische atlashokken en dit bijna uitsluitend in de westelijke helft van
Vlaanderen.
In Nederland (Turin, 2000) in diverse vochtige gebieden met een concentratie in het fluviatiele
gebied (ooibossen). Volgens Desender et al., 2008 een soort van oevers van stilstaand eutroof
water, volgens Turin, 2000 een zeer Hygrofiele en stenotope soort van beschaduwde, vochtige
tot natte terreinen met humeuse bodem. Meestal in de onmiddellijke omgeving van stilstaand
water. Tussen bladeren, mossen en achter losse schors. Typische soort van moerasbossen,
veelal elzenbroekbos of wilgenbos. Soms ook in dichte vegetaties van riet en zeggen. Voortplan-
ting in het voorjaar. Overwintering als imago op drogere plaatsen zoals de voet van bomen. Zoals
bij B. dilatatus vormt ook bij B. unipustulatus een verlaging van de grondwaterstanden in de na-
bijheid van broekbossen een bedreiging. Samen met Agonum livens en A. viridicupreum een
goede indicatorsoort voor beschaduwde natte terreintypen zoals moerasbossen.
In het Zoerselbos werd maar 1 exemplaar gevangen en dit net zoals B. dilatatus in reeks 2.

Bembidion doris
groefkoppriemkever
RL: Zeldzaam
Volgens Desender, 2008 een soort van oevers van stilstaand oligotroof water. Volgens Turin,
2000 een zeer hygrofiele soort van oevers van stilstaand en stromend zoet water. In Fennoscan-
dië talrijk aan oligotrofe en dystrofe meren met een dichte vegetatie van zeggen en wollegras.
Ook in beschaduwde moerasbossen en moerassen met veenmos samen met Agonum gracile,
veelal onder dode bladeren.
In het studiegebied werd 1 exemplaar verzameld in reeks 2.

Bembidion elongatum
kleine smalnekpriemkever
RL: Zeldzaam
Volgens Turin, 2000 een hygrofiele, thermofiele soort die in rietland langs bosbeken en op zand-
oevers met een vegetatie van kruipende planten en vooral op de overgang van rietland naar
schraal grasland kan gevonden worden. In België vooral in UTM-hokken met een relatief groot
waterverval en aldaar op grofzandige oevers van stromend water. In Nederland zuidoostelijk met
recent vangsten in aantal in Brabant en de Achterhoek. Op de rode lijst van 1995 (Desender et
al.) in de categorie met uitsterven bedreigd daar de soort enkel bekend was van 1 UTM-hok aan
de Maas. Recent echter in aantal met bodemvallen maar vnl. d.m.v. handvangsten gevonden op
zandige en modderige oevers van verschillende beken (Kleine beek, Molenbeek, Bollaak in
Zandhoven, Visbeek en Molenbeek in Malle) (Jacobs M., pers. med.). Mede hierdoor is de soort
nu in Vlaanderen van 8 UTM-hokken gekend en op de recente rode lijst (Desender et al., 2008)
in de categorie zeldzaam geplaatst. Waarschijnlijk is de soort onderbemonsterd daar ze voor-
komt op plaatsen waar bodemvallen niet functioneren.
In het Zoerselbos werden 12 exemplaren verzameld (handvangsten) langsheen Monnikenloop.
Voor deze soort wordt behoud van natuurlijke rivier- en beekdalen als belangrijkste bescher-
mingsmaatregelen aangehaald.

Bembidion harpaloides
schorspriemkever
RL: Zeldzaam
In België tussen 1980 en 2007 uit 57 atlashokken gekend met een zwaartepunt langs de grote
rivieren. In Nederland vooral langs de grote rivieren en hier zeker niet algemeen.
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Rivierbossen, het voorkeurshabitat zijn echter onderbemonsterd en waarschijnlijk is de soort tal-
rijker dan nu bekend. B. harpaloides is een hygrofiele soort die vooral voorkomt in vochtige bos-
sen. Voortplanting in het voorjaar. Overwinterende adulten werden gevonden achter schors, in
liggend dood hout en aan de voet van bomen.
In het Zoerselbos werd maar 1 exemplaar gevangen tijdens een manuele verzamelronde onder
een moerasbos langsheen de Monikkenloop.

Bembidion mannerheimi
moerasbospriemkever
RL: Zeldzaam
Volgens Desender et al, 2008 een stenoptope bossoort. In Nederland een soort van matig voch-
tige, beschaduwde terreinen waar de soort voorkomt tussen strooisel op schaars begroeide plek-
ken.
B. mannerheimi kan zich slecht verbreiden vermits de soort niet kan vliegen. Mogelijk is de soort
bruikbaar als indicator van ongestoorde vochtige bossen in een goede landschappelijke infra-
structuur.
In het Zoerselbos werden in totaal 34 exemplaren gevangen en dit in 4 reeksen en tijdens de
handvangsten. Het merendeel van de vangsten (26 ex.) komt uit reeks 3.

Harpalus rufipalpis
roodtasterkruiper
RL: Zeldzaam
Uit België (1980-2007) bekend van 58 atlashokken met een zwaartepunt in de Kempen. Het is
hier een stenotope soort van droge biotopen (Desender et al, 2008).
In Nederland oostelijk op de hogere gronden vooral in warmere gebieden. Turin, 2000 omschrijft
de soort als xero-thermofiel, typisch voor warme en droge terreintypen op zand of kalkrijke leem
met een korte mozaïkachtige, droogteminnende vegetatie van bijvoorbeeld buntgras en muizen-
oor. In combinatie met andere soorten een indicator van weinig bemeste xerotherme terreinty-
pen.
In het Zoerselbos enkel in reeks 6 gevangen en dit met 12 exemplaren.

Patrobus atrorufus
donkere halsbandloper
RL: Momenteel niet bedreigd
In België verbreid in het midden en het oosten van het land (Desender, 1986).
Het is een hygrofiele soort van vochtige tot vrij natte loofbossen op kleiige bodem, meestal in de
nabijheid van water. Ook hier blijkt duidelijk uit de vangsten in het Zoerselbos dat de soort sterk
hygrofiel is vermits 694 van de in totaal 723 exemplaren die gevangen werden met bodemvallen
uit de reeks 1 komen.

Cychrus caraboides
lederslakkenloopkever
RL: Momenteel niet bedreigd
Een soort van bossen op humusrijke bodem, op schaduwrijke en vochtige plaatsen. Ook bekend
van hoogveen. Het is een strikt nachtactieve soort. Voortplanting in het voorjaar. De soort is aan-
gepast tot het eten van zowel naakt- als huisjesslakken. Het is een goede indicator van stabiele
milieus met een goed ontwikkelde slakkenrijke bodemfauna. Geschikt als monitorsoorten voor
bossen.
In het Zoerselbos werden 16 exemplaren gevangen verspreid over het projectgebied.
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3.5. Besluit loopkeverfauna

69 soorten loopkevers is veel voor bossen maar dit is te verklaren door de vele open plekken en
graslandjes en overgangen naar andere biotopen.  Echte oude, primaire loofbossen herbergen
veel minder soorten maar wel veel meer typische (stenotope) bossoorten. Heel wat aangetroffen
soorten zijn eurytope soorten.

Er werden 11 soorten gevangen die op de Rode Lijst (Desender et al, 2008) voorkomen. Tien
soorten staan in de categorie 'Zeldzaam' en één soort in de categorie 'kwetsbaar'.

Het aantal stenotope bossoorten en ongevleugelde loopkeversoorten is eerder beperkt. De
grootste loopkever van Europa, Carabus coriaceus, tevens een bedreigde soort werd niet
gevonden. In Vlaanderen werd de soort na 1980 enkel nog gevonden ten oosten van Kalken (O-
VL), Kalmthoutse heide en Malle (ANT), in het Meerdaalwoud (VL-B) en enkele locaties in het
zuiden van Limburg o.a. in Voeren. De soort was zeker te verwachten gezien waarnemingen uit
gebieden in de streek. De soort werd gevangen op het militair domein van Malle, in het
natuurgebied De Kluis in Zoersel en niet minder dan 121 exemplaren in bijna alle reeksen (8)
tijdens een bodemvalbemonstering in het 's Herebos in Malle. Hoewel de bosleeftijdskaart heel
wat 'Ferraris'-bossen aangeeft binnen het Zoerselbos doen deze vaststellingen vermoeden dat
de beboste oppervlakte in het verleden tijdelijk erg klein of zelfs afwezig is geweest en
zeldzamere stenotope, ongevleugelde soorten het bos niet meer geherkoloniseerd hebben.

De loopkevergegevens kunnen grofweg in twee groepen opgesplitst worden. Het merendeel van
de soorten en interessante soorten komt uit vochtige en natte (broek)bossen al dan niet in de
buurt van de Monnikenloop en beperkter uit droge, schrale graslandbiotopen. Belangrijk hierbij
zijn de grondwatergevoede eerder voedselarmere elzenbroeken en het droog, schraal graslandje
aan Slijkvoort.

Kensoorten en indicatorsoorten voor waardevolle vochtige tot natte bostypen zijn Agonum livens,
A. micans, Badister dilatatus, B. unipustulatus, Cychrus caraboides, Bembidion harpaloides en B.
mannerheimi.
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Opvallend is dat er zeer weinig soorten uit drogere eiken-berkenbossen werden gevonden, geen
enkele typische heidesoort op Hutheide (reeks 8), in de bermen aan Voorste bos (reeks 15) en
aan het Heiblok (reeksen 10 en 11) en weinig tot geen soorten van natte schrale graslanden
(veldrus-type). Aan het Heiblok werden bijzonder weinig loopkevers en soorten vastgesteld.

De zeldzaamste soort, Amara kulti die voor deze soort in hoge aantallen werd gevangen en Har-
palus rufipalpis, twee soorten van schrale, warme graslanden werden enkel gevangen in de
reeksen 5 en 6 aan Slijkvoort. Dit perceel werd echter in het najaar van 2012 afgegraven om de
voedselrijke toplaag te verwijderen. Het is maar de vraag of de populaties van deze zeldzame
soorten deze ingreep hebben overleeft. Een beperkte bodemvalbemonstering binnen enkele ja-
ren zou hiervoor interessant zijn.

4.2 Spinnen

In totaal werden 4944 spinnen gevangen en gedetermineerd wat resulteerde in 119 soorten.

Overzicht van het aantal soorten dat met een bepaald aantal exemplaren is gevonden. Dit als
maat voor de frequentie waarmee de soorten zijn aangetroffen.

# ex. 1    2  3  4  5  6  7  8  9  10-20  21-50  51-100  >100
# soorten 21  8  9  6  5  4  5  6  3     21   10   10   11

Hieruit kunnen we afleiden dat van 21 soorten maar 1 exemplaar werd gevangen en van 44 soor-
ten (meer dan 1/3de) werden minder dan 5 exemplaren gevangen. 11 soorten daarentegen zijn
erg goed vertegenwoordigt met meer dan 100 gevangen individuen, ofwel 3473 exemplaren,
zijnde 70,2%.

De 5 meest gevangen soorten zijn:
Wet. Naam Ned. Naam aantal   Rode Lijst
Pirata hygrophilus  Bospiraat  1071   MNB
Pardosa pullata  Gewone wolfspin  436   MNB
Pardosa prativaga    Oeverwolfspin  363   K
Alopecosa pulverulenta  Gewone panterspin    362   MNB
Pardosa amentata     Tuinwolfspin  328   MNB

Pirata hygrophilus (Bospiraat) is veruit de meest gevangen soort. 21,7% van de gevangen spin-
nen behoort tot deze soort!

Opgelet: meest gevangen soorten wil niet per definitie zeggen meest algemene soorten. Veel
hangt samen met de mobiliteit van een soort.

4.2.1. Rode Lijst

26 soorten of  21,8 % van de soorten komt voor op de Belgische Rode lijst.

Met uitsterven bedreigd (MUB) 2 soorten
Bedreigd (B) 8 soorten
Kwetsbaar (K) 15 soorten
Zeldzaam (op rand verspreidingsgebied) (Z)    2 soorten
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De meeste Rode Lijstsoorten werden gevangen in de reeksen 5 en 6. Ongeveer 30 % van de
gevangen spinnensoorten in deze reeksen is een Rode Lijstsoort. Van de vijf soorten waar de
meeste exemplaren van gevangen werden staat er 1 op de Rode Lijst.
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Opmerking: In de grafiek werden droge bossen met veel dood hout (Fddd) en randen van droge
loofbossen (Fddv) samengevoegd tot droge loofbossen; open moerassige loofbossen (Fdmo),
open moerassige loofbossen met zeggebulten (Fdmot) en randen van natte loofbossen tot moe-
rassige loofbossen; droge schrale graslanden met kale plekken (Godb), droge, schrale graslan-
den met dwergstruikjes (Godd), ruige droge schrale graslanden (Godr), droge schrale graslanden
met graspollen (Godt) en zuidgerichte droge schrale graslanden met graspollen (Godts) tot droge
schrale graslanden; natte schrale graslanden met ruige vegetatie (Gowr) en natte schrale gras-
landen met graspollen (Gowt) tot natte, schrale graslanden.

4.2.2. Bespreking van de bijzonderste soorten

Zie voor een overzicht in Bijlage 13.

Pirata uliginosus
heidepiraat
Met uitsterven bedreigd
Roberts, 1998 omschrijft de habitatvoorkeur als volgt: Hoogveen en heide, niet in laagveen,
meest vochtig maar in tegenstelling tot andere Pirata-soorten soms ook vrij droog. Volgens de
rode lijst (Maelfait et al., 1998) een soort van natte heide met veenmossen. Alderweireldt & Mael-
fait, 1990 geven als habitatpreferentie venige biotopen en oude heide. In hetzelfde werk worden
de vondsten tot 1988 opgelijst. Pirata uliginosus was tot dan uit Vlaanderen bekend van Kalmt-
hout, Oud-Turnhout, Bree, Genk, Maasmechelen, Neerpelt en Lanaken.
In het studiegebied werden 63 exemplaren gevangen, allemaal in reeks 8 (Hutheide).

Silometopus bonessi
hoogveen-groefkopje
Met uitsterven bedreigd
De “Catalogus van de spinnen van België, deel 14 (Baert, L., 1996)” vermeld als enige locatie in
Vlaanderen Kalmthout als vindplaats. Als habitat worden weilanden, heide en kalkgrasland ge-
noemd. In 2007 werd een exemplaar gevangen in het 's Herenbos in Malle. Volgens de rode lijst
(Maelfait et al., 1998) een soort van droge heide.
In het Zoerselbos werden er niet minder dan 46 exemplaren gevangen en dit in 3 reeksen (reeks
5, 1 ex.; reeks 6, 43 ex. en reeks 7, 2 ex.). Veruit de meeste hoogveen-groefkopjes werden dus
gevangen in het schraal graslandje 'Sluikvoort'.

Apostenus fuscus
mossluiper
Bedreigd
De mossluiper voelt zich het best thuis tussen mos en ondergroei en onder stenen in bossen
maar ook op heides en kalkgraslanden (Roberts, 1998). Volgens de Rode-lijst (Maelfait et al.,
1998) een soort van droog loofbos met veel dood hout. Het is een soort die in Vlaanderen bijna
enkel in het zuiden wordt gevangen.
De mossluiper werd met 5 exemplaren enkel in reeks 4 (eiken - beukenbos op hogere rug langs
Monnikenloop) gevangen

Dysdera erythrina
boscelspin
Bedreigd
Deze soort heeft lange cheliceren met daarop lange gifklauwen. Hiermee kunnen ze pissebed-
den overmeesteren, een prooi die de meeste andere spinnen niet aankunnen (Roberts, 1998).
De soort wordt vooral gevonden in droge loofbossen met veel dood hout (Maelfait et al., 1998).
De boscelspin is nachtactief en zit overdag in een gesponnen zakje.
In het Zoerselbos werd de soort op twee plaatsen gevangen, 6 exemplaren in reeks 4 en 2
exemplaren in reeks 7. De soort heeft duidelijk een voorkeur voor drogere eiken - beuken of ei-
ken - berken bestanden (met dikke bomen).
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Opmerking: In het najaar van 2012 werd de toplaag van het grasland afgegraven in het kader
van een natuurinrichtingsproject. Het is maar de vraag of deze soort (net zoals vele anderen)
deze beheermaatregel hier overleeft heeft.

Glyphesis servulus
neuskopje of neusdwergspin
Bedreigd
Deze dwergspinnensoort wordt vnl. gevonden van februari t.e.m. mei in weilanden, elzenbroek
en loofbossen (Baert L., 1996). Hetzelfde werk geeft voor Vlaanderen enkel vindplaatsen in Bra-
bant (Houwaart en Tielt-Winge) en Limburg (Bree, Genk, Opitter). Volgens de rode lijst (Maelfait
et al., 1998) een soort van open moerassige loofbossen met zeggenbulten.
Van het neuskopje werden in totaal 27 exemplaren gevangen verdeeld over 4 reeksen met een
duidelijke voorkeur voor natte bossen.

Haplodrassus silvestris
bosmuisspin
Bedreigd
Een typische bossoort die gevonden kan worden onder stenen, schors van liggend hout en in
strooisel (Roberts, 1998). Volgens de Rode lijst (Maelfait et al, 1998) een soort van droge loof-
bossen met veel dood hout
Van de bosmuisspin werden 4 exemplaren gevangen en deze allemaal in reeks 4.

Hygrolycosa rubrofasciata
trommelwolfspin
Bedreigd
Het mannetje van deze soort is in april/mei auditief waar te nemen wanneer hij op dorre blade-
ren, dor gras, e.a. tot op een paar meter afstand hoorbare trommelgeluiden maakt. Volgens Ro-
berts, 1998 een soort van venen en open vochtige bossen. Volgens de rode lijst (Maelfait et al.,
1998) een soort van open moerassige loofbossen met zeggenbulten.
Er werden 52 exemplaren van de trommelwolfspin gevangen en dit in twee reeksen, waarvan 48
exemplaren in reeks 8 (Huthei).

Maro sublestus
zeldzame dwergspin
Bedreigd
Over dit dwergspinnetje is bijna niets te vinden vermits de soort pas begin jaren 90 als nieuw
voor de Belgische fauna werd gevonden (De Knijf, 1994). De soort zou vooral voorkomen in natte
biotopen, dikwijls onder of in de nabijheid van bomen, verder ook in vennen op veen, onder wil-
gen, grassen en zeggen, in wilgenbroek en natte heide.
In totaal werden 12 exemplaren gevangen verdeeld over twee reeksen in de Hooidonkse beem-
den.

Trachyzelotes pedestris
stekelkaakkampoot
Bedreigd
In Nederland voornamelijk op kalkgraslanden (Roberts, 1998). Volgens de Rode lijst (Maelfait et
al., 1998) een soort van schrale graslanden met graspollen.
Van de Stekelkaakkampoot werden maar 2 exemplaren gevangen, telkens 1 exemplaar in de
reeksen 5 en 7.

Xysticus erraticus
graskrabspin
Bedreigd
Volgens Roberts, 1998 bijna altijd op grondniveau, gewoonlijk aan de voet van graspollen, onder
stenen of in strooisel. Plaatselijk algemeen in de Benelux. Volgens van Goethem et al, 1993 be-
kend van een 11tal plaatsen in Vlaanderen maar teon nog niet uit Antwerpen. Hij beschrijft het
habitat als 'in lage begroeiing, heide, kalkgrasland, zandduinen en onder stenen’.
Het enige exemplaar werd gevonden in reeks 6.
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Allomengea vidua
klein stekelpalpje
Kwetsbaar
Over de levenswijze en voorkomen van deze soort werd geen informatie gevonden.
In het Zoerselbos werd 1 exemplaar gevangen in reeks 3.

Alopecosa cuneata
dikpootpanterspin
Kwetsbaar
Een soort van vnl. kalkgrasland en kalkrijke duinen, ook op heides en weides (Roberts, 1998).
Volgens Maelfait et al., 1998 een soort van droge schrale graslanden met kale plekken.
In het Zoerselbos enkel op het grasland 'Sluikvoort' met 24 exemplaren in het vochtige deel
(reeks 5) en 46 exemplaren in het droge deel (reeks 6).

Arctosa leopardus
moswolfspin
Kwetsbaar
Volgens Roberts, 1998 een soort die leeft tussen mos e.a. in moerassen. Volgens Maelfait et al.,
1998 een soort van natte, schrale graslanden met graspollen. Van de moswolfspin werden 85
exemplaren gevangen en met uitzondering van 1 exemplaar in reeks 9 allemaal op het grasland
'Sluikvoort' met verruit de meeste exemplaren (83) in het vochtige deel (reeks 5).
In het najaar van 2012 werd de toplaag van het grasland afgegraven in het kader van een na-
tuurinrichtingsproject. Het is maar de vraag of de soort deze beheermaatregel hier overleeft
heeft.

Asagena phalerata
heidesteatoda
Kwetsbaar
De Heidesteatoda leeft op de bodem of laag in vegetatie en dit in droge schrale graslanden of
heide. Gewoonlijk in de buurt van mieren en soms in mierennesten. Leeft mogelijk vrijwel uitslui-
tend van mieren (Roberts, 1998). Ook volgens Maelfait et al., 1998) een soort van droge heide-
terreinen.
Zoals meerdere zeldzame soorten werd de heidesteatoda enkel gevangen aan Sluikvoort, zowel
in de natte reeks 5 (4 ex.) als in de drogere reeks 6 (8 ex.)

Atypus affinis
(Gewone mijnspin)
Kwetsbaar
De mijnspinnen behoren tot dezelfde suborde als de zogenaamde “tarantula s”. Mijnspinnen zijn
de enige inheemse soorten met rechte kaken. De cheliceren wijzen recht vooruit. In rust worden
de gifklauwen parallel aan de lengteas van het lichaam ingeklapt, ze bewegen in een verticaal
vlak. De beweging van de chelicheren doet wel aan een pikhouweel denken. Deze chelicheren
worden naast het grijpen, doorboren en vermorzelen van de prooi ook gebruikt om holen te gra-
ven. Het web lijkt op een langgerekte kous, het langste deel onder de grond en een korter deel
als een afgesloten zijden buis boven de grond. Het bovengrondse deel is gecamoufleerd met
gronddeeltjes en ziet eruit als een wortel. Prooien die hierop terecht komen worden van binnenuit
gegrepen en in de buis getrokken. De spin brengt het grootste deel van zijn leven in de buis door.
Alleen jonge dieren en mannetjes die uizen van vrouwtjes zoeken lopen rond. Pas na ongeveer 4
jaar worden mijnspinnen volwassen en kunnen daarna nog een aantal jaren blijven leven. Het
volwassen mannetje kiest een woonbuis van een vrouwtje uit, tikt erop en wordt, als het vrouwtje
het wil, in de buis geduld. De paring vindt plaats in de herfst, de spinnen leven nog een paar
maanden samen, tot het mannetje sterft en opgegeten wordt (Roberts, 1998). De Gewone
mijnspin verkiest volgens Roberts, 1998 losse zand- of kalkbodem die nodig is om te kunnen
graven. Bij voorkeur tussen lage vegetatie op Z-hellingen. Dikwijls in aanzienlijke kolonies bij el-
kaar. Volgens de rode lijst (Maelfait et al., 1998) een soort van zuidgerichte droge schrale gras-
landen met graspollen.
In het Zoerselbos werd maar 1 exemplaar gevangen in reeks 6.
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Enoplognatha mordax
schorrentandkaak
Kwetsbaar
Volgens Roberts, 1998 komt de soort voor op de bodem in zandige gebieden en kwelders. Niet
zeldzaam op schorren, zeldzaam in het binnenland. Volgens van Goethem, 1993 een soort van
zanderig gebied.
In het Zoerselbos werden 4 exemplaren gevonden in het vochtige deel van het grasland 'Sluik-
voort' in reeks 5.

Euryopis flavomaculata
geelvlekjachtkogelspin
Kwetsbaar
Tussen mos  en lage vegetatie op natte tot vrij droge plekken. (Roberts, 1998). Volgens Maelfait
et al. (1998) heeft deze soort zijn optimum in ruige droge schrale graslanden.
Er werden 6 exemplaren gevangen, 5 in reeks 4 en 1 in reeks 7, beiden matig droge loofbestan-
den met dikke bomen wat niet overeenstemt met de habitatbeschrijving door Roberts en Maelfait.

Oedothorax gibbosus
bult-velddwergspin
Kwetsbaar
Een soort die zijn optimum heeft in open moerassige loofbossen (Maelfait et al. 1998)
Er werden niet minder dan 157 exemplaren gevangen verdeeld over alle reeksen met uitzonde-
ring van reeks 7.

Pachygnatha listeri
bosdikkaak
Kwetsbaar
Optimaal in broekbossen, maar ook in minder beschaduwde natte biotopen als rietlanden, veen-
heide en ook in wat drogere bossen en struwelen. (Roberts, 1998). Een soort van open moeras-
sige loofbossen. (Maelfait et al., 1998).
In het Zoerselbos werden in totaal 9 exemplaren gevangen verspreid over 5 reeksen.

Robertus neglectus
vergeten molspin
Kwetsbaar
Alle bij ons voorkomende molspinnen leven op de bodem, onder stenen, tot diep in het blad-
strooisel en zoogdiergangen. Vandaar de naam molspin. De Vergeten molspin verkiest randen
van natte loofbossen als leefgebied (Maelfait et al., 1998).
Van de Vergeten molspin werd maar één exemplaar gevangen in reeks 1.

Trochosa spinipalpis
gestekelde nachtwolfspin
Kwetsbaar
Volgens Roberts, 1998 voornamelijk op onbeschaduwde veengebieden, liefst niet extreem nat.
Veel minder in andere vochtige vegetaties. Volgens Alderweireldt et al, 1990 een soort van natte
graslanden en moerassen.
In totaal werden 53 exemplaren gevangen in het projectgebied waarvan 35 ex. in reeks 4 en 17
exemplaren in reeks 9, twee toch erg verschillende biotopen.

Erigonella hiemalis
putkop-ruwborstje
Zeldzaam
Het Putkop-ruwborstje leeft bij ons op de Z-rand van zijn areaal. Volgens Baert, L., 1996 kan de
soort aangetroffen worden in vochtige weilanden, heide, venen, loof- en naaldbossen.
In het Zoerselbos werden 10 exemplaren gevangen verdeeld over 5 reeksen.
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Pardosa proxima
veldwolfspin
Zeldzaam
De Veldwolfspin heeft bij ons zijn N-grens. Het is een soort die meestal te vinden is op vochtig
grasland (Roberts, 1998).
Weer een soort die enkel werd gevangen in de reeksen 5 en 6.

Pirata hygrophilus
bospiraat
Momenteel niet bedreigd
De Bospiraat is algemeen in de hele Benelux en verkiest allerlei natte plekken (Roberts, 1998).
Van de Bospiraat werden niet minder dan 1071 exemplaren of meer dan 20% van het totaal aan-
tal spinnen gevangen. De soort werd in alle reeksen gevangen maar beduidend meer in de reek-
sen 1, 2, 3 en 7.

4.2.3. Besluit spinnenfauna

119 soorten spinnen is veel voor een bosgebied maar net zoals bij loopkevers te verklaren door
de aanwezigheid van graslanden, ruigten en overgangen. Spinnen werden in het kader van dit
onderzoek enkel d.m.v. bodemvallen bemonsterd. Wetende dat veel spinnen zelden op de grond
komen zijn er nog heel wat extra soorten te verwachten voornamelijk door te slepen, te kloppen
en achter boomschors te zoeken. Dat 27 (23%) van de 119 soorten ook op de Rode Lijst staan is
een hoog percentage. Twee soorten Pirata uliginosus en Silometopus bonessi staan op de Rode
lijst in de categorie 'Met uitsterven bedreigd., een soort van (oligotrofe)broekbossen, natte heides
en hoogveen staat in de categorie 'Met uitsterven bedreigd'. Het zijn beide soorten met een voor-
keur voor 'heide'-biotopen.
P. uliginosus in natte heide en S. bonessi in droge heide en kalkgraslanden. Beide soorten zijn
vrij talrijk gevangen (resp. 63 en 46 exemplaren) maar enkel in reeks 8 (Huthei) voor P. uligino-
sus en het merendeel van S. bonessi (44 van de 46 exemplaren) in het schraal grasland 'Sluik-
voort' in de reeksen 5 (1 ex.) en 6 (43). Verder staan er 8 soorten in de categorie 'Bedreigd', 15 in
de categorie 'Kwetsbaar' en 2 in de categorie 'Zeldzaam'.
Veruit de meeste Rode Lijstsoorten komen voor op Sluikvoort (reeksen 5 en 6) met samen zelfs
15 Rode lijstsoorten. 7 Rode lijstsoorten werden zelfs enkel hier gevangen en nog eens 2 soorten
nagenoeg uitsluitend.
Eind 2012 werd de toplaag van het graslandperceel 'Sluikvoort' afgegraven in het kader van na-
tuurherstel. Het is de vraag of populaties van al deze bijzondere spinnensoorten deze ingreep
hebben overleeft? Onderzoek zoals dit bewijzen hun nut in het behoud van bijzondere populaties
wanneer deze vooraf aan geplande werken uitgevoerd worden. Dit is zeker geen vingerwijzing
naar de uitgevoerde werken die zeker tot mooie resultaten kunnen leiden maar wel een oproep
voor meer fauna-onderzoek voorafgaand aan werken. Kleine aanpassingen, zoals kleine zones
uitsparen e.a. kunnen dan voldoende zijn om populaties te behouden. In deze is dit wel een inte-
ressante case om binnen enkele jaren en na herstel van de grasmat te kijken welke bijzondere
soorten de ingreep hebben overleeft, welke verdwenen zijn en welke erbij gekomen zijn.
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Bijlage 12: Overzicht loopkevers.

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Aantal Rode
Lijst Voorkeurhabitat

Abax ater  gewone breedborst 134 MNB bossen (eurytoop)

Acupalpus brunnipes  bruine bontloper 1  Z natte heide en hoogveen
Acupalpus dubius  moerasbontloper 17 MNB oevers van stilstaand eutroof water
Acupalpus flavicollis  geelhalsbontloper 1 MNB vochtige biotopen (eurytoop)
Agonum afrum  glanzende snelloper 116 MNB oevers van stilstaand eutroof water
Agonum albipes  oeversnelloper 2 MNB oevers van stilstaand eutroof water

Agonum assimile  bossnelloper 219 MNB bossen (eurytoop)
Agonum fuliginosum  moerassnelloper 7 MNB vochtige biotopen (eurytoop)
Agonum micans  riviersnelloper 8  Z oevers van stromend water
Agonum muelleri  grassnelloper 2 MNB droge biotopen (eurytoop)
Agonum obscurum  smalhalssnelloper 7 MNB vochtige biotopen (eurytoop)

Amara communis  veldglimmer 8 MNB vochtige biotopen (eurytoop)
Amara kulti  glanzende drietandglimmer 77  K droge schrale graslanden
Amara lunicollis  gewone glimmer 72 MNB vochtige biotopen (eurytoop)
Anisodactylus binotatus  gewone roodkruin 25 MNB vochtige biotopen (eurytoop)
Asaphidion curtum  bosgrootoogkever 14 MNB bossen (eurytoop)

Badister dilatatus  breedhalsstompkaak 4  Z oevers van stilstaand eutroof water
Badister lacertosus  ovale stompkaak 1 MNB droge biotopen (eurytoop)
Badister sodalis  schoudervlekstompkaak 3 MNB vochtige biotopen (eurytoop)
Badister unipustulatus  moerasstompkaak 1  Z oevers van stilstaand eutroof water
Bembidion biguttatum  tweevlekpriemkever 13 MNB vochtige graslanden

Bembidion dentellum  getande priemkever 24 MNB oevers van stilstaand eutroof water

Bembidion doris  groefkoppriemkever 1  Z oevers van stilstaand oligotroof
water

Bembidion elongatum  kleine smalnekpriemkever 12  Z oevers van stromend water
Bembidion harpaloides  schorspriemkever 1  Z bossen (eurytoop)
Bembidion mannerheimi  moerasbospriemkever 32  Z bossen (stenotoop)
Bembidion properans  puntglanspriemkever 1 MNB vochtige graslanden
Bembidion tetracollum  gewone viervlekpriemkever 27 MNB droge biotopen (eurytoop)

Bradycellus harpalinus  gewone rondbuik 7 MNB droge biotopen (stenotoop)
Carabus granulatus  kettingschallebijter 317 MNB vochtige biotopen (eurytoop)
Carabus nemoralis  tuinschallebijter 96 MNB bossen (eurytoop)
Carabus problematicus  blauwzwarte schallebijter 153 MNB bossen (eurytoop)

Clivina collaris  akkergraver 1 MNB vochtige biotopen (eurytoop)
Clivina fossor  roodbruine graver 28 MNB droge biotopen (eurytoop)
Cychrus caraboides  lederslakkenloopkever 8 MNB bossen (stenotoop)
Dyschirius globosus  dwerggravertje 2 MNB vochtige biotopen (eurytoop)
Elaphrus cupreus  moerasoeverloopkever 11 MNB vochtige biotopen (eurytoop)

Harpalus latus  breedkopkruiper 11 MNB droge biotopen (eurytoop)
Harpalus rufipalpis  roodtasterkruiper 12  Z droge biotopen (stenotoop)
Harpalus tardus  zandkruiper 2 MNB droge biotopen (eurytoop)
Leistus terminatus  zwartkopbaardloper 1 MNB vochtige biotopen (eurytoop)
Loricera pilicornis  borstelspriet 108 MNB vochtige biotopen (eurytoop)

Metabletus truncatellus  zwarte dwergloper 4 MNB droge schrale graslanden
Nebria brevicollis  gewone kortnek 240 MNB droge biotopen (eurytoop)
Notiophilus biguttatus  tweevlekspiegelloopkever 6 MNB bossen (eurytoop)
Notiophilus palustris  moerasspiegelloopkever 3 MNB vochtige biotopen (eurytoop)
Notiophilus rufipes  bosspiegelloopkever 14 MNB bossen (eurytoop)

Oodes helopioides  zwarte moerasloper 34 MNB vochtige graslanden
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Aantal Rode
Lijst Voorkeurhabitat

Patrobus atrorufus  donkere halsbandloper 721 MNB bossen (stenotoop)

Pterostichus anthracinus  oeverzwartschild 305 MNB oevers van stilstaand eutroof water
Pterostichus diligens  gladde zwartschild 24 MNB vochtige biotopen (eurytoop)
Pterostichus melanarius  gewone zwartschild 82 MNB droge biotopen (eurytoop)
Pterostichus minor  moeraszwartschild 26 MNB vochtige biotopen (eurytoop)

Pterostichus niger  grote zwartschild 249 MNB bossen (eurytoop)
Pterostichus nigrita  moerasboszwartschild 6 MNB vochtige biotopen (eurytoop)
Pterostichus oblongopuncta-
tus  bronzen boszwartschild 122 MNB bossen (eurytoop)

Pterostichus rhaeticus  heidezwartschild 54 MNB natte heide en hoogveen
Pterostichus strenuus  gepuncteerde zwartschild 73 MNB droge biotopen (eurytoop)
Pterostichus vernalis  groeftarszwartschild 14 MNB vochtige biotopen (eurytoop)
Pterostichus versicolor  veelkleurige kielspriet 500 MNB droge biotopen (eurytoop)

Stenolophus mixtus  zwarthalsglansloper 4 MNB oevers van stilstaand water
Synuchus nivalis  rondhalstandklauw 9 MNB droge schrale graslanden
Trichocellus placidus  moerashaaroogkever 1 MNB vochtige graslanden

Aantal soorten 63
Aantal RL - soorten 10
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Bijlage 13: Overzicht spinnen.

Wetenschappelijke
naam Nederlandse naam Aantal Rode lijst Voorkeurhabitat

RL-soorten

Agroeca brunnea  Grote lantaarnspin 8 Momenteel niet
bedreigd

Agyneta decora  Gezaagd dikpalpje 4 Momenteel niet
bedreigd

Agyneta ramosa  Mosslankpalpje 6 Momenteel niet
bedreigd

Allomengea vidua  Klein stekelpalpje 1 Kwetsbaar natte, schrale graslanden met
ruige vegetatie

Alopecosa cuneata  Dikpootpanterspin 70 Kwetsbaar droge schrale graslanden met kale
plekken

Alopecosa pulverulenta  Gewone panterspin 362 Momenteel niet
bedreigd

Apostenus fuscus  Mossluiper 5 Bedreigd droge loofbossen met veel dood
hout

Araeoncus humilis  Bescheiden voorkopje 8 Momenteel niet
bedreigd

Arctosa leopardus  Moswolfspin 85 Kwetsbaar natte, schrale graslanden met
graspollen

Asagena phalerata  Heidesteatoda 12 Kwetsbaar droge heide

Atypus affinis  Gewone mijnspin 1 Kwetsbaar zuidgerichte droge schrale gras-
landen met graspollen

Ballus chalybeius  Eikenpringspin 1 Momenteel niet
bedreigd

Bathyphantes gracilis  Gewoon wevertje 12 Momenteel niet
bedreigd

Bathyphantes nigrinus  Donker wevertje 11 Momenteel niet
bedreigd

Centromerus brevivulva-
tus  Bostongpalpje 17 Momenteel niet

bedreigd

Centromerus dilutus  Middelste tongspinne-
tje 1 Momenteel niet

bedreigd

Centromerus sylvaticus  Gewoon zaagpalpje 5 Momenteel niet
bedreigd

Ceratinella brevipes  Gewoon schildspinne-
tje 63 Momenteel niet

bedreigd

Ceratinella brevis  Zwart schildspinnetje 19 Momenteel niet
bedreigd

Ceratinella scabrosa  lepelschildspinnetje 7 Momenteel niet
bedreigd

Clubiona comta  Bonte zakspin 2 Momenteel niet
bedreigd

Clubiona pallidula  Boomzakspin 1 Momenteel niet
bedreigd

Clubiona reclusa  Zompzakspin 1 Momenteel niet
bedreigd

Dicymbium nigrum  Kortharig bolkopje 1 Momenteel niet
bedreigd

Dicymbium tibiale  Dikpootbolkopje 15 Momenteel niet
bedreigd

Diplocephalus permixtus  Drieklauwdubbelkopje 19 Momenteel niet
bedreigd

Diplocephalus picinus  Gewoon vals dubbel-
kopje 141 Momenteel niet

bedreigd

Diplostyla concolor  Langtongspinnetje 86 Momenteel niet
bedreigd

Dismodicus bifrons  Hoog bolkopje 1 Momenteel niet
bedreigd

Drassyllus pusillus  Kleine kampoot 58 Momenteel niet
bedreigd

Dysdera erythrina  Boscelspin 8 Bedreigd droge loofbossen met veel dood
hout

Enoplognatha mordax  Schorrentandkaak 4 Kwetsbaar droge, schrale graslanden met
dwergstruikjes

Enoplognatha thoracica  Bodemtandkaak 2 Momenteel niet
bedreigd

Episinus angulatus  Gewone kabelspin 1 Momenteel niet
bedreigd
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Wetenschappelijke
naam Nederlandse naam Aantal Rode lijst Voorkeurhabitat

RL-soorten

Erigone atra  Storingsdwergspin 18 Momenteel niet
bedreigd

Erigone dentipalpis  Auronautje 21 Momenteel niet
bedreigd

Erigonella hiemalis  Putkopruwborstje 10 Zeldzaam rand verspreidingsgebied zuid
Euryopis flavomaculata  Geelvlekjachtkogelspin 6 Kwetsbaar ruige droge schrale graslanden

Glyphesis servulus  Neuskopje Neusdwerg-
spin 27 Bedreigd open moerassige loofbossen met

zeggenbulten

Gnathonarium dentatum  Knobbeldwergtandkaak 5 Momenteel niet
bedreigd

Gonatium rubellum  Knobbelpalpje 1 Momenteel niet
bedreigd

Gongylidiellum latebrico-
la  Vingerpalpje 4 Momenteel niet

bedreigd

Gongylidiellum vivum  Nagelpalpje 2 Momenteel niet
bedreigd

Gongylidium rufipes  Oranjepoot 7 Momenteel niet
bedreigd

Hahnia montana  Gewoon kamstaartje 1 Momenteel niet
bedreigd

Haplodrassus signifer  Heidemuisspin 9 Momenteel niet
bedreigd

Haplodrassus silvestris  Bosmuisspin 4 Bedreigd droge loofbossen met veel dood
hout

Hygrolycosa rubrofascia-
ta  Trommelwolfspin 52 Bedreigd open moerassige loofbossen met

zeggenbulten

Lophomma punctatum  Perforaatje 1 Momenteel niet
bedreigd

Macrargus rufus  Winterstrooiselspin 14 Momenteel niet
bedreigd

Malthonica picta  Spiraaltrechterspin 16 Momenteel niet
bedreigd

Maro sublestus  Zeldzame dwergspin 12 Bedreigd open moerassige loofbossen

Maso sundevalli  Gewoon Dwergstekel-
pootje 8 Momenteel niet

bedreigd

Meioneta saxatilis  Spits probleemspinne-
tje 6 Momenteel niet

bedreigd

Mermessus trilobatus  Drielobbige Amerikaan-
se dwergspin 8 Geen

Micrargus herbigradus  Vingerpalpputkopje 1 Momenteel niet
bedreigd

Microneta viaria  Lentestrooiselspin 20 Momenteel niet
bedreigd

Neon reticulatus  Gewone neon 2 Momenteel niet
bedreigd

Neriene clathrata  Kruidhangmatspin 4 Momenteel niet
bedreigd

Neriene montana  Lentehangmatspin 1 Momenteel niet
bedreigd

Oedothorax fuscus  Gewone velddwergspin 212 Momenteel niet
bedreigd

Oedothorax gibbosus
(var. tuberosus)  Bultvelddwergspin 157 Kwetsbaar open moerassige loofbossen

Oedothorax retusus  Bolkopvelddwergspin 39 Momenteel niet
bedreigd

Ozyptila praticola  Gewone Bodemkrab-
spin 15 Momenteel niet

bedreigd

Ozyptila trux  Grasbodemkrabspin 44 Momenteel niet
bedreigd

Pachygnatha clercki  Grote dikkaak 34 Momenteel niet
bedreigd

Pachygnatha degeeri  Kleine dikkaak 112 Momenteel niet
bedreigd

Pachygnatha listeri  Bosdikkaak 9 Kwetsbaar open moerassige loofbossen

Palliduphantes insignis  Sikkelbodemwevertje 3 Momenteel niet
bedreigd

Palliduphantes pallidus  Geknot bodemwevertje 3 Momenteel niet
bedreigd

Pardosa amentata  Tuinwolfspin 328 Momenteel niet
bedreigd
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Wetenschappelijke
naam Nederlandse naam Aantal Rode lijst Voorkeurhabitat

RL-soorten
Pardosa lugubris  Zwartstaartboswolfspin 17 Kwetsbaar randen van droge loofbossen

Pardosa nigriceps  Graswolfspin 2 Momenteel niet
bedreigd

Pardosa palustris  Moeraswolfspin 7 Momenteel niet
bedreigd

Pardosa prativaga  Oeverwolfspin 363 Kwetsbaar moeras met grote zeggenvegetatie
Pardosa proxima  Veldwolfspin 14 Zeldzaam rand verspreidingsgebied noord

Pardosa pullata  Gewone wolfspin 436 Momenteel niet
bedreigd

Pardosa saltans  Zwarthandboswolfspin 47 Kwetsbaar randen van droge loofbossen

Pelecopsis parallela  Neusballonkopje 3 Momenteel niet
bedreigd

Phlegra fasciata  Gestreepte springspin 3 Kwetsbaar droge schrale graslanden met kale
plekken

Phrurolithus festivus  Bonte fruroliet 4 Momenteel niet
bedreigd

Pirata hygrophilus  Bospiraat 1071 Momenteel niet
bedreigd

Pirata latitans  Kleine piraat 86 Momenteel niet
bedreigd

Pirata piraticus  Poelpiraat 18 Momenteel niet
bedreigd

Pirata uliginosus  Heidepiraat 63 Met uitsterven
bedreigd natte heide met veenmossen

Pisaura mirabilis  Kraamwebspin Grote
wolfspin 3 Momenteel niet

bedreigd

Pocadicnemis juncea  Bleek heidegroefkopje 2 Momenteel niet
bedreigd

Porrhomma oblitum  Vergeten kleinoogje 1 Momenteel niet
bedreigd

Robertus lividus  Bosmolspin 10 Momenteel niet
bedreigd

Robertus neglectus  Vergeten molspin 1 Kwetsbaar randen van natte loofbossen

Saaristoa abnormis  Driepunthangmatspin 6 Momenteel niet
bedreigd

Segestria senoculata  Boomzesoog 1 Momenteel niet
bedreigd

Silometopus bonessi  Hoogveengroefkopje 46 Met uitsterven
bedreigd droge heide

Tallusia experta  Wimpelpalpje 8 Momenteel niet
bedreigd

Tapinocyba insecta  Bleek weidegroefkopje 32 Momenteel niet
bedreigd

Tapinocyba praecox  Puntig groefkopje 3 Momenteel niet
bedreigd

Tenuiphantes flavipes  Zwart wevertje 62 Momenteel niet
bedreigd

Tenuiphantes mengei  Veldwevertje 1 Momenteel niet
bedreigd

Tenuiphantes tenebrico-
la  Schaduwwevertje 2 Momenteel niet

bedreigd

Tenuiphantes tenuis  Bodemwevertje 7 Momenteel niet
bedreigd

Tenuiphantes zimmer-
manni  Boswevertje 7 Momenteel niet

bedreigd

Tiso vagans  Krulpalpje 31 Momenteel niet
bedreigd

Trachyzelotes pedestris  Stekelkaakkampoot 2 Bedreigd droge schrale graslanden met
graspollen

Trochosa ruricola  Veldnachtwolfspin 3 Momenteel niet
bedreigd

Trochosa spinipalpis  Gestekelde nachtwolfs-
pin 53 Kwetsbaar natte, schrale graslanden met

graspollen

Trochosa terricola  Gewone nachtwolfspin 172 Momenteel niet
bedreigd

Walckenaeria acuminata  Periskoopspinnetje 5 Momenteel niet
bedreigd

Walckenaeria atrotibialis  Gewoon kontrastpootje 13 Momenteel niet
bedreigd
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Wetenschappelijke
naam Nederlandse naam Aantal Rode lijst Voorkeurhabitat

RL-soorten

Walckenaeria cuspidata  Klein knobbelsierkopje 2 Momenteel niet
bedreigd

Walckenaeria dysderoi-
des  Wratsierkopje 1 Momenteel niet

bedreigd

Walckenaeria furcillata  Gespleten doorkijkkop-
je 3 Momenteel niet

bedreigd

Walckenaeria nudipalpis  Middelste vals sierkop-
je 9 Momenteel niet

bedreigd

Walckenaeria unicornis  Eenhoorntje 1 Momenteel niet
bedreigd

Walkenaeria cucullata  Bodemdwergspin 3 Momenteel niet
bedreigd

Xysticus cristatus  Gewone krabspin 30 Momenteel niet
bedreigd

Xysticus erraticus  Graskrabspin 1 Bedreigd droge schrale graslanden met
graspollen

Xysticus kochi  Kochs krabspin 5 Momenteel niet
bedreigd

Zelotes latreillei  Latreille's kampoot 18 Momenteel niet
bedreigd

Zora spinimana  Gewone stekelpoot 10 Momenteel niet
bedreigd

aantal soorten 119
aantal RL-soorten 27
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Bijlage 14: Bijeninventarisatie 2012 Zoerselbos.

1. Inleiding

1.1. Wilde bijen in België

Iedereen kent wel de honingbij maar weinigen weten dat er in België meer dan 370 soorten wilde
bijen voorkomen (Rasmont, 1995). De meeste wilde bijen hebben een voorkeur voor open, dro-
ge, bloemrijke biotopen zoals heides, bermen en dijken, kruidenrijke schrale graslanden, duinen
en groeves. Naast de aanwezigheid van bloemen als nectar- en stuifmeelbron zijn geschikte
nestplaatsen essentieel.
Wilde bijen vormen een diverse soortengroep. Er zijn heel wat geslachten zoals zandbijen, be-
hangersbijen, zijdebijen, bloedbijen, wespbijen,... Allemaal met een zeer diverse levenswijze en
uitzicht. Ook hommels behoren tot de familie van de bijen! Sociaal levende soorten zoals de ho-
ningbij en verschillende hommelsoorten werken samen aan een groot nest. De meeste wilde bij-
en leven echter solitair. De vrouwtjes nemen de nestbouw en het verzamelen van voedsel voor
hun nakomelingen geheel voor eigen rekening. De nestjes worden gemaakt door gangen te gra-
ven in de grond of door zelf nestjes te bouwen. Andere soorten maken dan weer gebruik van be-
staande holtes zoals kevergangen in dood hout, holle stengels, spleten en kieren. Daarnaast zijn
er nog de parasitaire soorten (koekoeksbijen) die zelf geen nest maken maar hun eitjes leggen in
de nesten van andere bijensoorten.
Bijen verzamelen stuifmeel dat als voedsel dient voor de bijenlarfjes. Volwassen bijen halen hun
energie uit nectar.  Bij het verzamelen van stuifmeel zijn de vrouwtjes veel kieskeuriger dan bij
het verzamelen van nectar. Deze voorkeuren verschillen per bijensoort. Er zijn soorten waarvan
de vrouwtjes op verschillende bloemen stuifmeel verzamelen (polylectische soorten), terwijl an-
dere zich hebben gespecialiseerd op een enkele plantensoort (oligolecische soorten) of op een
bepaalde familie en/of bloemkleur.
Het gaat echter niet goed met de wilde bijen in België en zelfs heel West-Europa. De achteruit-
gang van de bijendiversiteit in België blijft tot op vandaag onopgemerkt in het natuurbeleid en -
beheer. In het buitenland gebeurde wel al enig onderzoek en de resultaten zijn onheilspellend.
Uit een Brits-Nederlandse studie kwam o.a. naar voor dat in 52 tot 67% van de onderzochte
10x10 km-hokken een achteruitgang van 30% werd gemeten (Biesmeijer et al., 2006). Uit de Ro-
de lijst van de Nederlandse wilde bijen blijkt dat meer dan de helft van de soorten bedreigd of
verdwenen is. Sinds 1970 werden 35 soorten (ongeveer 10%) niet meer gevonden (Peeters et
al., 2002). In Nederland is er geen andere diergroep waarvan zoveel soorten verdwenen zijn en
waarvan het aantal soorten een dergelijk dramatisch verloop kent als de wilde bijen (Calle et al.,
2008). Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de toestand in ons land beter zou zijn. Er zijn
vele mogelijke oorzaken voor deze achteruitgang maar belangrijk zijn vooral: 1) een intensivering
van het landgebruik, hetgeen ook leidt tot fragmentatie en degradatie van de meer natuurlijke
gebieden, 2) het gebruik van bestrijdingsmiddelen, en 3) klimaatverandering (Biesmeijer, 2012).

1.2. Wilde bijen in het Zoerselbos

Belangrijke biotopen voor wilde bijen bieden een kwalitatief en kwantitatief hoog bloemenaanbod
en/of geschikte nestplaatsen in de vorm van microstructuur. De meeste soorten wilde bijen ver-
kiezen lichtrijke, warme biotopen. Bossen worden pas interessant voor wilde bijen wanneer er
voldoende bosranden, mantel-zoom vegetaties en open of ijl begroeide plekken aanwezig zijn.
Het Zoerselbos is een erg divers boscomplex met een afwisseling van naaldbossen, loofbossen,
natte hooilanden en beemden, ruigtes en drogere en vochtige schrale graslanden.

2. Werkwijze

Het gebied werd op 17 dagen (zie onderstaande tabel) verspreid over de periode april-augustus
2012-2013 geïnventariseerd door middel van handvangsten en kleurvalvangsten.

Kleurvalvangsten:
Op 5 dagen in 2012 en een dag in 2013 werden er 's morgens voor 9u op 5 locaties (Voorste
bos, Slijkvoort, Heiblok, Schriekheide en Malsen beemd) kleurvallen uitgezet. Kleurvallen zijn
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blauw, wit en geel gekleurde kommen gevuld met water en enkele druppels detergent. Bijen zien
deze kleurkommen verkeerdelijk als bloemen en komen in het water terecht. Om niet teveel bijen
weg te vangen blijven de vallen telkens maar gedurende een dag staan. 's Avonds worden de
vangsten opgehaald en bewaard op alcohol vooraleer de bijen gedroogd, geprepareerd, opge-
speld en gedetermineerd worden.

Handvangsten:
Op 14 dagen met voldoende mooi weer werden bijen langsheen een min of meer vaste route (zie
figuur) geïnventariseerd. Het is niet mogelijk om het hele gebied binnen het tijdsbestek van deze
opdracht te inventariseren en daarom werden zones met hoge potentie voor wilde bijen geselec-
teerd. Langsheen de route werden zoveel mogelijk wilde bijen op het zicht gedetermineerd en
genoteerd. Wilde bijen die niet of moeilijk op het zicht te herkennen zijn werden verzameld.
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3. Resultaten:

3.1. Soortenlijst

In totaal werden niet minder dan 89 soorten wilde bijen aangetroffen (zie Bijlage 15), waarmee
het gebied als een rijk bijengebied beschouwd kan worden.
Er werden 55 soorten gevangen met kleurvallen en 70 soorten middels handvangsten. 34 soor-
ten werden enkel met handvangsten vastgesteld, 19 soorten werden enkel met kleurvallen ge-
vangen.

3.2. Bloembezoek:

Bijen zijn helemaal afhankelijk van nectar en stuifmeel. Nectar is vanwege het hoge suikergehal-
te energierijk en wordt voornamelijk verzameld voor de energievoorziening van de volwassen
bijen. Stuifmeel levert eiwitten voor het larvenvoedsel en de ontwikkeling van het vrouwelijke
voortplantingsorgaan.

Wilde bijen kunnen onderverdeeld worden naar gelang het aantal planten dat bezocht wordt om
stuifmeel te verzamelen. Zo onderscheiden we:
- Oligolectische/monolectische bijen: zijn gespecialiseerd op één of enkele plantensoorten.
Sommige soorten verzamelen slechts stuifmeel op één plantensoort, andere op planten van de-
zelfde familie en/of dezelfde kleur.
- Polylectische bijen zijn generalisten en verzamelen stuifmeel van veel verschillende planten-
soorten.

Wilde bijen leven doorgaans maar een drietal weken en hebben meestal maar één generatie per
jaar, soms twee. Zeker oligolectische soorten moeten daarom op hetzelfde tijdstip vliegen als
wanneer de waardplant in bloei staat. Het is daarom niet verwonderlijk dat oligolectische bijen
sneller in de problemen komen dan polylectische soorten wanneer hun waardplant afneemt.

Belangrijke biotopen voor wilde bijen bieden een kwalitatief en kwantitatief hoog bloemenaanbod
en/of geschikte nestplaatsen in de vorm van microstructuur. Beiden, voedsel- en nestbronnen,
bepalen grotendeels de soortensamenstelling van de wilde bijenfauna (Potts et al., 2003 & 2005)
Belangrijk hierbij is dat deze op overbrugbare afstand van elkaar gelegen zijn. Onderzoek heeft
aangetoond dat het merendeel van de wilde bijen niet verder dan 250m van de nestplaats vliegt
om stuifmeel te verzamelen.

Zie ondertsaande tabel voor een overzicht van niet-parasitaire soorten met aanduiding van stuif-
meelspecialisatie (oligo: oligolectisch, Poly: polylectisch, Poly-b: beperkt polylectisch)
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Een overzicht van de verdeling m.b.t. specialisatie van de stuifmeelbron van het aantal niet para-
sitaire wilde bijensoorten aangetroffen in het Zoerselbos (poly = polylectisch, oligo = oligolectisch
en poly-b = beperkt polylectisch) staat in onderstaande grafiek.
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Een oplijsting van de gespecialiseerde soorten (oligolectisch en beperkt polylectisch) met aan-
duiding van de voorkeursstuifmeelbron, vliegperiode en aantal generaties staat in onderstaande
tabel.
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Ongeveer 1/4de van de niet parasitaire bijensoorten in het Zoerselbos zijn oligolectische soorten.
In het vroege voorjaar zijn 5 soorten afhankelijk van bloeiende wilgen. Iets later is de bosbesbij
aangewezen op bloeiende blauwe bosbes. Later op het jaar zijn meerdere soorten afhankelijk
van composieten zoals distels en gele composieten zoals biggenkruid, streepzaad en haviks-
kruid. De ranonkelbij verzamelt stuifmeel op boterbloemen en in de zomer vinden we de an-
doornbij op moerasandoorn en in de tuin van het bezoekerscentrum op hartgespan. De grote
klokjesbij komt waarschijnlijk enkel in de aangeplante klokjes in deze tuin voor. Verder vinden we
in de zomer nog de erg gespecialiseerde kattenstaartdikpoot op grote kattenstaart en de slob-
kousbij op grote wederik terug.
Buiten deze gespecialiseerde soorten kunnen polylectische soorten binnen een gebied of een
bepaalde periode wel afhankelijk zijn van één of enkele stuifmeelbronnen bij gebrek aan variatie
in de bloeiende plantensamenstelling.

3.3. Nestwijze en nestgelegenheid:

Het merendeel, zo'n 51% van alle bij ons voorkomende wilde bijen maakt zijn nest ondergronds
(endogeïsch). Warme en droge plekken hebben hierbij de voorkeur. Zo'n 18% maakt zijn nest
bovengronds (hypergeïsch). Ofwel worden hiervoor holten zoals oude kevervraatgangen gebruikt
ofwel worden holten uitgebeten uit vermolmd hout, holle stengels zoals gewone engelwortel en
gewone berenklauw of merghoudende stengels en takken van bijvoorbeeld braam en vlier.
De meeste hommels kunnen zowel onder- als bovengronds een nest maken.  24% van de wilde
bijen maken geen eigen nest maar dringen binnen in de nesten van de gastheerbij. Deze worden
daarom ook wel koekoeksbijen genoemd.

Sommige soorten bekleden hun broedcellen en nestingang met bijvoorbeeld blaadjes zoals bij de
behangersbijen (Megachilidae).

Het merendeel van de wilde bijen bij ons heeft een solitaire levenswijze. Dit wil zeggen dat het
vrouwtje zelf instaat voor de bouw van haar nest en de voedselvoorziening voor de larven.
Hommels en enkele soorten groefbijen hebben een sociale of semi-sociale levenswijze. Bij deze
bijen werken de vrouwtjes min of meer samen aan de broedzorg of gebruiken ze dezelfde nest-
ingang.  Solitaire bijen kunnen wel aggregaties vormen waarbij elk vrouwtje toch haar eigen nest-
ingang heeft. Voorbeelden hiervan zijn kolonies grijze zandbij, grasbij, pluimvoetbij,...

Onderstaande tabel geeft de nestwijze van alle waargenomen soorten weer. Soorten in rood zijn
parasitaire soorten dewelke zelf geen nest maken. e= endogeïsch (ondergronds), h= hyperge-
ïsch (bovengronds) en eh= zowel boven- als ondergronds.
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Het aantal soorten en de percentage van de waargenomen wilde bijen in het Zoerselbos dat on-
dergronds (e), bovengronds (h) of zowel boven- als ondergronds (eh) haar nest maakt staat in
onderstaande grafiek. De linkse grafiek is het nestgebruik van alle waargenomen bijen, de recht-
se grafiek van alle bijen zonder de parasitaire soorten vermits deze zelf geen nest maken.
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3.4. Waard-parasiet relaties, ontbrekende en te verwachten soorten:

Ongeveer 1/4de van onze bijen maakt zich schuldig aan het parasiteren van andere nesten. Dit
kan gebeuren door het stelen van voedsel of het overnemen van één of meerdere broedcellen tot
het hele nest. Er bestaat parasitisme tussen dezelfde soort (intraspecifiek parasitisme) maar het
merendeel gaat tussen twee verschillende soorten (interspecifiek parasitisme). Het merendeel
van de parasitaire bijen is obligaat parasitair wat wil zeggen dat de soort steeds gebruik maakt
van een andere bijensoort. Deze bijen noemen we koekoeksbijen.
Sommige parasitaire soorten hebben één gastheersoort, andere hebben meerdere gastheersoor-
ten. Wanneer veel parasitaire soorten aangetroffen worden wijst dit op een gezonde en stabiele
populatie van de gastheersoorten.
Aan de hand van de waargenomen parasitaire soorten is het mogelijk om ontbrekende niet para-
sitaire soorten te veronderstellen. Wanneer een parasitaire soort gevonden werd maar niet de
bijhorende waardsoort(en) kunnen we nagenoeg zeker zeggen dat de waardsoort in het geval
van een ééngastheersoort of één van de gastheersoorten bij een meergastheersoort in het ge-
bied moet voorkomen.
Andersom is dit niet het geval vermits parasitaire soorten doorgaans zeldzamer zijn dan de
waardsoort of kunnen ontbreken. Wel kunnen we bij het vaststellen van een waardsoort gerichter
zoeken naar de bijhorende parasitaire soort vermits parasitaire soorten dikwijls in erg lage dicht-
heden voorkomen en vooral te vinden zijn op de dikwijls moeilijk vindbare nestplaatsen.

Parasitaire bijen en hun (bekende) waardsoorten (in blauw soorten die tijdens deze inventarisatie
gevonden werden, in het rood soorten die niet gevonden werden):
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Solitaire en sociale bijen en hun (bekende) parasitaire soorten (in blauw soorten die tijdens deze
inventarisatie gevonden werden, in het rood sorten die niet gevonden werden):
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Uit bovenstaande tabellen kunnen we afleiden dat de gewone sachembij (Anthophora plumipes)
vrijwel zeker in het Zoerselbos te vinden moet zijn alsook één van de soorten Andrena nigroae-
na, A. tibialis, A. nitida of A. cineraria.
Ook staan heel wat parasitaire soorten in het rood staan en deze werden dus niet waargenomen.
Een heel aantal van deze soorten is bijzonder zeldzaam en zal ontbreken. Andere soorten vlie-
gen in erg lage dichtheden of hebben een erg onopvallende en/of verborgen levenswijze. Som-
mige soorten zoals Stelis-soorten zijn best vast te stellen door materiaal uit te kweken. Als we de
lijst van ontbrekende parasitaire soorten goed bekijken kunnen we stellen dat gezien de mooie
populaties behangersbijen (Megachilidae) één of meer soort(en) kegelbij(en) (Coelioxys) mogelijk
moet zijn. Opvallend is ook dat er geen enkele bloedbijsoort (Sphecodes) werd waargenomen,
nochthans een vrij grote familie met algemene vertegenwoordigers. Er zijn zeker enkele soorten
bloedbijen te verwachten. Ook Tubebijen (Stelis) zijn nagenoeg zeker aanwezig in het gebied
maar deze zijn moeilijk waarneembaar.
Er werd geen kolonie grijze zandbijen gevonden en het eerder lage aantal waargenomen exem-
plaren verklaart mogelijk het ontbreken van de roodharige wespbij (Nomada lathburiana).

3.5. Status en trend:

In 2012 werden de uit Nederland tot 2011 voorhande zijnde bijenwaarnemingen verwerkt tot een
bijenatlas van Nederland. Meteen werd de status en de trend van elke soort opgegeven. Vermits
er nog geen goed overzicht is van de wilde bijen en hun voorkomen in België refereren we hier
naar de Nederlandse situatie. Zoals al eerder in dit document aangehaald gaat het niet goed met
de wilde bijen. In Nederland komt 56% van de bijen voor op de Rode lijst (Peeters en Reemer,
2003). Met de nieuwe atlas (Peeters et al, 2012) werd er geen nieuwe Rode lijst opgemaakt maar
heeft men gewerkt met een status. 49 soorten zijn (mogelijk)verdwenen, 60 zeer zeldzaam, 57
zeldzaam, 72 vrij zeldzaam, 62 vrij algemeen, 38 algemeen en 19 zeer algemeen. Het criterium
hiervoor was het aantal atlashokken van 5x5 km waar de soort waargenomen werd tussen 1990
en 2011. In Nederland zijn er 1677 van deze hokken en het criterium was respectievelijk 0, 1-4,
5-19, 20-69, 70-149, 150-249 en >=250 hokken. De trend is gebaseerd op een vergelijking tus-
sen de periode 1900-1989 en 1990-2011.
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Trend van de soort aan de hand van een vergelijking tussen de periode 1900-1989 en 1990-
2011:
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Bijlage 15: Aangetroffen bijensoorten (totaal = 90) met aanduiding van nestwijze (e: ondergronds, h: bovengronds, eh: zowel onder- als boven-
gronds), al dan niet parasitaire soort, bloembezoek (oligo: oligolectisch, Poly: polylectisch, Poly-b: beperkt polylectisch), huidige status Nederland,
trend Nederland, waardsoort(en) van de parasitaire soorten, parasitaire soorten en de gevangen aantallen.
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Bijlage 16: Overzicht zweefvliegen.

Wetenschappelijke naam - Nederlandse naam
Baccha elongata Vliegende speld
Baccha obscuripennis Duistere speld
Brachyopa pilosa Oostelijke sapzwever
Cheilosia albipila Tweekleurig gitje
Cheilosia albitarsis Weide-gitje
Cheilosia chrysocoma Vosrood gitje
Cheilosia fraterna Moerasgitje
Cheilosia illustrata Wollig gitje
Cheilosia impressa Nazomer-gitje
Cheilosia pagana Kervelgitje
Cheilosia scutellata Paddestoelgitje
Cheilosia variabilis Bos-gitje
Chrysogaster solstitialis Donker doflijfje
Criorhina berberina Kleine woudzwever
Criorhina floccosa Pluimwoudzwever
Dasysyrphus albostriatus Bretel-wimperzwever
Dasysyrphus tricinctus Geelband-wimperzwever
Dasysyrphus venustus Gewone wimperzwever
Didea fasciata Bos-didea
Didea intermedia Dennen-didea
Epistrophe diaphana Zuidelijke bandzwever
Epistrophe eligans Enkele-bandzwever
Epistrophe flava Brede bandzwever
Epistrophe grossulariae Zwartspriet-bandzwever
Epistrophe melanostoma Zwartbekbandzwever
Epistrophe nitidicollis Zwarthaarbandzwever
Episyrphus auricollis Gevlekt variabel elfje
Episyrphus balteatus Snorzweefvlieg
Episyrphus cinctellus Stomp elfje
Eristalinus sepulchralis Weidevlekoog
Eristalis arbustorum Kleine bijvlieg
Eristalis horticola Bos-bijvlieg
Eristalis intricaria Hommel-bijvlieg
Eristalis nemorum Punt-bijvlieg
Eristalis pertinax Kegel-bijvlieg
Eristalis tenax Blinde bij
Eupeodes corollae Terrasjes-kommazwever
Eupeodes lapponicus Boog-kommazwever
Eupeodes luniger Grote kommazwever
Helophilus hybridus Moeras-pendelvlieg
Helophilus pendulus Gewone pendelvlieg
Helophilus trivittatus Citroen-pendelvlieg
Lejogaster metallina Gewoon glimlijfje
Leucozona lucorum Withaar-melkzwever
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Bijlage 17: Overzicht belangrijkste waargenomen knelpunten.

Bosplaats Bestandsnr. Knelpunt Soort Beheer
DB 2a Afsluiting prikkel
DB 2c Exoot rho Verwijderen
DB 2c Voederplaats Verwijderen
DB 3a Exoot rho Verwijderen
DB p1b Exoot bonte gele dovenetel Verwijderen
DH 1a Exoot rho Verwijderen
DH 1a Exoot rho Verwijderen
DH 1a Exoot rho Verwijderen
DH 1a Exoot rho Verwijderen
DH 1a Exoot rho Verwijderen
DH 1a Exoot rho Verwijderen
DH 1a Exoot rho Verwijderen
DH 1a Exoot rho Verwijderen
DH 2a Exoot rho Verwijderen
DH 2a Exoot rho Verwijderen
DH 2a Exoot rho Verwijderen
DH 2c Exoot rho Verwijderen
DH 2c Exoot rho Verwijderen
DH p2d Exoot tuinplanten Verwijderen
DH p2d Groenafval Verwijderen
DH p2e Groenafval Verwijderen
DH p2f Afsluiting prikkel
HB 10a Exoot rho Verwijderen
HB 10a Exoot rho Verwijderen
HB 11a <ANDERE> betreding
HB 11b Constructie fuik Verwijderen
HB 11b Sluikstort border Verwijderen
HB 11b Sluikstort fuik Verwijderen
HB 11d Afsluiting prikkel Verwijderen prikkeldraad
HB 12b Afsluiting prikkel
HB 12b Afsluiting prikkel
HB 14i Exoot hortensia Verwijderen
HB 17a Afsluiting prikkel
HB 17a Afsluiting prikkel
HB 17d Afsluiting prikkel
HB 17d Afsluiting prikkel
HB 17e Afsluiting prikkel
HB 17e Afsluiting prikkel
HB 18b Afsluiting prikkel
HB 18b Afsluiting prikkel
HB 18c Afsluiting prikkel
HB 18c Afsluiting prikkel
HB 19a Afsluiting prikkel
HB 19a Afsluiting prikkel
HB 19c Afsluiting prikkel
HB 19c Afsluiting prikkel
HB 19c Constructie speeltuin Verwijderen
HB 19d Afsluiting prikkel
HB 19d Afsluiting prikkel
HB 19d Groenafval Verwijderen
HB 1d Afsluiting prikkel
HB 1d Afsluiting prikkel
HB 21a Afsluiting prikkel
HB 21a Afsluiting prikkel
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Bosplaats Bestandsnr. Knelpunt Soort Beheer
HB 21b Afsluiting prikkel
HB 21b Afsluiting prikkel
HB 22a Exoot rho Verwijderen
HB 8a Afsluiting prikkel
HB 8a Afsluiting prikkel
HB 8c Afsluiting prikkel
HB 8c Afsluiting prikkel
HB 8d Afsluiting prikkel
HB 8d Afsluiting prikkel
HB 8e Afsluiting prikkel
HB 8e Afsluiting prikkel
HB 8f Afsluiting prikkel
HB 8f Afsluiting prikkel
HB 8g Afsluiting prikkel
HB 8g Afsluiting prikkel
HB 8h Afsluiting prikkel
HB 8h Afsluiting prikkel
HB 8i Afsluiting prikkel
HB 8i Afsluiting prikkel
HB p20a Exoot bamboe Verwijderen
HB p22b Groenafval Verwijderen
HB p22b Groenafval Verwijderen
HB p22c Exoot rho Verwijderen
HB p22c Exoot rho Verwijderen
HB p22e Exoot Rho Verwijderen
HB p22e Exoot rho Verwijderen
HB p22e Exoot rho Verwijderen
HB p22e Exoot bamboe Verwijderen
HB p22g Exoot rho Verwijderen
HB p22k Exoot rho Verwijderen
HB p22l Exoot rho Verwijderen
HB p22l Exoot rho Verwijderen
HB p22l Exoot rho Verwijderen
HB p22l Exoot rho Verwijderen
HB p22l Exoot rho Verwijderen
HB p22l Exoot rho Verwijderen
HB p22l Exoot rho Verwijderen
HB p22l Exoot rho Verwijderen
HB p22l Exoot rho Verwijderen
HB p22l Exoot rho Verwijderen
HB p22l Exoot rho Verwijderen
HB p22l Exoot rho Verwijderen
HB p22l Exoot rho Verwijderen
HB p22l Exoot rho Verwijderen
HB p22l Exoot rho Verwijderen
HB p22l Exoot rho Verwijderen
HB p22l Exoot rho Verwijderen
HB p22l Exoot rho Verwijderen
HB p22l Exoot rho Verwijderen
HB p22o Exoot rho Verwijderen
HB p22o Exoot rho Verwijderen
HB p22o Exoot rho Verwijderen
HB p22p Exoot rho Verwijderen
HB p23a Afsluiting prikkel
HB p23a Exoot bonte gele dovenetel Verwijderen
HB p23a Exoot paplaurier Verwijderen
HB p23a Exoot Ro Verwijderen
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Bosplaats Bestandsnr. Knelpunt Soort Beheer
HB p23a Exoot Ro Verwijderen
HB p9a Afsluiting prikkel Verwijderen prikkeldraad
HB p9a Exoot bonte gele dovenetel Verwijderen
HB p9a Exoot rho Verwijderen
HB p9a Exoot rho Verwijderen
HB p9b Afsluiting prikkel Verwijderen prikkeldraad
HB p9b Exoot bamboe Verwijderen
HB p9b Exoot paplaurier Verwijderen
HB p9b Exoot bamboe Verwijderen
HB p9b Exoot rho Verwijderen
HB p9b Groenafval Verwijderen
HE 1b Groenafval maaisel Verwijderen
HE 4c Constructie oude kraaienfuik? Verwijderen
HE 4c Groenafval
HE 4e Exoot rho Verwijderen
HE 4e Exoot rho Verwijderen
HE p2a Exoot rho Verwijderen
HE p2a Exoot Ro Verwijderen
HE p2a Exoot rho Verwijderen
HE p2a Exoot rho Verwijderen
HH p2a Exoot rho Verwijderen
HO 1a Afsluiting prikkel
HO 1a Afsluiting prikkel
HO 3a Afsluiting prikkel
HO 3a Afsluiting prikkel
HO 3a Groenafval Ro Verwijderen
HO 4a Exoot rho Verwijderen
HO 4a Exoot rho Verwijderen
HO 5a Exoot paplaurier Verwijderen
HO 5a Groenafval Verwijderen
HO 5c Exoot bamboe Verwijderen
HO 5c Exoot bonte gele dovenetel Verwijderen
HO 6a <ANDERE> betreding
HO 6a <ANDERE> betreding
HO 6a Exoot rho Verwijderen
HO 6a Exoot rho Verwijderen
HO 7a Afsluiting prikkel
HO 7a Afsluiting prikkel
HO 7b Exoot rho Verwijderen
HO 7g Afsluiting prikkel
HO 7g Afsluiting prikkel
HO 7g Constructie Verwijderen
HO 7g Exoot rho Verwijderen
HO 7g Exoot rho Verwijderen
HO 7g Exoot rho Verwijderen
HO 7h Afsluiting prikkel
HO 7h Afsluiting prikkel
HO 7h Exoot rho Verwijderen
HO 7h Exoot rho Verwijderen
HO 7i Exoot rho Verwijderen
HO 7i Exoot rho Verwijderen
HO 7i Exoot rho Verwijderen
HO 7i Exoot rho Verwijderen
HO 7i Exoot rho Verwijderen
HO 7i Exoot rho Verwijderen
HO 8a Constructie
HO 8a Exoot rho Verwijderen
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Bosplaats Bestandsnr. Knelpunt Soort Beheer
HO 8a Exoot rho Verwijderen
HO 8a Exoot rho Verwijderen
HO 8f Exoot rho Verwijderen
HO 8h Exoot rho Verwijderen
HO 8i Exoot rho Verwijderen
HO 8i Exoot rho Verwijderen
HO 8k Exoot rho Verwijderen
HO 8k Exoot bonte gele dovenetel Verwijderen
HO 9a Sluikstort Verwijderen
HO 9b Constructie Verwijderen
HO 9c Constructie Verwijderen
HO 9c Sluikstort Verwijderen
HO 9c Sluikstort Verwijderen
HO 9d Exoot lonicera Verwijderen
HO 9e Afsluiting prikkel
HO 9e Afsluiting prikkel
HO p4e <ANDERE> betreding
HO p5f Afsluiting prikkel
HO p5f Exoot Ro Verwijderen
HO p5f Exoot Ro Verwijderen
HO p5f Exoot Ro Verwijderen
HO p5f Exoot rho Verwijderen
HO p5f Exoot rho Verwijderen
HO p5i Afsluiting prikkel
HO p7j Exoot Ro Verwijderen
HO p8m Exoot Ro Verwijderen
HO p8m Exoot Ro Verwijderen
HO p8m Exoot Ro Verwijderen
HO p8m Exoot paplaurier
HO p9f Afsluiting prikkel
HO p9g Exoot Ro Verwijderen
HO p9g Exoot Ro Verwijderen
HS 2d Afsluiting prikkel
HS 2d Afsluiting prikkel
HS 3a Exoot jap Verwijderen
HS 4a Exoot cotoneaster Verwijderen
HS 4a Exoot bonte gele dovenetel Verwijderen
HS p5a Groenafval Verwijderen
HU 1a Afsluiting prikkel
HU 1a Afsluiting prikkel
HU 1a Voederplaats Verwijderen
HU 1c Exoot paplaurier Verwijderen
HU 1d Afsluiting prikkel
HU 1d Afsluiting prikkel
HU 1e Exoot rho Verwijderen
HU 1e Exoot bonte gele dovenetel Verwijderen
HU 1e Exoot bonte gele dovenetel Verwijderen
HU 1e Exoot bonte gele dovenetel Verwijderen
HU 1e Exoot rho Verwijderen
HU p1f Exoot Ro Verwijderen
HU p1f Exoot Ro Verwijderen
HU p1f Exoot Ro Verwijderen
HU p1f Exoot bonte gele dovenetel Verwijderen
HU p1f Groenafval Verwijderen
HU p1g Afsluiting prikkel
HU p1g Afsluiting prikkel
HU p1h Exoot Ro Verwijderen
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Bosplaats Bestandsnr. Knelpunt Soort Beheer
HU p1h Exoot rho Verwijderen
HU p1h Exoot rho Verwijderen
LS 4a Afsluiting prikkel
LS 4a Afsluiting prikkel
LS 4a Afsluiting prikkel
LS 4a Afsluiting prikkel
LS 4a Afsluiting prikkel
LS 4a Afsluiting prikkel
LS 7a Exoot rho Verwijderen
LS p3c Exoot Ro Verwijderen
LS p3c Exoot Ro Verwijderen
LS p3c Exoot Ro Verwijderen
MO 2a Exoot rho Verwijderen
MO 2a Exoot rho Verwijderen
MO 2a Exoot rho Verwijderen
MO 2a Exoot rho Verwijderen
MO 2a Exoot rho Verwijderen
MO p1a Exoot Ro Verwijderen
MO p1a Exoot Ro Verwijderen
MO p1a Exoot rho Verwijderen
SC 2a Afsluiting prikkel
SC 2a Afsluiting prikkel
SC 2c Afsluiting prikkel
SC p1d Exoot sneeuwbes Verwijderen
SC p1d Groenafval Verwijderen
SC p1d Groenafval Verwijderen
SC p1d Groenafval Verwijderen
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Bijlage 18: Aanduiding beheerzone bosreservaat.
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Bijlage 19: Kaptabel

Zie ook beschrijving in § 5, Kaart 5.2: Kapbeheer en Kaart 5.3: Beheermaatregelen KLE.

Beheerschema beheerblokken (Kaart 5.2b: Beheerblokken):
Beheerblok 1 Beheerblok 2 Beheerblok 3 Beheerblok 4 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Hooidonkse Beemden Hooidonkbos Domein Hooidonk, Dun Hunk,
Monnikenheide, Den Schlegel

Dolle Beemden, Heiblok,
Hooidonkheide, Hoog
Schriek, Laag Schriek

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Bosplaats Bestand Hfd-
bmsrt Opp. Leeft. Opm. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Dolle Beemden 2b weiland 0,4703 1-20 Mantel-zoom HA

Dolle Beemden 2c Sp 1,7704 Ongelijk
jarig X

Dolle Beemden 3a Ps 2,9109 Ongelijk
jarig

Xs
(aE+NH)

Xs
(NH)

Dolle Beemden 3b Ps 5,2478 Ongelijk
jarig

Xs
(aE+NH)

Xs
(NH)

Domein Hooi-
donk 2a zE 0,9391 Ongelijk

jarig
Er/HA langs
beek (N) Xs (aE) Er Xs (aE)

Domein Hooi-
donk 2b gml 0,3424 1-20 Z

Domein Hooi-
donk 2c zE/rBe 0,6114 Ongelijk

jarig Er/HA op wal Xs
(Exoot) Er Xs

(Exoot)
Hooidonkse
Beemden 1a Ps 1,6244 Ongelijk

jarig
Xs

(NH)
Xs

(NH)
Hooidonkse
Beemden 5a Ps 2,2165 Ongelijk

jarig
Xs

(NH)
Xs

(NH)
Hooidonkse
Beemden 10a zEl 3,0291 Ongelijk

jarig
Xs

(NH)
Xs

(NH)
Hooidonkse
Beemden 11c Do 2,2322 Ongelijk

jarig
Xs

(NH)
Xs

(NH)
Hooidonkse
Beemden 11d zE/aE 0,2491 Ongelijk

jarig
Enkele ex. in
O ringen E (aE)

Hooidonkse
Beemden 12e zEl 0,5717 Ongelijk

jarig
Overstaanders
xPo ringen HA HA

Hooidonkse
Beemden 12g zEl 0,6793 Ongelijk

jarig
Overstaanders
xPo ringen HA HA

Hooidonkse
Beemden 13b gml 0,2981 Ongelijk

jarig
Xs

(Exoot)
Xs

(Exoot)
Hooidonkse
Beemden 14b Wi/zEl 0,4595 Ongelijk

jarig
Op termijn
ontbossen HA HA

Hooidonkse
Beemden 14d zE/zEl 0,3773 Ongelijk

jarig
Op termijn
ontbossen R

Hooidonkse
Beemden 14f Hz 0,5946 Ongelijk

jarig
Op termijn
ontbossen HA HA

Hooidonkse
Beemden 18a NH 1,8042 Ongelijk

jarig
Xs

(Exoot)
Xs

(Exoot)
Hooidonkse
Beemden 18c NH 1,8042 Ongelijk

jarig
HA bij rand-
bomen

Xs
(Exoot) HA Xs

(Exoot)
Hooidonkse
Beemden 19d sWi 0,4544 1-20 enkele over-

staanders HA HA

Hooidonkse
Beemden 22a zE 0,4018 Ongelijk

jarig
Xs

(aE)

Heiblok 4c Ps 4,8052 Ongelijk
jarig X X

Heiblok 4e Ps 0,5540 Ongelijk
jarig Xs (NH) Xs

(NH)

Bijlagen

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

4 1 2 3 4 1 2 3 4

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

X

Xs
(aE+NH)

Xs
(aE+NH)

HA Xs (aE)

X

HA Xs
(Exoot)

Xs
(NH)

Xs
(NH)
Xs

(NH)

(Exoot)

ot)

(Exoot)
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Bosplaats Bestand Hfd-
bmsrt Opp. Leeft. Opm. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Hooidonkheide 1a Ps 2,8476 Ongelijk
jarig

behoud van
relictbomen X X

Hooidonkbos 1a Ps 2,4205 21-40 X
Eg

Hooidonkbos 4a LH 6,7619 Ongelijk
jarig

Xs
(Exoot)

Hooidonkbos 4b Ps 3,0071 41-60 X

Hooidonkbos 4c zBe 1,8939 Ongelijk
jarig

Xs
(aE)

Hooidonkbos 4d aE/Ps 2,4734 Ongelijk
jarig Eg1/3 Eg1/3 Rg1/3

Hooidonkbos 5a Ps 4,3389 Ongelijk
jarig X

Hooidonkbos 5b 2,6456 HA in rand HA1/4 HA1/4 HA1/4

Hooidonkbos 5c LH 0,5696 Ongelijk
jarig

Xs
(Exoot)

Hooidonkbos 6a Ps 3,3489 21-40 W-zijde
uitlieren X (oost) X

(west) X (oost)

Hooidonkbos 6b Ps 1,5012 21-40 HA1/2 HA1/2

Hooidonkbos 7a zE/zEl 1,8414 Ongelijk
jarig

Xs
(Exoot)

Hooidonkbos 7b Ps 3,5775 21-40 X X

Hooidonkbos 7c zE 1,9579 101-
120 Xs (NH) Xs (NH)

Hooidonkbos 7g zE 2,2781 Ongelijk
jarig

aE ringen voor
vleermuizen Xs (aE) Xs (NH)

Hooidonkbos 7h zE 3,6467 81-100 Xs
(NH)

Hooidonkbos 7i Ps/zE 2,2972 Ongelijk
jarig Xs(NH)

Hooidonkbos 8a fSp/zE 0,5549 Ongelijk
jarig Xs (NH) Xs(NH)

Hooidonkbos 8e Ps 0,6035 Ongelijk
jarig

Xs
(NH)

Hooidonkbos 8f zE 1,9743 Ongelijk
jarig

Xs
(NH)

Hooidonkbos 8g rBe 2,5799 1-20 QD-beheer Z (west)
Hooidonkbos 8i rBe 3,8095 1-20 Er op oostrand Z Er

Hooidonkbos 8k Ps 1,1073 Ongelijk
jarig E

Hooidonkbos 8o zE 0,2194 Ongelijk
jarig

Xs
(aE+NH)

Hooidonkbos 9a Ps 4,8706 Ongelijk
jarig

QD-beheer/Er
op westrand Er Xs

(aE) Xs (NH)

Hooidonkbos 9d zE 0,1317 Ongelijk
jarig

Xs
(Exoot)

Hoog Schriek 1a Ps 12,9315 21-40 X
Eg

Hoog Schriek 3a Ps 2,4415 Ongelijk
jarig Xs (NH)

Hoog Schriek 4a Ps/Pc 3,4627 21-40 X

Den Hunk 1b aE 1,6307 41-60 Opheffen
schoontijd E

Den Hunk 1c Ps 1,8791 41-60 Opheffen
schoontijd

Eg
(oost)

Eg
(west)

Den Hunk 1e Ps 0,4340 Ongelijk
jarig

Opheffen
schoontijd E

Bijlagen

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

X

Xs
(Exoot)

X

X

HA1/4 HA1/4

Xs
(Exoot)

HA1/2

X

Xs (NH)

Xs (NH)

Xs (NH)

Xs (NH)

Z (oost)

Xs (NH)

X

X

Z

Z (oost)

Z
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Bosplaats Bestand Hfd-
bmsrt Opp. Leeft. Opm. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Den Hunk 1l Ps 0,3418 Ongelijk
jarig

Opheffen
schoontijd X X

Laag Schriek 1a Ps/Pc 0,8410 21-40 HA1/2 HA1/2

Laag Schriek 1b Ps/Pc 3,1223 21-40 MH1/2 MH1/2

Laag Schriek 2a Ps 4,4950 41-60 X

Laag Schriek 2b Ps 5,5010 41-60 Z (zuid) Eg
(noord)

X
(zuid)

Laag Schriek 3a Ps 3,1719 Ongelijk
jarig

X
(noord)

X (mid-
den)

Laag Schriek 3b Ps 0,6642 21-40 Eg
(zuid)

Eg
(noord)

Laag Schriek 4b Ps 0,3739 21-40 Eg
(zuid)

Eg
(noord)

Laag Schriek 7a Pc 1,3110 41-60 Xs (NH) Xs
(NH)

Monnikenheide 2a Ps 0,2065 Ongelijk
jarig X

Schegel 2a Ps 6,9663 Ongelijk
jarig X

Schegel 2b gml 1,2655 1-20 Z

Schegel 2c Ps 7,0810 Ongelijk
jarig X

Legende:
Z = zuivering
X = klassieke hoogdunning
Xs = selectieve dunning met nadruk op verwijderen soort
E = eindkap
Eg = eindkap groep
Er = eindkap rand
Rg = ringen groep
HA = hakhoutkap
MH = middelhoutkap
O = facultatieve kap
R = Rooien

Bijlagen

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

HA1/2

MH1/2

X
Eg (mid-
den-Z)

Eg (mid-
den-N)

X (zuid)

Z (zuid)

Z (zuid)

Xs (NH)

X

X

X
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Bijlage 20: Beheertabel.

Zie ook beschrijving in § 5, Kaart 5.1: Beheermaatregelen en Kaart 5.3: Beheermaatregelen KLE.

Bosplaats Bestand Opp. Type Beheer Opmerking 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ganse plangebied Exotenbestrijding X nz nz nz

Veiligheidscontrole dood hout X X X X X X X X X X
Inrichting recreatieve voorzieningen
(banken, barelen, enz.) X

Controleren waterhuishouding X X X X X X X X X X
Verwijderen sluikstort, groenafval,
prikkeldraad, enz. X

Afzetten houtkanten beemden Jaarlijks 10% X1/10 X1/10 X1/10 X1/10 X1/10 X1/10 X1/10 X1/10 X1/10 X1/10 X
Grachtenbeheer beken + vloeiweiden X1/4 X1/4 X1/4 X1/4

Dolle Beemden 1a 1,7782 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X
Dolle Beemden 2a 3,4699 Hooiland Hooien en nabegrazing 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X
Dolle Beemden 2b 0,4703 Weiland Hooien X X X X X X X X X X
Dolle Beemden 2d 1,4460 Weiland Hooien Centraal deel 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Bebossen Spontane verbossing X
Domein Hooidonk 1a 1,3893 Weiland Begrazen X X X X X X X X X X
Hooidonkse
Beemden 2a 0,8527 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Bevloeien winterinundatie bij
goede waterkwaliteit X X X X X

Hooidonkse
Beemden 2b 0,5545 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Bevloeien winterinundatie bij
goede waterkwaliteit X X X X X

Hooidonkse
Beemden 2c 0,4809 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Bevloeien winterinundatie bij
goede waterkwaliteit X X X X X

Hooidonkse
Beemden 3a 0,6377 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Bevloeien winterinundatie bij
goede waterkwaliteit X X X X X

Hooidonkse
Beemden 3b 0,3820 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Bevloeien winterinundatie bij
goede waterkwaliteit X X X X X

Hooidonkse
Beemden 3c 0,3683 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Bevloeien winterinundatie bij
goede waterkwaliteit X X X X X

Hooidonkse
Beemden 5a 2,2165 NH Inbrengen verjonging X

Hooidonkse
Beemden 5a 2,2165 NH Inbrengen verjonging X

Hooidonkse
Beemden 8a 0,8642 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Bevloeien winterinundatie bij
goede waterkwaliteit X X X X X

Hooidonkse
Beemden 8b 0,4005 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Bevloeien winterinundatie bij
goede waterkwaliteit X X X X X

Hooidonkse
Beemden 8c 0,9263 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Bevloeien winterinundatie bij
goede waterkwaliteit X X X X X

Bijlagen

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
X nz nz
X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X1/10 X1/10 X1/10 X1/10 X1/10 X1/10 X1/10 X1/10 X1/10 X1/10

X1/4 X1/4 X1/4

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X
2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X
X X X X X X X X X X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

X X X X X X X X X X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

X X X X X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

X X X X X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

X X X X X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

X X X X X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

X X X X X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

X X X X X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

X X X X X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

X X X X X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

X X X X X



Pagina 316 van 348

Bosplaats Bestand Opp. Type Beheer Opmerking 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Hooidonkse
Beemden 8d 0,3409 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Bevloeien winterinundatie bij
goede waterkwaliteit X X X X X

Hooidonkse
Beemden 8e 0,5070 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Bevloeien winterinundatie bij
goede waterkwaliteit X X X X X

Hooidonkse
Beemden 8f 0,5266 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Bevloeien winterinundatie bij
goede waterkwaliteit X X X X X

Hooidonkse
Beemden 8g 0,4096 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Hooidonkse
Beemden 8h 0,9580 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Bevloeien winterinundatie bij
goede waterkwaliteit X X X X X

Hooidonkse
Beemden 8i 0,8027 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Hooidonkse
Beemden 11d 0,2491 Loofbos Herbebossen zEl X

Hooidonkse
Beemden 12a 0,8449 Ontbost Extensief maaien X X X X X

Hooidonkse
Beemden 12b 0,3985 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Hooidonkse
Beemden 12c 0,7013 Ontbost Extensief maaien X X X X X

Hooidonkse
Beemden 12d 0,4346 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Hooidonkse
Beemden 12f 0,3021 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Hooidonkse
Beemden 12h 0,4690 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Hooidonkse
Beemden 12i 0,5103 Ruigte Extensief maaien X X X X X

Hooidonkse
Beemden 12j 0,4069 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Hooidonkse
Beemden 12k 0,8188 Ruigte Extensief maaien X X X X X

Hooidonkse
Beemden 12l 0,5330 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Hooidonkse
Beemden 13a 2,1691 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Hooidonkse
Beemden 14a 0,6635 Ruigte Extensief maaien X X X X X

Hooidonkse
Beemden 14c 0,5704 Ruigte Extensief maaien X X X X X

Hooidonkse
Beemden 14d 0,3773 LH Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Hooidonkse
Beemden 14d 0,3773 LH Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Hooidonkse
Beemden 14e 0,8471 Ruigte Extensief maaien X X X X X

Hooidonkse
Beemden 14g 0,7365 Ruigte Extensief maaien X X X X X

Hooidonkse
Beemden 14h 0,4164 NH Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Hooidonkse
Beemden 14i 0,9090 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Hooidonkse
Beemden 14j 0,4972 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Bijlagen

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

X X X X X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

X X X X X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

X X X X X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

X X X X X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

X X X X X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

X X X X X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

X X X X X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

X X X X X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

X X X X X

X X X X X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

X X X X X

X X X X X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X
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Bosplaats Bestand Opp. Type Beheer Opmerking 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Hooidonkse
Beemden 17b 0,4413 Rietland Extensief maaien X X X

Hooidonkse
Beemden 17c 0,6626 Hooiland Extensief maaien X X X

Hooidonkse
Beemden 17d 1,4369 Weiland Begrazen X X X X X X X X X X

Hooidonkse
Beemden 17e 1,3531 Weiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Hooidonkse
Beemden 18b 1,3670 Weiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Hooidonkse
Beemden 19a 1,5201 Pitrusweide Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Hooidonkse
Beemden 21a 0,2453 LH Inbrengen verjonging X

Hooidonkse
Beemden 21b 1,3997 Hooiland Extensief maaien X X X X

Heiblok 1a 0,6337 Wildakker Bebossen X
Heiblok 1b 0,9054 Hooiland Bebossen X

Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X
Heiblok 3a 0,6283 Wildakker Bebossen X
Heiblok 3b 0,6775 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X
Heiblok 4a 1,3548 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X
Heiblok 4b 0,8896 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X
Heiblok 4d 0,5623 Kapvlakte Extensief maaien X X X X X
Hooidonkbos 5b 2,6456 Hooien X X X X X X X X X X
Hooidonkbos 7e 0,9919 LH Vrijstellen autochtone Hz X X
Hooidonkbos 7f 1,2327 Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X
Hooidonkbos 7j 3,4598 Weiland Begrazen X X X X X X X X X X

Plaggen X
Bebossen X

Hooidonkbos 8e 0,6035 L+N Bebossen X
Hooidonkbos 8j 0,2455 Weiland Begrazen X X X X X X X X X X
Hooidonkbos 8n 0,6258 Weiland Hooien X X X X X X X X X X
Hooidonkbos 9a 4,8706 LH Extensief maaien X X X X

Bosrandbeheer (terugzetten) X X X
Hooidonkbos 9b 2,4022 Ruigte Extensief maaien X X X

Hooien X X X X X X X X X X
Hooidonkbos 9e 0,9355 Weiland Bebossen X
Hoog Schriek 2a 7,1236 Weiland Begrazen X X X X X X X X X X

Bebossen X
Hoog Schriek 2b 1,9754 Ruigte Bebossen X

Begrazen X X X X X X X X X X
Hoog Schriek 2d 1,7431 Akker Begrazen X X X X X X X X X X
Den Hunk 1d 1,0042 Pitrusweide Extensief maaien Eerst verwijderen Wi X X X X
Den Hunk 1i 1,1672 Weiland Begrazen X X X X X X X X X X
Den Hunk 1j 1,1149 Akker Begrazen X X X X X X X X X X
Den Hunk 1k 5,1872 Akker Bebossen X
Laag Schriek 1b 3,1223 NH Inbrengen verjonging X
Laag Schriek 1b 3,1223 NH Inbrengen verjonging X
Schegel 2d 0,2485 Hooiland Bebossen (NV) Scheuren grasland X

Bijlagen

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

X X

X X

X X X X X X X X X X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

X X X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X
2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X
2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X
X X X X X
X X X X X X X X X X

X X
2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X
X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X

X X X
X X X

X X
X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X

X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
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Bijlage 21: Beheerplan Steeliepen Zoerselbos.

Opmerking: onderstaande maatregelen dienen eveneens getoets te worden op hun effectiviteit
(bv. m.b.t. zaadvorming) en zo nodig bijgestuurd (cfr. § monitoring). Als flankerende maatregel
worden ook de in het gebied aanwezige Gladde iepen gekapt, met het oog op het (preventief)
intomen van de Iepenspintkever.
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Beheerplan Steeliep – hakhoutstoof  in Zoerselbos

Deze iep staat op de oever aan de Monnikenloop in de kernzone van het Zoerselbos.

1. Beheerdoelstelling:

Behoud van autochtoon materiaal
Behoud van historisch relict vermoedelijk bestaand vanaf begin 1820, maar behorend tot oude
bomenrij reeds opgetekend in Ferrariskaarten
Behoud van de iepen als biotoop van schimmels, bacteriën, doodhoutorganismen, mogelijks ro-
delijstsoorten e.a.
Verzorging van deze iepen met het doel deze generaties lang te behouden met een minimum
aan onderhoudskosten.

2. Randvoorwaarden:

Bij het opnieuw terugzetten dient zo goed mogelijk een afscherming te gebeuren tegen
vraat en schuren door ree.

3. Beheerplan
2013:  - Winter:

vrijstellen hakhoutstoof door meest nabije Zomereiken en Gewone pijnbomen en strui-
ken te vellen of af te zetten in een straal van minimaal 15 m. / best 20 m.
Omgevallen struiken die géén lichtconcurrentie geven mogen blijven liggen.
Takkenril aanleggen ongeveer 4 m. van de stoof

2014:    - Augustus:
Inkorten van de stammen tot op 6 m. hoogte
- op een zijtak of zijtwijg
- is die er niet: gecontroleerd stam 2 m. laten inscheuren
Takkenril opvullen met het overblijvende kleinere hout

2016: - Winter:
Afzetten hakhoutstoof tot op de oude hakhouthoogte
Hakhoutstoof instrijken met anti ree geur of met draad afzetten
Takkenril opvullen met het overblijvende kleinere hout

2017: - Oktober:
Nieuwe scheuten instrijken met anti ree geur als de stoof niet met draad is afgezet

2026, 2036, 2046, 2056:
- Winter:
Afzetten hakhoutstoof tot op de oude hakhouthoogte
Hakhoutstoof instrijken met anti ree geur of met draad afzetten
Takkenril opvullen met het overblijvende kleinere hout

2027, 2037, 2047, 2057:
- Oktober:
Nieuwe scheuten instrijken met anti-ree geur als de stoof niet met draad is afgezet
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Bijlage 22: Toegankelijkheidsregeling.

Agentschap voor Natuur en Bos

Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring
van de toegankelijkheidsregeling voor het Zoerselbos, gelegen
op het grondgebied van de gemeenten Zoersel en Zandhoven.

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS,

Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 10, gewijzigd bij het decreet van 7
december 2007, artikel 12, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008 en arti-
kel 14, gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008 en 30 april 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten, gewijzigd bij Besluit van de
Vlaamse Regering van 3 juli 2009;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 november 2006 tot regeling van specifieke
en aanvullende delegatie van beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van het intern
verzelfstandigd agentschap voor Natuur en Bos, art 9, 14°, toegevoegd bij ministeri-
eel besluit van 30 november 2009;

Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het college van burgemeester en
schepenen van de gemeente Zoersel, gegeven op 10/9/2014;

Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het college van burgemeester en
schepenen van de gemeente Zandhoven, gegeven op 10/9/2014;

Gelet op de opmerkingen en bezwaren geformuleerd tijdens de consultatie van 17/3 tot
17/4/2014;

BESLUIT:

Art. 1. – Toepassingsgebied

1.1. Deze regeling is van toepassing op de openbare percelen van het ‘Zoersel-
bos’, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Zoersel en Zandhoven.
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1.2. Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de
bijgaande kaarten.

1.3. De regeling is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in
het kader van het toezicht of het beheer van het gebied.

1.4. Zij is niet van toepassing op risicovolle activiteiten, bedoeld in artikel 2, § 3
van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende
de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten.

Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen

2.1.  De toegankelijkheid wordt geregeld door bijgaande kaarten met legende, die
integraal deel uitmaken van deze regeling. De gebruiksmogelijkheden en ver-
bodsbepalingen zijn aangeduid met borden in het gebied en aan de ingangen
ervan.

2.2.  Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van de eigenaar of
de beheerder om het geheel of gedeeltelijk, voor alle of bepaalde categorieën
bezoekers ontoegankelijk te stellen, gans het jaar door toegankelijk in de ma-
te zoals in deze regeling bepaald.

Art. 3. – Weggebruikers

3.1.  De  wegen  die  op  de  kaarten  als  wandelweg  zijn  aangeduid,  zijn  uitsluitend
toegankelijk voor voetgangers en voor honden aan de leiband, tenzij anders
aangegeven.

3.2. De overige wegen die op de toegankelijkheidskaarten als toegankelijk zijn
aangeduid, zijn enkel toegankelijk voor de desbetreffende categorieën weg-
gebruikers (fietsers, ruiters, menners, enz.). Op wegen die voor verschillende
gebruikersgroepen zijn bestemd, hebben voetgangers steeds voorrang op de
andere gebruikers; tenzij anders aangegeven. Weggebruikers dienen dan ook
overeenkomstig deze bepaling te handelen.

Art. 4. – Zones

4.1. De  percelen,  weergegeven  op  bijhorende  kaart,  zijn  buiten  de  wegen niet
toegankelijk.

Art. 5. – Beschermingsvoorschriften

5.1.  Het is verboden andere bezoekers of de dieren te (ver)storen of schade toe te
brengen aan de infrastructuur of de planten. Het is verboden te hengelen en
om bloemen, paddenstoelen, vruchten of noten te plukken of mee te nemen.
Het is tevens verboden om in het gebied storende dieren of planten uit te zet-
ten of in te brengen. Het is verboden geschriften uit te hangen of te versprei-
den, afvalstoffen achter te laten of voorwerpen in de natuur te werpen.

5.2.  De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Zo moeten
bij georganiseerde activiteiten ondermeer wegmarkeringen die worden aan-
gebracht, binnen de 24 uren na beëindiging van de betrokken activiteit wor-
den verwijderd.

5.3.  Het maken van vuur is verboden voor het publiek in het gehele plangebied.
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Art. 6. – Aansprakelijkheid bij ongevallen

6.1.   De schadelijder dient bij  een ongeval  onverwijld aangifte te doen bij  de be-
trokken eigenaar/beheerder, zodat deze gebeurlijk beroep zou kunnen doen
op zijn polis Burgerlijke Aansprakelijkheid.

6.2.  Het zich bevinden in of nabij bos of met bomen begroeide plaatsen bij krach-
tige wind, is op eigen risico, zodat de boseigenaar of -beheerder niet kan
worden aangesproken voor de vergoeding van de schade. Hetzelfde geldt in
geval van een door deze regeling of andere wetgeving niet-toegelaten gebruik
van het gebied.

Art. 7. – Onderrichtingen

Toezichthouders zoals  bedoeld in artikel  9.2.  kunnen bezoekers omwille  van
de veiligheid, of met het oog op het bewaren van de rust, of de bescherming
van de wilde flora en fauna, onderrichtingen geven. Personen moeten zich
gedragen volgens deze onderrichtingen en kunnen zo nodig, desnoods met
behulp van de openbare macht, uit het gebied gezet worden.

Art. 8. – Afwijkingen

De beheerder kan toestemming geven voor de organisatie van een occasione-
le activiteit die afwijkt van de artikelen 2 tot en met 4 van deze regeling. In-
dien het een risicovolle activiteit betreft, bedoeld in artikel 2, § 3, van het Be-
sluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegan-
kelijkheid van de bossen en de natuurreservaten, dan moet eveneens een
machtiging worden aangevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos.

Alle aanvragen tot afwijking moeten tenminste 30 dagen vooraf schriftelijk –
al dan niet d.m.v. een elektronische drager – worden ingediend.

Daarnaast  zijn  alle  gebruiksvormen  met  een  sport-  of  wedstrijdkarakter  of
georganiseerde manifestaties enkel toegestaan mits voorafgaande toestem-
ming van de betreffende eigenaar en bevoegde overheid.

Art. 9 – Handhaving

9.1. De handhaving van deze regeling gebeurt volgens de regels bepaald in titel
XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid.

9.2. Met het toezicht op de naleving van deze regeling zijn belast: de personen die
op grond van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen in-
zake milieubeleid en zijn uitvoeringsbesluiten belast zijn met het toezicht op
de naleving van de natuurbehoudswet, het bosdecreet en het natuurdecreet.

Art. 10. – Bekendmaking

10.1. Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

10.2. De gemeente Zoersel en het Agentschap voor Natuur en Bos houden deze re-
geling ter inzage van de bevolking.
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Brussel,

De administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos,

Marleen Evenepoel
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Bijlage 23: Consultatieverslag.

Overzicht van de opmerkingen die zijn binnengekomen tijdens de publieke consultatieperiode
van 16 juni 2014 t.e.m. 15 juli 2014 (zie aankondiging hieronder) en de verwerking ervan in het
eindrapport.

_____________________________________________________________________________

OPMERKINGEN CONSULTATIEVERSIE GEÏNTEGREED BEHEERPLAN ZOERSELBOS
Tekstdocument:

  P.2: datum = januari 2014
  P. 13, 1.4.2.: graag nakijken of er aan deze klassering van de waterlopen iets wijzigt naar aan-

leiding van de recent in openbaar onderzoek gebrachte herklassering van waterlopen door over-
dracht van het beheer van gemeente aan provincie – zie
http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/beheer-van-de-
waterlopen/wie-zijn-de-waterloopbeheerders-in-de-provincie-.html
+idem voor p.46, 5e  paragraaf

  P.13: Einhovense (loop)beek ipv  Eindhovense Loop
  P. 14, 1.5.2, laatste paragraaf, laatste zin: wordt ipv werd want bypass is nog niet gerealiseerd
  P. 19: middelste paragraaf: “Tevens …(zie tabel 1.1): is dit niet in tegenspraak met de bebos-

sing die voorzien wordt op de percelen ten noorden van het Heiblok? Zie ook de opmerking bij
kaart 4.2.

  2.1 cultuurhistorische beschrijving: De grondige ingrepen gebeurden reeds vroeger. (Zie
Landboek 1636- 1666). Deze werken gebeurden waarschijnlijk reeds in de 15de en 16de eeuw:

  Verleggen van de Tappelbeek
  Verbinden van Tappelbeek met de Zandbeek op grondgebied Zandhoven
  Afscheiden van de Beemd van Fons Hens van de Hooidonkse Beeemden
  Het omvormen van het moerasbos tot hooibeemden
  P. 25, figuur 2.3 : bronvermelding (bron: Vrienden van het Zoerselbos)
  P.29: paragraaf 1 onder figuur 2.5: Sluis aan de Royen Dijk?
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  P. 34, 2.1.2.5: hier lijkt een update van de tekst nodig + schrappen van ‘het herstel van een
dammetje op een zijgracht van de Tappelbeek’ want dit hoort niet langer thuis onder Natuurin-
richting

  P. 41, 2.2.2.3: centraal in het deelgebied Heiblok in het projectgebied
  P.45, 2.2.3.1, laatste paragraaf: Binnenste Monnikkenloop als aftakking van Tappelbeek is

helemaal niet zeker. Misschien  was  het zelfs de oude loop van de Tappelbeek. Nader onder-
zoek naar de historiek van de waterlopen in de Hooidonkse beemden is nodig.

  P. 50: eerste opsommingspuntje: Monnikenloop ipv Monikenloop + Malsen Beemd van elkaar
  P. 62: grafiek 2.11 ontbreekt
  P. 106: muntjak hier vermelden ?, staat wel vermeld op p. 118 en 164
  P. 119, 2.3.9.2, 7 e  laatste regel: Groene Dreef ipv Groene Weg + laatste zin: wordt hiermee

het Bosstraatje bedoeld?
  P. 120: aanbindplaatsen paarden: aan ‘In de Wandeling’ en aan het Boshuisje
  P. 121, 2.5.3: langs de Hallebaan is er een gescheiden ruiterpad aangelegd in het kader van

het natuurinrichtingsproject
  P. 134, eerste rij, mogelijke maatregelen: schoontijd houdt rekening met o.a. bodemgesteld-

heid en (avi)fauna. Op de kapping in Grote Tranteleer zijn in het verleden bemerkingen gemaakt
omwille van gevolgen voor late broed van bepaalde roofvogels  2

  P. 136-137, 4.3.1 bosreservaat, 4.3.1.1, laatste paragraaf: hierbij moeten ook de ingrepen in
functie van de waterhuishouding vermeld worden, zoals aangegeven bij het tweede laatste op-
sommingspuntje op p. 136.  We vragen nogmaals nadrukkelijk om aandacht voor de waterhuis-
houding in de fase van inleidend beheer voor het bosreservaat !!

  P. 138, titel grasland: Hier zou ook vermeld moeten worden dat er maatregelen genomen
moeten worden ter bescherming van reptielen (levendbarende hagedis)+ ook te verduidelijken op
p. 144 onder 4.3.5.2., grasland + ook onder 5.2.10.1 op p. 161 vermelden dat aangepast beheer
nodig is van hooilanden op de hogere gronden, nl. gefaseerd maaien per perceel.

  P. 138, titel ruigte: ruigte behelst geen struiken op het perceel
  P.141, eerste paragraaf: vliegveld Malle vervangen door natuurgebied Blommerschot ?
  P. 142, 4.3.4.2: natuurakkers: er is geen bewijs voor de stelling in de eerste zin geleverd. Hier

wordt nogal kort door de bocht een bebossing gemotiveerd. Dit lijkt voornamelijk bedoeld om de
bebossing ten noorden van het Heiblok te motiveren, terwijl hier vraagtekens bij geplaatst wor-
den.  Deze bebossing is daar niet gewenst.

  P. 142, 4.3.4.3: het is niet wenselijk slenken of poelen aan te leggen in Schriek-west. Deze
inrichtingsmaatregel werd door Commissie en comité ook geschrapt uit de inrichtingsvoorstellen
in het natuurinrichtingsproject. Het is daarom ook noodzakelijk dit hier te schrappen.

  P. 145, connectiviteit naar het noorden: extra te vermelden = extra migratieweg langsheen
corridor bypass Schijn naast Hallebaan tussen Antwerpsedreef en St.Antoniusbaan

  P. 146, nr. 17: nu nog privé-bezit
  P. 147, 6230: de laatste zin vermeldt bijzondere potenties voor heischraal grasland in bos-

plaats heiblok – dit is contradictorisch met de visie om bebossing door te voeren op de percelen
ten noorden van het Heiblok.

  P. 147, 6410: de bereikbaarheid voor beheer van de Driehoeksbeemd voor veldrusgrasland is
problematisch. De aanleg van nieuwe beheerwegenis daarheen is uitgesloten. Bovendien sluit
het aan op het bosreservaat.  Het lijkt een betere optie de Driehoeksbeemd te laten verbossen.
Dit is dan meteen bosuitbreiding (wel van ander habitat dan ten noorden van Heiblok)

  (P. 148, 4.3.9 waterbeheer: we wensen er op te wijzen dat in deze paragraaf vermeld wordt
dat de greppels in de Hooidonkse beemden niet dieper moeten zijn dan 10-20 cm en vragen dat
hier in het kader van natuurinrichting omzichtig mee omgegaan wordt!!!!)

  P. 149, laatste paragraaf: “Huifkarren zouden gebruik kunnen maken van bepaalde ruiterpa-
den” ipv ‘de ruiterpaden’ (dus niet van alle ruiterpaden!!)

  P. 150, 3 e  laatste paragraaf: er dient toch gewezen te worden op een verschil tussen Hooi-
donkbos en Hooidonkse beemden. Door Hooidonkbos blijven wandelroutes lopen, terwijl Hooi-
donkse beemden effectief aangeduid worden als rustgebied. Er worden hier geen wandelroutes
voorzien.

  P.151, titel aanleg nieuwe parking: waarom wordt er hier in het beheerplan een bovengrens
van maximaal 170 wagens opgelegd. Is deze onderbouwd? Moet het aantal wagens vermeld
worden? gelieve geen bovengrens aan te geven.
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  P. 151, recreatieve infrastructuur: schrappen van de optie in de laatste zin: geen vuilzakjes
verstrekken en geen vuilbak(ken) plaatsen in of nabij het bezoekerscentrum

  P. 151, 4.5 cultuurhistorisch belang: Hendrik Conscience vermelden
  P. 152, 4.6: Voor het bosreservaat is nog steeds een instelbeheer waterhuishouding noodza-

kelijk! Dit moet vermeld worden (plaatsen stuw op diepe afwateringsgracht in de vierbunder
beemd).

  P. 159, 5.2.6. schoontijd: vermelden dat er rekening gehouden moet worden met de bodem-
gesteldheid

  P. 161, 5.2.8.2: wat met visie van beheerders om tot nabegrazing over te gaan bvb voor D2a?
Moeten er geen voorwaarden vermeld worden om tot begrazing over te gaan vermeld worden in
functie van deze eventuele toekomstige optie. Begrazing in de Hooidonkse beemden is niet wen-
selijk.

  P. 163, 5.2.10.5: voor insecten is het ook van belang om niet ieder jaar alles te maaien, maar
om ook ieder jaar een ander plekje ongemaaid te laten  3

  P. 168, 5.2.16: Welke ingrepen heeft men voor ogen voor het tijdelijk inunderen van de beem-
den (eventuele ingrepen specifiëren)?  + het graven van een waterpartij in HO7j: is dit wenselijk?
Is momenteel geschrapt uit natuurinrichting en hangt nauw samen met de eventuele herinrichting
van het rustpunt aldaar. Enkel een poel graven op deze locatie is zinloos. Daarenboven heeft
deze poel geen functie in het kader van waterberging.

  P. 169, 5.2.18.3:
o  2 e  paragraaf: wat is het nut van afschuining ifv dopheide, want die ganse zone is ingeklemd
tussen een dreef en een bos en zal op korte termijn veel minder licht krijgen ?
o  3 paragraaf: zie hierboven (cfr. p. 168): deze maatregel is momenteel geschrapt uit natuurin-
richting
o  4 e  paragraaf: volledig schrappen van deze paragraaf – deze voorgestelde maatregel werd
ook in het natuurinrichtingsproject definitief geschrapt ! ( zie ook opm p. 142)!!!

  P. 171: Afwatering via ‘Gescheedloop lijkt mij onmogelijk omdat er geen verbinding is met de
Tappelbeek

  P. 173, 5.2.19.1, laatste paragraaf: Is dit nog wel van toepassing ? Is er een overdracht van
de uit gebruik genomen aardgasleiding geregeld of op til? In deze paragraaf moet hier volledige
duidelijkheid over verschaft worden.

  HO7j: droog heischraal grasland ten zuiden van Boshuisdreef, gelijk als bestand HO5b: geen
begrazing, enkel maaien: begrazing hoogstens als overgangsmaatregel in functie akkoord ver-
werving. ook op kaarten 4.2 en 5.1

Nog enkele ‘schrijffouten’:
  P.16, 1.6.6, voorlaatste paragraaf, laatste zin: werden ook ipv werdenook
  P32, 2 e  opsommingsstreepje: Slijkvoortdreef ipv Slijkvoortfreefdreef
  P. 32, laatste paragraaf: systematisch ipv systemetatisch
  P.38, NGI 1960, voorlaatste paragraaf: Ingevuld ipv igevuld
  P. 39, 2.1.3.2: voorlaatste paragraaf: schrappen van 2 e  ‘als’
  P. 42, titel ijzer, laatste zin: “bevatten dan de percelen”
  P. 45, eerste opsommingspuntje: schraallanden ipv schrallanden + 2 e  opsommingspuntje:

Grote ipv Gote
  P. 47, kwelindicatoren, voorlaatste zin: kwelzones ipv kwelznes
  P. 82, D1, Zoerselbos: bostype ipv bostyype
  P. 110, 3e  laatste paragraaf: Hooidonk”.
  P. 126: voorlaatste regel: verzuren ze ipv verzuurt ze
  P. 165, eerste zin: overschrijdt ipv overschrijd
  P. 162, 5.2.10.4, voedselaanbod, eerste paragraaf, laatste zin: daarom ipv darom
  P. 169, 5.2.18.3: heischrale ipv heidschrale

Kaarten:
  Kaart 2.6: wat wordt er onder bron verstaan?
  Kaart 2.11a:

o  Kaart 2.11a ipv kaart 2.11
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o  de legende-kleuren en de kleuren op de kaart stemmen niet geheel overeen door het gebruik
van transparante kleuring over de topokaart in de kaart. Misschien beter topokaart met achter-
grond NULL over kleuring?

  Kaart 2.15: juiste verloop van de aardgasleidingen door Heiblok en aansluitende percelen –
nieuwe leiding in Grote Wolfseik

  Kaart 2.18: parking paardentrailers ook aan nieuwe parking Boshuisweg, ook op kaart 4.3c 
Kaart 4.1:
o   niet alle nr’s van de corridors zijn bijgevoegd op de kaart
o  Toevoegen van corridor langsheen omlegging Schijn, parallel met Hallebaan

  Kaart 4.2:
o  Driehoeksbeemd laten verbossen op termijn
o  Bebossing van de percelen HE1B en HE1A is niet gewenst. Deze percelen werden nooit be-
bost (zie kaarten 2.1A en 2.1B), het bebossen van deze percelen houdt geen rekening met het
historisch kader waarin gewerkt wordt. Daarenboven is het gebied als beschermd landschap er-
kend, het open karakter met houtkanten moet dan ook behouden blijven. Er wordt vermeld dat
het habitattype ‘Heischraal grasland’ indien mogelijk uitgebreid moet worden om een gunstige
staat van instandhouding te bekomen (zie pagina 19). Aangezien in het erkend natuurgebied
heiblok heischraal grasland voorkomt, lijkt het logisch om het perceel HE1B niet te bebossen zo-
dat soorten van heischrale graslanden dit perceel mee kunnen gebruiken (zoals vlinders, sprink-
hanen en levend barende hagedis). Op pagina 147 wordt trouwens expliciet aangegeven dat in-
teressante potenties voor de ontwikkeling van heischraal grasland in het Heiblok liggen. Aange-
zien de bebossing van deze percelen niet strookt met het historisch landgebruik, niet geheel
strookt met het beschermd landschap en de instandhouding van het biotoop heischraal grasland
ondergraaft, is deze bebossing niet gewenst.
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Antwoord: Ruiterpaden blijven aanwezig en de ontsluitingsmogelijkheden worden maximaal be-
houden en verder geoptimaliseerd, met respect voor de natuurwaarden en de overige gebrui-
kersgroepen.
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Bijlage 24: Advies Onroerend erfgoed.
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Bijlage 25: Kaartenbundel.

Kaart 1: Kaart 1.1: Situering
Kaart 2: Kaart 1.2: Toponiemen
Kaart 3: Kaart 1.3: Ligging van het plangebied t.o.v. andere bos- en groengebieden
Kaart 4: Kaart 1.4: Kadastrale percelen
Kaart 5: Kaart 1.5a: Statuut van de wegen
Kaart 6: Kaart 1.5b: Atlas der Buurtwegen
Kaart 7: Kaart 1.6: Statuut van de waterlopen
Kaart 8: Kaart 1.7: Bestemming volgens het gewestplan
Kaart 9: Kaart 1.8a: Beschermingszones
Kaart 10: Kaart 1.8b: Beschermingszones
Kaart 11: Kaart 1.9a: Landschapsatlas
Kaart 12: Kaart 1.9b: Beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten
Kaart 13: Kaart 1.10: Orthofoto

Kaart 14: Kaart 2.1a: Historische bosevolutie
Kaart 15: Kaart 2.1b: Historische bosevolutie
Kaart 16: Kaart 2.2: Bosleeftijd
Kaart 17: Kaart 2.3: Reliëf
Kaart 18: Kaart 2.4: Geologie
Kaart 19: Kaart 2.5: Bodemkaart
Kaart 20: Kaart 2.6: Hydrografie en hydrologie
Kaart 21: Kaart 2.7: Bestandenkaart
Kaart 22: Kaart 2.8: Bestandstype
Kaart 23: Kaart 2.9a: Biologische waarderingskaart
Kaart 24: Kaart 2.9b: Biologische waarderingskaart (update 2012)
Kaart 25: Kaart 2.10: Potentiële natuurlijke vegetatie
Kaart 26: Kaart 2.11a: Vegetatiekaart
Kaart 27: Kaart 2.11b: Vegetatiekaart – habitattypes
Kaart 28: Kaart 2.12a: Bijzondere flora
Kaart 29: Kaart 2.12b: Bijzondere flora – oudbosplanten
Kaart 30: Kaart 2.12c: Bijzondere flora – Autochtone bomen en struiken
Kaart 31: Kaart 2.12d: Bijzondere flora – Kwel- en bronvegetaties
Kaart 32: Kaart 2.12e: Bijzondere flora – Bijzondere bomen
Kaart 33: Kaart 2.13: Bijzondere fauna
Kaart 34: Kaart 2.14: KLE
Kaart 35: Kaart 2.15: Infrastructuur
Kaart 36: Kaart 2.16: Wandelroutes
Kaart 37: Kaart 2.17: Fietsroutes
Kaart 38: Kaart 2.18: Ruiterroutes

Kaart 39: Kaart 3.1: Knelpunten

Kaart 40: Kaart 4.1: Visie
Kaart 41: Kaart 4.2: Potentiële habitattypes
Kaart 42: Kaart 4.3a: Visie recreatie – wandelen
Kaart 43: Kaart 4.3b: Visie recreatie – fietsen
Kaart 44: Kaart 4.3c: Visie recreatie – ruiteren

Kaart 45: Kaart 5.1: Beheermaatregelen
Kaart 46: Kaart 5.2: Kapbeheer
Kaart 47: Kaart 5.2b: Beheerblokken
Kaart 48: Kaart 5.3: Beheermaatregelen KLE
Kaart 49: Kaart 5.4: Toegankelijkheidsregeling
Kaart 50: Kaart 5.5: Bebording
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