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Onderhavig document bevat de doelstellingen en maatregelen per bosdomein. Volgende bosdomeinen zitten vervat in het uitgebreid beheerplan: 
Bosdomein Beeltjens en Kwarekken 
Bosdomein Hertberg 
Bosdomein Sterschots 
Bosdomein Varenbroek 
Bosdomein Den Eik 

De bosdomeinen van onderzoek zijn gelegen binnen het plattelandsproject ‘Merode, prinsheerlijk platteland’. 

De volledige studie bestaat uit meerdere rapporten : 
Gezamenlijke visiestudie: gezamenlijke visievorming m.b.t. recreatie, natuurontwikkeling, duurzame houtproductie en landschap voor alle bosdomeinen samen. 
Ecohydrologische studie: onderbouwend aan de gezamenlijke visiestudie wordt een ecohydrologische studie opgemaakt voor Kwarekken, Varenbroek en Helschot. 
Uitgebreid beheerplan: 

Inventarisrapport: dit rapport bespreekt voor alle bosdomeinen de bestaande toestand (situering, algemene beschrijving) 
Beheerdoelstellingen en –maatregelen: dit rapport wordt opgemaakt voor elk bosdomein apart en bespreekt specifiek voor het bosdomein van 
toepassing de doelstellingen en maatregelen. 

Beheerplan Bosreservaat Helschot: Dit rapport bevat de basisinventaris en beheerplan conform de indeling voor bosreservaten, specifiek voor bosdomein Helschot. 

 

 

 

Ter info i Leeswijzer 
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33..  BBEEHHEEEERRDDOOEELLSSTTEELLLLIINNGGEENN  

33  BBEEHHEEEERRDDOOEELLSSTTEELLLLIINNGGEENN  

 

 

 

In de geïntegreerde visie werden keuzes gemaakt naar streefbeelden, waarbij de klemtoon ligt op lange termijnperspectieven op het niveau van het ganse 
projectgebied. In dit hoofdstuk worden de visie-elementen verfijnd tot op het niveau van het desbetreffende bosdomein en worden er meer concrete doelstellingen voor 
de beheertermijn van twintig jaar omschreven, rekeninghoudend met de Beheervisie en de Criteria Duurzaam Bosbeheer (CDB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel 3 Beheerdoelstellingen Varenbroek 

BEHEERVISIE VOOR OPENBARE BOSSEN IN VLAANDEREN (2001) 

De beheervisie stelt als principe dat de verschillende functies van het bos de draagkracht van het ecosysteem niet mogen overschrijden. Die draagkracht is niet 
dezelfde voor alle ecosystemen en afhankelijk van de tijds- en ruimteschaal. Er wordt ook in gesteld dat de beslissingen die aan een bepaald bos gebonden zijn 
binnen de ruimere visie moeten gesitueerd worden. Uiteraard worden ook alle andere richtlijnen voor een duurzaam bosbeheer uit die beheervisie in de praktijk 
gebracht in de beheerplannen. Samengevat en sterk vereenvoudigd gaat het over de volgende thema’s: 

natuurlijke processen (veroudering, sterfte, verjonging, successie en de daaraan gebonden wijzigingen in boomsoortensamenstelling) moeten de basis vormen 
waarop met beheeringrepen wordt ingespeeld; 

de schaal waarop die ingrepen (dunning, eindkap, planting, boomsoortenkeuze, …) worden uitgevoerd moet vergelijkbaar zijn met die van de natuurlijke 
processen. In West-Europese laaglandbossen is die schaal doorgaans kleiner dan 0,5 ha. Dit geldt ook voor de open plekken die samen ca. 5-15% van de 
bosoppervlakte innemen; 

globaal wordt een houtproductieniveau van 7,5 m³/ha/jaar als norm naar voor geschoven, wat overeenstemt met de gemiddelde jaarlijkse aanwas. 
jacht is een beheermaatregel die als een onderdeel van het globale beheer tot doel heeft om een gezonde reewildstand in evenwicht met de omgeving te 

creëren/behouden. 
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Indien de principes van de Beheervisie en de CDB per bosdomein worden toegepast, voldoen we in theorie wel aan de wettelijke vereisten voor duurzaam bosbeheer, 
maar gaan we voor een stuk voorbij aan het achterliggende gedachtegoed ervan: namelijk, afhankelijk van de potenties van een gebied de meest optimale combinatie 
vinden van de verschillende functies. We trachten de principes dan ook toe te passen op een doordachte manier zodat aan de minimumvereisten wordt voldaan op 
projectniveau, maar dat per bosdomein meer kan ingespeeld worden op de lokale situatie. Zoals eerder vermeld is het beheer al sinds 2004 in handen van ANB. Dit wil 
zeggen dat er in de voorbije 2 jaar reeds inspanningen geleverd zijn om de aanzet voor een duurzaam bosbeheer uit te zetten. 

3.1 │BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE ECONOMISCHE FUNCTIE 

De directe economische functie omvat enkel de houtproductie. 

33..11..11    BBEEDDRRIIJJFFSSTTIIJJDDEENN  EENN  OOMMLLOOOOPPTTIIJJDD  

Om een planning te maken in verband met eindkappen, groepenkappen en dunningen is het van belang om per soort de leeftijd, de kwaliteit, de gezondheid en de 
standplaatsgeschiktheid in rekening te brengen. De ideale bedrijfstijd is de leeftijd van een boom (een bestand) waarbij een maximale volumeaanwas per jaar bereikt is 
en waarop hij gekapt wordt/kan worden. In het verleden werd er niet gewerkt met bedrijfstijden, maar eerder met streefomtrekken. Aangezien deze niet te vatten zijn in 
een kaptabel met jaartallen, zullen minimumbedrijfstijden gehanteerd worden. Uiteraard is het tijdstip van kapping bij de term bedrijfstijd afhankelijk van de huidige 
leeftijd. De leeftijden zijn echter een schatting en niet altijd even accuraat.  

 

CRITERIA VOOR DUURZAAM BOSBEHEER (VASTGELEGD BIJ MINISTERIEEL BESLUIT) 

De Criteria worden gebruikt als leidraad bij het maken van beheerkeuzes. 

 Duurzaam Bosbeheer wordt omschreven als "het rentmeesterschap en het gebruik van bossen op een dusdanige manier en snelheid dat hun biologische 

verscheidenheid, hun productiviteit, hun regeneratiecapaciteit, hun vitaliteit en hun vermogen om nu en in de toekomst op verschillende ruimtelijke schalen 

(lokaal,nationaal, mondiaal) relevante ecologische, economische en sociale functies te volbrengen, niet in het gedrang komen en dat er geen schade berokkend wordt 

aan andere ecosystemen".  
Het Besluit laat toe dat in bepaalde uitzonderlijke gevallen niet alle criteria simultaan kunnen worden vervuld. 



   
 DEEL 3│ BEHEERDOELSTELLINGEN 

   
OPMAAK UITGEBREID BEHEERPLAN VOOR STERSCHOTS, BEELTJENS, KWAREKKEN, GEMEENTEBOSSEN WESTERLO, VARENBROEK, HERTBERG OOST EN HERTBERG WEST │ 5 
 

Volgende bedrijfstijden worden gehanteerd: 

• Corsicaanse den: 80 jaar (want omvormingsbeleid) 

• Grove den: 100 jaar 

• Zomereik en Beuk: 150 jaar 

• Lork: 80 jaar 

• Berk: 60 jaar 

• Populier: 40 jaar 

Uiteraard is het niet overal de bedoeling om de bomen te kappen op deze leeftijd. Het begrip bedrijfstijd wordt gehanteerd als richtleeftijd waarop de bomen/bestanden 
gekapt mogen worden. Vooral bij inheemse loofhoutbestanden en individuele bomen met esthetische, landschappelijk of ecologische waarde is de bedrijfstijd van geen 
belang. 

De reden dat er voor bvb Corsicaanse den en Lork een bedrijfstijd van 80 jaar gekozen wordt, heeft te maken met het omvormingsbeleid in het kader van de CDB en de 
Beheervisie. Aangezien Amerikaanse eik actief bestreden wordt (zie § 3.2.1.1), houden we een theoretische bedrijfstijd van 20 jaar aan voor deze soort. 

De organisatie van het beheer wordt uitgewerkt op basis van een volledige omlooptijd van 16 jaar (halve omloop op 8 jaar), waarbij er vanuit gegaan wordt dat het ganse 
projectgebied in 8 omloopgebieden wordt onderverdeeld (waarvan er één in Varenbroek gelegen is). Zo kan er per dienstjaar een ander omloopgebied aangedaan 
worden in halve omloop (om de 8 jaar), eventueel aangevuld met een facultatieve omloop (om de 4 jaar). De facultatieve omloop zal relevant zijn in de jongere 
bestanden. De Beheervisie stelt immers een omloop in naaldhoutbestanden (jonger dan 40 jaar) voor om de drie jaar en in loofhoutbestanden (jonger dan 70 jaar) om 
de vier jaar. Ondanks de diversiteit aan naald- en loofhout, wordt er voor het ganse projectgebied één en dezelfde omlooptijd gehanteerd. 

33..11..22  EEEENN  DDIIVVEERRSS  BBEEHHEEEERR  

3.1.2.1 OMVORMING EN REGULIERE KAPPINGEN 

Er wordt op termijn een meer divers beheer geambieerd, waarin meer uiteenlopende beheertypes hun plaats vinden, maar waarin bijvoorbeeld de Populier, die actueel 
toch 18% van de opstand vertegenwoordigt, geen plaats meer krijgt. De omvorming zal dan ook voornamelijk van toepassing zijn op deze bestanden. In de richtlijnen 
wordt gesteld dat er voor alle homogene, kaprijpe bestanden van niet-inheemse boomsoorten een omvormingsplan moet opgemaakt worden. 
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In Varenbroek zal een aanzienlijk deel van de bestanden in nulbeheer komen, in het bijzonder deze bestanden waar exploitatie van de aanwezige Populieren niet meer 
aan de orde, terwijl een ontwikkelde nevenetage een goede uitgangspositie verleent voor gemengde inheemse bossen. 

Lokaal worden er ook nog bestanden verjongd door kapping van Amerikaanse eik. 

33..11..33  TTOOTTAALLEE  HHOOUUTTOOOOGGSSTT  

De gemiddelde kapkwanta zullen uiteraard deels afwijken van de reële kappingen, aangezien ze een theoretische voorbeschouwing vormen. Voor de berekening wordt 
er echter ook teruggevallen op de kaptabel (timing werkzaamheden) en het overzicht van de geplande werkzaamheden, weergegeven in hoofdstuk 4.  

De gemiddelde jaarlijkse aanwas, ingeschat op basis van de grondvlakverdeling van de aanwezige boomsoorten (zie § 2.3.3), bedraagt minimaal ca. 4 m³/ha/jaar. Het 
jaarlijks kapkwantum kan dus in theorie uitgevoerd worden zoals courant toegepast (4 m³/ha/jaar). In tabel 3.1 wordt dit ingeschat (rekeninghoudend met een volume-
opstand van 150 m³/ha), rekeninghoudend met het feit dat er bij de omvorming naar nulbeheer geen exploitatie plaatsvindt. Dit totaal bijkomende kapvolume van 2119 
m³ vertaalt zich naar een theoretisch jaarlijks kapkwantum op de beboste oppervlakte van ca. ( 2119m³/20 jaar/(62- 15 ha) + 4 m³/ha/jaar = ca. 6 m³/ha/jaar. 

De timing van deze werkzaamheden is af te leiden uit de kaptabel en het overzicht van de geplande werkzaamheden, in hoofdstuk 4 (kaart 4d.01). 

Tabel 3-1 Overzicht omvormingskappen 

Activiteit Berekening houtvolume Totaal (m³) 

Omvorming hooghout Zie Tabel 4-1 1899 

Creëren van permanente open plekken Zie Tabel 4-3 70 

Creëren van externe bosranden 1 ha x 150 m³/ha 150 

Inschatting totaal houtvolume - 2119 

33..11..44  VVEERRJJOONNGGIINNGG  

De bedoeling van een gespreide bosverjonging, zowel in tijd als in plaats, is om een ongelijkjarige en ongelijkvormige bestandsopbouw te verkrijgen, waardoor men een 
zo gevarieerd mogelijke structuuropbouw en soortensamenstelling verkrijgt. In het bosdomein wordt gestreefd naar gefusioneerde verjonging, een combinatie van 
natuurlijke en kunstmatige verjonging. Deze methode biedt het voordeel dat de structuurvariatie kan vergroot worden, terwijl de beheerder kan inspelen op de 
voorgeschiedenis (bvb. exoten) of aanwezige abiotische variatie. Aanplantingen zullen steeds gebeuren met inheems en standplaatsgeschikt plantgoed, en de keuze 
van de boomsoorten zal overeenkomen met de potentieel natuurlijke vegetatie. Om een noemenswaardige hoeveelheid van kwalitatief hout te produceren (in het 
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bijzonder van inlandse eik) zal er in hoofdzaak voor kunstmatige verjonging gekozen worden. Indien nodig zal er ook afgerasterd worden bij kunstmatige verjonging. Als 
de spontane bebossing overeenkomt met het beoogde bostype, wordt er voor natuurlijke verjonging gekozen. Bovendien wordt gestreefd naar een gespreide 
bosverjonging, zowel in tijd als in plaats, om een ongelijkjarige en ongelijkvormige bestandsopbouw te verkrijgen, door een zo gevarieerd mogelijke structuuropbouw en 
soortensamenstelling. 

De totale oppervlakte van het huidige boscomplex bedraagt 62 ha. Om te weten hoeveel verjongingsgroepen er in de komende 20 jaar moeten ingebracht worden om 
een structuurrijk bos te bekomen, moeten we het vlakte-état kennen. Dit wordt berekend door de oppervlakte van het ganse bos te delen door de bedrijfstijd van de 
hoofdboomsoort van het bos; bij meerdere hoofdboomsoorten nemen we de individuele oppervlakten die een boomsoort bezet en delen door de respectieve 
bedrijfstijden. Hanteren we de bedrijfstijden zoals beschreven in § 3.1.2, dan bekomen we een vlakte-état van ca. 0,7 ha per jaar. Dit betekent dat er op een 
beheertermijn van 20 jaar ongeveer 14 ha zou moeten verjongd worden, wat overeenkomt met ongeveer 23% van de totale oppervlakte. 

Deze theoretische beschouwing dient voor Varenbroek toch in een ander perspectief geplaatst te worden, aangezien een aanzienlijk deel in nulbeheer of open 
plekkenbeheer zal vallen. De verjongde oppervlakte zal dan ook beperkter zijn dan berekend volgens het vlakte-état (0,34 ha/jaar). 

3.2 │ BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE ECOLOGISCHE FUNCTIE 

33..22..11  BBEEHHEEEERRSSIINNGG  EEXXOOTTEENN  

3.2.1.1 STANDPLAATSGESCHIKTHEID 

De standplaatsgeschiktheid van planten en bomen kan gedefinieerd worden als “de graad waarin de soort is aangepast of zich kan aanpassen aan de plaatselijke 
omstandigheden, ongeacht deze natuurlijk of kunstmatig zijn”. In de beheervisie van ANB is de term eerder gelinkt aan de habitat waar de soort van nature zou 
voorkomen en heeft het dus geen belang of de soort zich kan aanpassen aan de omstandigheden. Bovendien wordt meestal de omgekeerde redenering gemaakt, 
namelijk dat er uitgegaan wordt van de standplaats en wordt nagegaan welke soorten er standplaatsgeschikt zijn voor dit bodemtype en andere ecologische en 
hydrologische omstandigheden. Dit noemt men dan de ‘potentieel natuurlijke vegetatie’ of kortweg PNV. Voor Vlaanderen werd de PNV-kaart opgesteld op basis van de 
bodemkaart. Aan de hand van de vegetatiekartering werden meer accurate vegetatie- en bostypes afgebakend die momenteel voorkomen. Eens de doelstellingen van 
de verschillende invalshoeken en de mogelijkheden op terrein voor de verschillende gebieden op elkaar zijn afgestemd, wordt een vegetatie- of bosdoeltype 
gedefinieerd (zie ecologische analyse) waarbij ook doelsoorten horen. 
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3.2.1.2 AMERIKAANSE EIK 

In enkele percelen komt Amerikaanse eik lokaal veelvuldig voor (zie kaart 2.13), meestal stamsgewijs gemengd met een begeleidende soort. Globaal komt de soort 
verspreid voor in de struiklaag en kruidlaag. De soort verjongt goed onder scherm, maar profiteert optimaal van een verhoogde lichtinval, waardoor ze langs bosranden 
en op (tijdelijk) open plekken massaal verjongt. Ongeacht of de soort als hoofdbestand of in de onderetage voorkomt, is de globale visie eensluidend: op termijn moet 
deze soort in dit gebied verdwijnen. Binnen de volgende beheertermijn zal een eerste globale bestrijding uitgevoerd worden, waarna evaluatie van de maatregelen zich 
zal opdringen. 

3.2.1.3 AMERIKAANSE VOGELKERS 

Bekijken we de kaart met de verspreiding van Amerikaanse vogelkers (kaart 2.15), dan zien we dat deze soort niet in Varenbroek aanwezig. Er hoeven dus ook geen 
maatregelen getroffen te worden. 

3.2.1.4 ANDERE 

Er wordt vanuit gegaan ook andere exoten zoals Corsicaanse den (bvb bestand 4f) geleidelijk aan uit het bos te weren. Het aanwezige bestand van Lork (3f) wordt 
tijdens deze beheertermijn nog behouden. Dit wordt gemotiveerd omdat er geen probleem van natuurlijke verjonging is. De intentie bestaat dit bestand door geleidelijke 
dunning om te vormen. 

33..22..22  VVEEGGEETTAATTIIEETTYYPPEESS  MMEETT  EECCOOLLOOGGIISSCCHHEE  FFUUNNCCTTIIEE  

Voor het vastleggen van de tot doel gestelde ecotopen dient, door de ligging van Varenbroek in SBZ-H, ook rekenschap gegeven te worden van de aangemelde 
Europese habitats voor dit SBZ-H. De aangemelde habitats worden in globo gekenmerkt door een vochtige tot natte abiotiek en o.m. het habitat 91E0, alluviale bossen 
met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior is aangemeld. 

Reden te meer dat het herstel van de waterhuishouding vanuit de ecologische visie prioritair wordt geacht, aangezien dit het middel bij uitstek is om dit Europees habitat 
kwalitatief te verbeteren in Varenbroek. 

Het beheer zal zich verder richten op het handhaven en verhogen van de heterogeniteit. De klemtoon ligt hier op de structuurvariatie van bos, open plekken en grasland. In 
de inventaris en visie werden reeds een aantal elementen aangehaald die potenties bieden om geaccentueerd en ecologisch opgewaardeerd te worden, zoals: 

• de algemene vernatting die kan resulteren uit het verlanden van de aanwezige grachten 
• de aanwezige bestanden inheems gemengd bos 
• de algemeen goed ontwikkelde nevenetages in bestanden van Populier 



   
 DEEL 3│ BEHEERDOELSTELLINGEN 

   
OPMAAK UITGEBREID BEHEERPLAN VOOR STERSCHOTS, BEELTJENS, KWAREKKEN, GEMEENTEBOSSEN WESTERLO, VARENBROEK, HERTBERG OOST EN HERTBERG WEST │ 9 
 

• de graslanden en voormalige wildakkers die in hooilandbeheer kunnen gebracht worden 
• verspreid voorkomen van zeldzame plantensoorten(oudbosplanten zoals dalkruid)  
• externe bosranden grenzend aan agrarisch landgebruik, openbare wegen e.a. 

De doelstellingen zullen geconcretiseerd worden door combinaties van beheermaatregelen, waaronder ook maatregelen met betrekking tot de waterhuishouding zoals 
volgend uit de ecohydrologische studie. De aanwezige potenties bieden dus mogelijkheden om meer zones met ecologische functie te realiseren dan vooropgesteld in 
de Beheervisie (5 à 15% open plekken met ecologisch beheer) (kaart 3d.07): 

Permanente open plekken (§ 4.8) 

• Graslandjes (o.a. Dottergrasland, Vossestaartgrasland), al dan niet kwelafhankelijk 
• Ruigtes die extensief beheerd worden (ook rietvegetatie) 
• Poelen 

Beide vegetatietypes creëren nu reeds waardevolle structuurvariatie binnen het bosgebied. De aan te leggen poelen moeten vooral kansen bieden voor Kamsalamander 
en de in Herselt waargenomen Vinpootsalamander. 

Tijdelijke open plekken 

De tijdelijke open plekken worden gevormd door kappen die de omvorming van homogeen naaldhout realiseren, of sporadisch door hakhoutbeheer. Deze open plekken 
zorgen op korte termijn voor een relevante toename van het aandeel open plekken. We gaan er van uit dat een groep na de eindkap nog 4 jaar open blijft. Er wordt dus 
gerekend dat de oppervlakte aan tijdelijke open plekken voor 1/5 meetelt in de totale oppervlakte, gespreid over de beheertermijn (4 jaar op 20 jaar = 1/5). Aangezien er 
ca. 6 ha zal verjongd worden in de volgende 20 jaar zal er in die periode gemiddeld ca. 1 ha tijdelijk open zijn. Deze oppervlakte wordt niet beheerd met het oog op die 
open plek maar wel met het oog op bosverjonging. 

Bosranden (§ 4.9) 

In Varenbroek wordt er geconcentreerd op de realisatie van externe bosranden. Deze externe bosranden zorgen in de eerste plaats voor een geleidelijke overgang van 
het omringend agrarisch landgebruik (akkers, weilanden) naar het bos toe. 

Nulbeheer 

De zones waar er bewust voor nulbeheer gekozen wordt in hoofdzaak langsheen de Rode Laak, waar de maatregelen inzake waterhuishouding (zoals inbreng van 
stuwen of natuurlijke verlanding) het meest vernatting zullen initiëren (zie ecohydrologische studie of § 4.17). Hier wordt er geen actief beheer meer gevoerd en zullen 
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spontane processen de natuurlijkheidsgraad verhogen. Er zullen enkel nog beheermaatregelen genomen worden die de natuurlijkheidsgraad verhogen. Als zodanig 
vervullen deze zones een relevante ecologische functie. 

De doelstellingen krijgen invulling zoals weergegeven in tabel 3-2. Bij uitvoering van deze richtoppervlakten komen we tot een totale richtoppervlakte voor ecologische 
functievervulling van 38%, waarbij de tijdelijke open plekken voor een vijfde van hun oppervlakte verrekend worden omdat er aangenomen wordt dat ze 4 jaar lang die 
functie vervullen (1/5 van de beheertermijn). Binnen de 38% bedraagt het aandeel open plekken op permanente basis 13%, wat niet hoger is dan de vooropgestelde 
15% en in hoofdzaak de relatief grote hoeveelheid open ruimte die actueel reeds aanwezig is bestendigd. De totale oppervlakte met ecologische functievervulling (38%) 
is echter wel uitzonderlijk hoog, wat in hoofdzaak te wijten is aan het areaal bos dat in nulbeheer gaat. We wensen binnen het beheer in te spelen op de hydrologische 
context (kwelwater) en de potenties die hieruit en uit het voorgaande beheer volgen, gekenmerkt door een sterke differentiatie en de verspreide aanwezigheid van open 
ruimte. Logischerwijs vormen specifiek de overgangen tussen de aangehaalde beheertypes en -vormen interessante ecologische gradiënten, die de fijnmazige 
heterogeniteit maximaliseren. 

Tabel 3-2 Overzicht richtoppervlakten (ha) met ecologische functie voor bosdomein Varenbroek 

Bosplaats Huidige 
oppervlakte  

Richtoppervlakte 
permanente open plekken 

en poelen 

Richtoppervlakte 
tijdelijke open plekken 

Richtoppervlakte 
externe bosranden 

Richtoppervlakte 
nulbeheer 

Varenbroek 62 8 6 1 13 

Percentage (%) 100 13 10 2 21 

33..22..33  DDOOOODD  HHOOUUTT  EENN  OOUUDDEE  BBOOMMEENN    

Dode staande en liggende bomen vormen een belangrijke factor in de structuur, de mate van biodiversiteit en stabiliteit van een bosecosysteem. Zowel voor de flora, 20 
% van het aantal soorten van de bosflora is afhankelijk van dood hout (Beheervisie), als voor de fauna (ongewervelden, vogels, vleermuizen, knaagdieren, …) is een 
minimum hoeveelheid dood hout in verschillende afmetingen vereist. Naast het bieden van nest-, schuil- en voedselmogelijkheden, speelt dood hout bovendien een 
belangrijke rol in de mineralenkringloop. De verhouding tussen liggend en staand dood hout zal gedurende de bestandsontwikkeling mee evolueren. Het snoeihout moet 
niet verwijderd worden en kan bijdragen tot de aanwezigheid van dood hout in het bos. De oude bomen vervullen een belangrijke functie voor fauna (zie § 3.2.5). 

De cijfers over de gewenste hoeveelheid dood hout in een bos lopen sterk uiteen; van 5 à 10 m³/ha in beheerde bossen tot 15 à 30 m³/ha voor extensief beheerde 
bossen (Ammer, 1991). In de criteria voor duurzaam bosbeheer (Mina-raad, 1998) wordt een hoeveelheid dood hout van 4 % op bosniveau vooropgesteld, zo goed 
mogelijk gespreid over alle dimensies en passend binnen het beheerplan (Beheervisie). 
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33..22..44  FFAAUUNNAA  EENN  FFLLOORRAA  

3.2.4.1 DOELECOTOPEN 

• Typische (Winter)eiken-beukenbossen 

• Elzen-vogelkersbos 

• Mesotrofe elzenbroekbos 

• Waterlopen van het Verbond van Grote waterranonkel 

• Dotterbloemhooiland 

3.2.4.2 DOELSOORTEN 

(Soorten voor de lange termijn > 20 jaar met *) 

• bossoorten van droge en matig vochtige voedselarme bossen 

o Kleine ijsvogelvlinder, Boomklever, Glanskop, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Houtsnip, Ree, Eikelmuis 

• Bossoorten van vochtige tot matig natte bossen 

o Wielewaal, Matkop, Houtsnip, Ree, Goudvink, Wespendief 

• Soorten van kwelbeïnvloede waterlopen en mesotrofe poelen 

o Weidebeekjuffer, Smaragdlibel, Metaalglanslibel, Beekoeverlibel, Vinpootsalamander, Kamsalamander, Geelgerande watertor, Bermpje, 
Waterspitsmuis 

• Vleermuizen 

o Gewone grootoorvleermuis, Baardvleermuis, Rosse vleermuis, Watervleermuis, Ruige dwergvleermuis, Franjestaart 
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33..22..55  RREEAALLIISSAATTIIEE  BBOOSS--  EENN  NNAATTUUUURRVVEERRBBIINNDDIINNGGEENN  

De doelstellingen die eerder al in de visie vooropgesteld werden (zie visieschets 3.06) zijn de volgende: 

• Versterking van de verbindende structuren langsheen de Rode Laak 

• Realisatie van van een bos- en/of natuurverbinding tussen Hertberg en Varenbroek 

3.3 │ BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE SOCIALE EN EDUCATIEVE FUNCTIE 

De openbare recreatieve functie van het gebied is zeer beperkt. Omwille van het ecologisch ambitieniveau en de aanmelding van Varenbroek in Habitatrichtlijngebied, 
wordt de toegankelijkheid beperkt tot enkele wandelpaden die het gebied doorkruisen (zie kaart 4d.04), enkel toegankelijk tussen zonsopgang en –ondergang. 

3.4 │BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE 

Het bos vervult een belangrijke milieubeschermende functie voor de omgeving, volgende aspecten kunnen worden onderscheiden: 

• bescherming van infiltratie- en waterwinningsgebied 
• water- en luchtzuiverende functie 
• klimaatregeling 
• landschapsbeschermende functie 

Deze functies mogen niet worden aangetast en zullen waar mogelijk beter worden uitgebouwd.  

3.5 │BEHEERDOELSTELLINGEN M.B.T. DE WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE 

Hoewel er geen doelstellingen voor wetenschappelijk onderzoek vooropgesteld worden, behouden we de ruimte om in de toekomst wetenschappelijk onderzoek 
mogelijk te maken. De functievervulling kan een aantal positieve gevolgen hebben voor het bos zoals: 

• het ontstaan van een brede maatschappelijke groep geïnteresseerden 
• de erkenning van een aantal van de intrinsieke kwaliteiten van het bos  
• een beter begrip van de natuurlijke processen en het daarop gebaseerde advies m.b.t. het beheer 
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Een wetenschappelijke belangstelling houdt natuurlijk ook enkele gevaren in zoals verstoring (van de rust, van bodemprofielen …) of vervuiling (visuele vervuiling door 
allerhande markeersystemen, bodemvervuiling door ongecontroleerd achterlaten van allerlei zaken). Toekomstige vragen voor wetenschappelijk onderzoek zullen dan 
ook in overleg met de uitvoerders van het wetenschappelijk onderzoek besproken worden, waarbij er bij toelating ook maatregelen worden uitgewerkt die er toe moeten 
leiden dat de nadelige gevolgen verdwijnen. Er zal naar gestreefd worden dat er een optimale doorstroming is van relevante onderzoeksresultaten naar de praktijk van 
het bosbeheer en waar relevant naar het publiek. 
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44..  BBEEHHEEEERRMMAAAATTRREEGGEELLEENN  

44  BBEEHHEEEERRMMAAAATTRREEGGEELLEENN  

 

 

 

4.1 │ BOSVERJONGING 

Aangezien een aanzienlijk deel van het bosdomein in nulbeheer zal gaan, en in het bijzonder ook de bestanden van kaprijpe Populier, zal de hoeveelheid te verjongen 
bestanden eerder beperkt zijn. De kappen die plaatsvinden, gebeuren dan nog hoofdzakelik in het kader van omvorming, eerder dan van verjonging. In de Tabel 4-1 en 
4-2 is weergegeven waar en wanneer de kappen zullen uitgevoerd worden. Op kaart 4d.01 worden deze ook weergegeven. 

In principe wordt er een gefusioneerde verjonging nagestreefd. Om naast de natuurlijke verjonging ook een variatie in bosstructuur én een bestendige kwalitatieve 
houtoogst te garanderen, wordt er dus lokaal ook voor kunstmatige verjonging gekozen. De aan te planten boom- en struiksoorten zijn afhankelijk van de 
vegetatietypering. Een indicatie van de te verwachten of aan te plantensoorten al naargelang het vegetatietype dat aanwezig is of beoogd wordt op lange termijn. 
Aangezien er in de vooropgestelde zones voor bosuitbreiding geen analyses gemaakt werden van de huidige vegetatie (vaak niet relevant), geldt de ‘Potentiële 
vegetatie’-kaart als referentiekaart om te beslissen welke boomsoorten zullen worden aangeplant. 

Om de kans op succes zo groot mogelijk te maken, worden de aan te planten boomsoorten gekozen in functie van de standplaats en wordt bij voorkeur gebruik gemaakt 
van streekeigen plantsoen, in het geval van struiken autochtoon materiaal. Uit vergelijking van de vegetatiekaart met de kaart met potentieel natuurlijke vegetatie, 
kwamen volgende opties naar voren: 

Arme Eiken-Beukenbos, natte variant:  

Boomlaag: Zomereik, Wintereik, Gewone esdoorn, Winterlinde, Boswilg, berk, Wilde lijsterbes, Boskers 

Struiklaag: Hazelaar, Hulst, Sporkehout 

Deel 4 Beheermaatregelen 
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Bovenstaande boomsoortenkeuze is gebaseerd op overeenkomsten van de PNV-kaart met de verklarende tekst bij de BWK en de Beschrijving van de natuurtypen in 
Vlaanderen, Mina. Dezelfde opmerking als bij de bosverjonging geldt: om de kans op succes zo groot mogelijk te maken, worden de aan te planten boomsoorten 
gekozen in functie van de lokale standplaatsvereisten en wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van streekeigen plantsoen.  

Actieve bebossingswerken zijn zeldzaam in het gebied, tenzij er percelen kunnen verworven worden, die in aanmerking komen voor de realisatie van relevante 
verbindingen.  

Volgende, maximale plantafstanden worden aangehouden: 

Boomsoort    Plantafstand 

Zomereik    2 x 2 m 

Wintereik    2 x 2 m 

Lijsterbes    2 x 2 m 

 Haagbeuk    2 x 2 m 

 

4.2 │ BOSOMVORMING 

In Varenbroek komen verspreid nog heel wat bestanden van Populier voor (zie kaart 2.15), die bij aanvang van het beheerplan reeds kaprijp zijn. In deze bestanden zal 
hoofdzakelijk nulbeheer toegepast worden, zodat we van een feitelijke omvorming kunnen praten (zie kaart 4d.01). 

Andere omvormingen omvatten het ontwikkelen van bosranden en de (gedeeltelijke) omvorming naar loofhoutbestanden van bestanden 2f/3b/3g/5a/5h. Verder zal de 
recente aanplant van Gewone es in bestand 4c terug verwijderd worden om de aanwezige relictpopulaties van dottergrasland (zie waarnemingen van oa Veldrus, 
Bosbies, Echte koekoeksbloem) te restaureren. 

 

 

 



   
 DEEL 4│ BEHEERMAATREGELEN 

   
OPMAAK UITGEBREID BEHEERPLAN VOOR STERSCHOTS, BEELTJENS, KWAREKKEN, GEMEENTEBOSSEN WESTERLO, VARENBROEK, HERTBERG OOST EN HERTBERG WEST │ 17 
 

Tabel 4-1 Overzicht omvorming hooghout (EK(i)= (individuele) eindkap, GK= groepenkap, SK= schermkap) 

Bosplaats Bestand Type 
omvorming 

Oppervlakte vrijstelling 
(ha) 

Actueel Toekomstig Volume opstand 
(m³/ha) 

Volume verkregen door 
vrijstelling (m³) 

Varenbroek 1a EK 0,45 Populier Omvorming-Bosrand 96,65 43,10 

Varenbroek 1b GK 1,61 Bos Ruigte 37,86 60,80 

Varenbroek 1i   0,32 Populier Nulbeheer 351,97  

Varenbroek 2a EK 1,14 Populier Omvorming 253,42 288,55 

Varenbroek 2c   2,60 Populier Nulbeheer 74,94  

Varenbroek 2f V 0,32 Hooiland Bos-Bosrand   

Varenbroek 2g  1,22 Populier Nulbheer   

Varenbroek 2i EKi 0,85 Populier Omvorming 481,12 408,62 

Varenbroek 2j   0,18 Populier Nulbeheer 316,42  

Varenbroek 2k   2,67 Zomereik deelsNulbeheer 389,04  

Varenbroek 3a GK 0,64 Amerikaanse eik Omvorming 340,32 217,80 

Varenbroek 3b EK 0,34 Amerikaanse eik Omvorming 9,51 3,27 

Varenbroek 3d   2,29 Populier Nulbeheer 277,59  

Varenbroek 3e EKi 0,19 Populier Omvorming   

Varenbroek 3g SK 0,34 Grove den Omvorming 453,87 155,81 

Varenbroek 4b   1,03 Populier Nulbeheer 504,68  

Varenbroek 4c EK 1,00 Aanplant Gewone es Hooiland 9,11 9,14 

Varenbroek 4f EK 0,33 Corsicaanse den Omvorming 279,61 92,52 

Varenbroek 4g   0,55 Populier Nulbeheer 313,77  

Varenbroek 4h   0,26 Populier Nulbeheer 456,45  

Varenbroek 4i   0,59 Populier Nulbeheer 313,77  

Varenbroek 5a EK 1,14 Populier Omvorming - Bosrand 272,04 309,39 
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Figuur 1 

Illustratie van de toekomstig aangewende methodes voor omvorming in Varenbroek 

Vervolg Tabel 4-1       

Varenbroek 5g EKi 1,12 Amerikaanse eik Omvorming 275,63 309,81 

Varenbroek 5h V 0,26 Wildakker Bosrand   

Varenbroek 5j   0,78 Populier Nulbeheer 205,85  

TOTAAL   22,22    1898 

Een aantal bestanden van exoten wordt tijdens de komende beheertermijn niet omgevormd. Bestand 1d (Corsicaanse den) ligt geïsoleerd langsheen de openbare weg, 
is nog jong (1975) en zal omgevormd worden bij kaprijpheid. Bestand 3e (een rij Populier) ligt naast een toegankelijk pad en zal hier niet geëxploiteerd worden. Het 
aanliggende bestand 3f (Lork) zal door geleidelijke dunning omgevormd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nulbeheer         Aanleg bosranden 

 

 



   
 DEEL 4│ BEHEERMAATREGELEN 

   
OPMAAK UITGEBREID BEHEERPLAN VOOR STERSCHOTS, BEELTJENS, KWAREKKEN, GEMEENTEBOSSEN WESTERLO, VARENBROEK, HERTBERG OOST EN HERTBERG WEST │ 19 
 

4.3 │ BOSBEHANDELINGS- EN VERPLEGINGSWERKEN 

Zowel in de natuurlijke als in de aangelegde verjongingsgroepen (<20 jaar) zal de bestandsontwikkeling van nabij gevolgd worden. Vrijstellingen van de natuurlijke en/of 
kunstmatige verjonging zullen gedurende de eerste 3 jaar gebeuren naar behoefte. 

De zuiveringen zullen tegelijk plaatsvinden met de dunningsdoorgang van het betreffende bestand waarin de verjongingsgroep voorkomt. Bij natuurlijke verjonging dient 
de eerste zuivering, afhankelijk van de dichtheid, na 5 à 10 jaar uitgevoerd te worden; bij kunstmatige verjonging na 10 à 15 jaar, in functie van de boomsoort. 

4.4 │ KAPREGELING 

De jaartallen in de kaptabel hebben betrekking op het jaar dat de exploitatie wordt uitgevoerd. 
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Tabel 4-2 Overzicht 
kaptabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEE-2 HERT-3 STER HERT-2 BEE-1 KWA HERT-1 VAREN BEE-2 HERT-3 STER HERT-2 BEE-1 KWA HERT-1 VAREN BEE-2 HERT-3 STER HERT-2 BEE-1
Bosplaats Bosbestand 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
varenbroek 01a (X) X O
varenbroek 01b (X) X O
varenbroek 01c (X) X O
varenbroek 01d (X) X O
varenbroek 01e (X) X O
varenbroek 01f (X) X O
varenbroek 01g (X) X O
varenbroek 01h (X) X O
varenbroek 01i
varenbroek 02a (X) X O
varenbroek 02b (X) X O
varenbroek 02c
varenbroek 02d (X) X O
varenbroek 02e (X) X O
varenbroek 02f (X) X O
varenbroek 02g
varenbroek 02h (X) X O
varenbroek 02i (X) X O
varenbroek 02j
varenbroek 02k (X) X O
varenbroek 03a (X) X O
varenbroek 03b (X) X O
varenbroek 03c (X) X O
varenbroek 03d
varenbroek 03e (X) X O
varenbroek 03f (X) X O
varenbroek 03g (X) X O
varenbroek 03h (X) X O
varenbroek 03i (X) X O
varenbroek 04a (X) X O
varenbroek 04b
varenbroek 04c (X) X O
varenbroek 04d (X) X O
varenbroek 04e (X) X O
varenbroek 04f (X) X O
varenbroek 04g
varenbroek 04h
varenbroek 04i
varenbroek 05a (X) X O
varenbroek 05b (X) X O
varenbroek 05c (X) X O
varenbroek 05d (X) X O
varenbroek 05e (X) X O
varenbroek 05f (X) X O
varenbroek 05g (X) X O
varenbroek 05h (X) X O
varenbroek 05i (X) X O
varenbroek 05j
varenbroek 07a (X) X O
varenbroek 07b (X) X O
varenbroek 08a (X) X O
varenbroek 08b (X) X O
varenbroek 09a (X) X O
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4.5 │ BOSEXPLOITATIE 

Een schoontijdperiode is belangrijk voor het volledige Varenbroek enerzijds omwille van de reeds hoge ecologische waarde anderzijds omdat vanuit de afbakening als 
habitatrichtlijngebied een volledige afstemming van het bosbeheer op bestaande en potentiële natuurwaarden de logica zelve is. De schoontijd loopt van 1 april tot 30 
juni.. 

4.6 │ BRANDPREVENTIE 

Er worden geen specifieke maatregelen ter brandpreventie genomen.  

4.7 │ OPEN PLEKKEN 

Onder ‘open plekken binnen bosverband’ worden alle open structuren verstaan met een individuele oppervlakte van in de regel maximaal 3 ha. Het kan in theorie zowel 
gaan om vlakvormige openingen zoals een waterpartij (poel of wad), als over lintvormige gordels, zoals het geval bij verbrede (onverharde) wegen. De laatste categorie 
behandelen we echter in de volgende sectie (gradiënten en bosrandontwikkeling). Ook openingen ontstaan door windval, mislukte verjongingsgroepen, onverharde 
brandwegen, en open oeverranden maken deel uit van de open ruimte.  

Open plekken hebben een grote ecologische waarde, zowel voor fauna als voor flora. Lichtminnende planten en houtige gewassen, typisch voor bosranden, zijn in 
Vlaanderen zeer zeldzaam geworden (Van den Bremt & Tack, 1998). Bovendien biedt een gunstig microklimaat en de gevarieerde structuur van de vegetatie in 
bosranden (zowel interne als externe) een optimale habitat voor vogels en hogere dieren. 

44..77..11  OOPPEENN  VVEEGGEETTAATTIIEE  

Het gaat over permanente open plekken waarbij we onderscheid maken tussen verschillende types. 

4.7.1.1 RUIGTEN 

De geselecteerde bestanden bestaan uit ruigtes met riet of zegges en spontane opslag op kapvlaktes. Er wordt een extensief beheer toegepast om de successie te 
onderbreken, door kapping van de aanwezige verjonging (4-jaarlijks). Indien mogelijk wordt er ook gevarieerd met plaatselijk maaibeheer. Steeds wordt er voorzien dat 
het om open vegetaties gaat, maar waar er ook nog struikgordels en verspreide individuele bomen of bomengroepjes voorkomen. 
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4.7.1.2 HOOILAND (DOTTERGRASLAND OF VOSSESTAARTGRASLAND) 

Actueel zijn er reeds enkele graslandjes aanwezig, maar sommigen bieden nog hogere ecologische potenties dan wat actueel aanwezig is. Bovendien wordt ook de 
recente aanplant van Gewone es op bestand 4c verwijderd omdat de potenties als dottergrasland hoog zijn (relictpopulatie van oa Veldrus, Bosbies en Echte 
koekoeksbloem), in het bijzonder rekeninghoudend met de toekomstige vernatting. Andere graslandjes worden nog ontwikkeld op voormalige wildakkers. 

Er wordt een extensief maaibeheer vooropgesteld waarbij de maaidatum later valt dan half juni. Afhankelijk van de biomassa-productie, kan een tweede maaibeurt nodig 
zijn. Als belangrijke aandachtspunt binnen het maaibeheer dient ook het gefaseerd maaien vermeld te worden. Hierbij kan in het ene jaar één bepaalde zone (van 
eenzelfde hooiland) worden gemaaid terwijl het resterende deel pas het volgende jaar wordt gemaaid. Op dit thema kan worden gevarieerd. Zo kan men zones laten 
aansluiten waarbij elk jaar, om de twee jaar en om de drie jaar wordt gemaaid, of zomen aan de bosrand minder frequent maaien. Dit kan dan bovendien nog eens 
worden gecombineerd met zones waar een spontane ontwikkeling van de vegetatie wordt getolereerd zodat na enkele jaren struweelzones de ontstane grasland- en 
ruigtevegetaties aanvullen. Zo wordt het gebrek aan structuurvariatie bij een conventioneel maaibeheer ondervangen. 

4.7.1.3 POELEN 

AANLEG POELEN 

Poelen voor o.a. Kamsalamanders moeten aan bepaalde vereisten voldoen. De soort heeft een relatieve voorkeur voor grote en diepe wateren. Het ideale 
wateroppervlak schommelt tussen 50 en 100 m² en is meer dan 50 cm diep. Poelen met een enerzijds aflopend talud, met een rijke vegetatie (voor het verlaten van de 
poel en een goede opwarming van het water voor de ontwikkeling van de eieren en de larven) en anderzijds met steil aflopend deel zonder begroeiing zijn ideaal. De 
Kamsalamander heeft deze diepe onbegroeide plaatsen nodig om zijn balts te kunnen uitvoeren. Poelen die voldoende diep zijn zullen zeker tot het einde van de zomer 
water bevatten. Dit is van belang daar de Kamsalamander een sterk aan water gebonden soort is die als laatste van de watersalamanders aan de voortplantingscyclus 
begint, waardoor er nog tot eind augustus larven in de poel kunnen aanwezig zijn.  
Verbindingen van de voortplantingsplaats met andere waterlopen moeten afgesloten worden om de voortplantingspoel visvrij te houden. In de nabijheid van de poel 
moet er voldoende schuilgelegenheid zijn. Omdat hij nachtactief is moet hij zich in zijn landfase kunnen verschuilen onder houtstapels, in of onder boomstammen en –
stronken, … 

Vanuit praktisch oogpunt gebeurt de aanleg van een poel het best in het najaar. Na de droogte en de sterke verdamping tijdens de zomer is de watertafel eind augustus-
eind september meestal het laagst. Dat heeft het voordeel dat je onmiddellijk ziet hoe diep de poel moet worden gegraven om er het hele jaar door water te hebben. 

Er wordt gekozen de poelen aan te leggen in de bestanden 2d en 4c, die beiden als hooiland zullen beheerd worden. 
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Tabel 4-31 Overzicht belangrijkste elementen bij aanleg poel  

Aanlegverband Groepsgewijs aanleggen op geringe afstand (< 1 km van elkaar) 

Oeverzone Een grillige oeverzone vergroot de lengte van de grenslijn water-land wat gunstig is voor planten en dieren. 

Taluds Aflopend en steil talud 

Aanbevolen diepte 180 cm 

Aanbevolen oppervlakte 50-100 m² 

Randvoorwaarde Geen vis of eenden op poel 

Voorkeurperiode aanleg Eind augustus – eind september 

Ruimen poel Om de 5 à 10 jaar (verwijderen sliblaag) + 50 % van wateroppervlak moet vrij zijn 

RUIMEN EN SNOEIEN 

Afgestorven plantendelen, bladeren en slib stapelen zich op de bodem van de poel op, zodat deze steeds minder diep wordt. Om de 5 à 10 jaar moet deze laag van de 
bodem worden verwijderd. Dit gebeurt best in de vroege herfst (september-oktober). Uitbaggeren kan gebeuren door een baggerbeugel (handmatig) of machinaal met 
een kraanbak. Handmatig onderhoud is arbeidsintensief, maar de verstoring van het milieu is minder sterk dan bij grote machines en de ingrepen kunnen veel 
selectiever gebeuren. 

De vroege herfst is de periode waarin de plantenmassa het grootst is. Door de vegetatie in de poel dan weg te nemen, wordt voorkomen dat plantensoorten de poel 
doen dichtgroeien en te veel plantendelen wegrotten op de bodem. Afgemaaide planten moeten steeds worden afgevoerd. Het maaisel regelmatig keren bevordert het 
drogen en vermindert het volume aanzienlijk. De noordelijk zijde van de poel (gericht naar het zuiden) moet vrijgehouden worden van overdadige plantengroei. Het 
weghalen van planten kan machinaal gebeuren met een korfmaaier of een sloothaak (manueel).  

• Van sterk woekerende soorten soorten zoals Riet en Lisdodde : om de vijf jaar dient een groot gedeelte te worden weggehaald (ook wortelgedeelte) 

• Ondergedoken en drijvende (water)planten (bvb waterpest) : regelmatig sterk uitdunnen 

• Andere water- en moerasplanten : om de 2 jaar bovenste delen afmaaien met zeis of bosmaaier.  

Verder dient steeds zo’n 50% van het wateroppervlakte vrijgehouden te worden van begroeiing. 
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BEHEER OMGEVING 

Gezien de poelen worden aangelegd in hooiland, moet er minder aandacht gaan naar het omliggende beheer. Toch zullen er op termijn enkele beheermaatregelen 
nodig zijn om de natuurlijke successie van open oever naar struweel of bosvorming tegen te gaan, door te kappen. Waterplanten hebben immers voldoende zonlicht 
nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Toch hebben bepaalde organismen houtige gewassen nodig die tot over het wateroppervlak reiken om hun volledige 
levenscyclus te voltrekken. Hier en daar een struikje laten staan kan dus geen kwaad. Soorten als wilg, populier, els, es en eik lopen na het kappen weer gemakkelijk uit 
en maken talrijke nieuwe loten. Een gevarieerde mosvegetatie vestigt zich op de stobben. Bij een afwisseling tussen hoge en lage stoven en een frequent kapbeheer 
ontstaat bovendien een gedifferentieerde structuur die aantrekkelijk is voor kleine zangvogels en talrijke andere organismen. 

Om het poelmilieu zo weinig mogelijk te storen, is het aan te raden om de verschillende beheermaatregelen zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen in de tijd. Daarom 
wordt voorgesteld om het kappen van het hakhout en het ruimen van de poel in de toekomst uit te voeren met een omloop van 12 jaar. Op die manier wordt er 
ruimschoots de tijd gegeven aan de flora en fauna om zich te herstellen van de voorgaande ingreep en zich uit te breiden en voort te planten alvorens een nieuwe 
ingreep plaatsvindt. Bovendien zijn in zo’n korte tijdsspanne de verbossing en verlanding nog niet te ver geëvolueerd zodat de gestelde ingrepen ook de abiotische 
componenten van het systeem (lichtinval, reliëf, microklimaat, bodemvochtigheid, beschuttingsgraad, etc.) niet al te sterk verstoren. Na de ruiming is het aangewezen 
het plantenmateriaal gedurende een zekere periode (enkele uren) langs de oever te laten liggen om de waterfauna (insecten, amfibieën, …) de gelegenheid te geven 
terug naar het water te kruipen. 

Tabel 4-4 Overzicht permanente open plekken en poelen 

Bosplaats Bestand Oppervlakte (ha) Type open plek 

Varenbroek 1b 1,61 Ruigte 

Varenbroek 1e 0,72 Hooiland 

Varenbroek 1f 0,87 Hooiland 

Varenbroek 1g 1,03 Hooiland 

Varenbroek 1h 0,40 Ruigte 

Varenbroek 2d 1,28 Hooiland-Ruigte-Poel 

Varenbroek 2f 0.25 Hooiland 

Varenbroek 3c 0,45 Ruigte 

Varenbroek 4c 1,00 Hooiland 
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Vervolg tabel 4-3    

Varenbroek 4d 0,34 Hooiland 

Varenbroek 5c 0,49 Hooiland 

TOTAAL  8,19  

4.8 │ GRADIËNTEN EN BOSRANDONTWIKKELING 

Bosranden (zowel intern als extern) vormen de overgang tussen bos en open terrein. Aan de boszijde domineren struiken (de mantel), terwijl hoge kruiden (de zoom) de 
overgang naar korte vegetatie (weiland of akker) markeren. Diverse organismen van zowel het open veld als van het bos benutten de bosrand. Ook voor de 
streefdoelsoorten aan vleermuizen zijn de bosranden van belang. 

Een goed opgebouwde bosrand (zie kaart 4d.01) fungeert in het cultuurlandschap bovendien als buffer tussen het laag-dynamische bosmilieu en de intensief beheerde 
landbouwgrond. Verder dragen bosranden bij aan de regulering van het micro-klimaat (hoge luchtvochtigheid en luwte). Veel mantelsoorten groeien ook in het bos, maar 
zijn daar minder goed ontwikkeld en bloeien meestal niet. Van nature breidt de mantel zich uit in de richting van de zoom en het bos in de richting van de mantel. 
Instandhouding vergt daarom beheer. Om echte verbossing van de bosrand tegen te gaan wordt er een cyclisch hakhoutbeheer aangehouden met omloop om de 12 
jaar. 

4.9 │ SPECIFIEKE MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN FLORA EN FAUNA 

44..99..11  SSEENNSSIIBBIILLIISSEERRIINNGG  VVAANN  DDEE  BBOOSSBBEEHHEEEERRDDEERRSS  EENN  VVAANN  HHEETT  PPUUBBLLIIEEKK  

Gezien de eerder beperkte inventarisatiegegevens en kennis over fauna en flora van het gebied, mag er in de toekomst best aandacht gaan naar geregelde contacten 
met inventariseerders op het terrein én aandacht naar de overbrenging van informatie naar het publiek (educatieve initiatieven). 

Dit is een belangrijke voorwaarde opdat een aantal voorgestelde beheermaatregelen succesvol zouden worden. 

44..99..22  BBIIJJSSTTUURREENN  VVAANN  KKLLAASSSSIIEEKKEE  BBOOSSBBEEHHEEEERRMMAAAATTRREEGGEELLEENN  TT..BB..VV..  FFAAUUNNAA  EENN  FFLLOORRAA  

Eerder in de tekst, onder de beheermaatregelen bosverjonging (§ 4.1), bosomvorming (§ 4.2), bebossingswerken (§ 4.3), behandelings- en verplegingswerken (§ 4.4) 
werden tientallen klassieke beheermaatregelen beschreven. 
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Al deze klassieke beheermaatregelen worden niet dogmatisch benaderd, maar worden telkens opnieuw tegen het licht gehouden om na te gaan of ze een bijdrage 
leveren tot een betere functievervulling in het algemeen en tot een verhoogde natuurwaarde in het bijzonder. Ze zijn niet specifiek soortgericht maar eerder 
procesgericht. 

Algemene beheermaatregelen die voor fauna belangrijk zijn: 

• Behoud van oude bomen met veel holtes: voor holenbroedende vogels en voor vleermuizen. 
• Voldoende licht in het bos 
• Creëren van geleidelijke overgangen tussen bos en open terrein: mantel-zoomvegetaties, oevervegetaties rondom poelen 

44..99..33  SSPPEECCIIFFIIEEKKEE  MMAAAATTRREEGGEELLEENN  TT..BB..VV..  FFAAUUNNAA  

In de maatregelen tot de creatie / behoud van open plekken (§4.8), gradiënten en bosranden (§4.9) zitten impliciet al maatregelen vervat die genomen worden in functie 
van doelsoorten (zie §3.5.2) en waargenomen soorten. In deze sectie hernemen we een aantal krachtlijnen: 

• Streven naar zuiver water in de waterlopen 
• Aanleg van poelen 
• Bestaande open plekken verder ontwikkelen tot bloemrijke hooilanden en ruigtes 
• Brede mantelzoomvegetaties creeren als overgang tussen deze graslanden / ruigtes en de omliggende bossen 

4.10 │ DOOD HOUT EN OUDE BOMEN 

In Varenbroek bedraagt het staand dood hout actueel ca. 2%, maar er is reeds een belangrijke hoeveelheid liggend dood hout aanwezig. Rekening houdend met het feit 
dat de bestanden met Populier amper zullen geëxploiteerd worden en er op een aanzienlijke oppervlakte nulbeheer zal toegepast worden (ook reeds oude bestanden), 
valt het te verwachten dat dit in een grote hoeveelheid dood hout zal resulteren. 

4.11 │ BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE TOEGANKELIJKHEID 

44..1111..11  PPLLAANN  WWEEGGEENNNNEETT  ––  OOPPEENNGGEESSTTEELLDDEE  WWEEGGEENN  

Voor de toegankelijkheidsregeling verwijzen we naar kaart 4d.04. er wordt gekozen om een lage recreatiedruk te creëren, om de rust in het gebied te garanderen. 
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4.11.1.1 WANDELAARS 

Er geldt een algemene toegankelijkheid van wegen en paden tenzij anders vermeld. De toegankelijke wegen en paden worden weergegeven op de 
toegankelijkheidskaart. Bestaande verhardingen van wegen zullen niet verwijderd worden, maar er zullen ook geen nieuwe verhardingen gecreëerd worden. 

44..1111..22  RREECCRREEAATTIIEEVVEE  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUUUURR  

De infrastructuur beperkt zich tot bewegwijzering en infopanelen, en het inplanten van een beperkte hoeveelheid zitbanken. 

4.12 │ BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE JACHT 

In het huidige domeinbos en in de percelen die door het toekomstig aankoopbeleid verworven zullen worden, is er geen jachtverpachting van toepassing. Het ganse 
bosdomein is dus vrij van jacht in de komende 20 jaar. Ten tijde van de opmaak van het bosbeheerplan wordt er wel een monitoringonderzoek uitgevoerd door het 
INBO. De evaluatie van dit onderzoek kan alsnog aanleiding geven om een beheerjacht op Ree uit te voeren.  

4.13 │ BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE VISSERIJ 

Niet van toepassing. 

4.14 │ BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. GEBRUIK NIET-HOUTIGE BOSPRODUCTEN 

Het gebruik van niet-houtige bosproducten, waaronder strooiseluitbating of het oogsten van vruchten is niet toegestaan, behoudens machtiging door het Bosbeheer. 

4.15 │ BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. CULTUURHISTORISCHE ELEMENTEN 

Niet van toepassing. 

4.16 │ BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE 

Het bosdomein werd niet specifiek door de Vlaamse Regering conform art 16 van het Bosdecreet aangeduid als ‘Milieubeschermend bos’. 

Toch voldoet het gezien zijn uitgestrektheid en zijn ligging aan de in dit artikel opgesomde milieubeschermende functies:  
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‘de erosiebestrijding, de regulering van het debiet der waterlopen, de klimaatregeling, de waterzuivering, of die zones afschermen die het leefmilieu belasten’ 

In deze beheerperiode worden er geen maatregelen genomen specifiek gericht op de milieubeschermende functie. 

4.17 │ BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. DE WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE 

44..1177..11  OORRGGAANNIISSAATTOORRIISSCCHHEE  MMAAAATTRREEGGEELLEENN  

De interesse van universiteiten, wetenschappelijke instellingen, hoge scholen, natuurverenigingen enz. neemt de laatste jaren toe. Onderzoek is (terecht) vaak 
gekoppeld aan educatie en met de toenemende maatschappelijke interesse voor het bos stijgt ook het aantal studenten of cursisten. De brede belangstelling is positief 
voor een beter begrip van het bos en hierop kan met een beter gefundeerd beheer worden geanticipeerd. 

Via voorwaardelijke machtigingen en toezicht op het terrein kan het Agentschap voor Natuur en Bos (in overleg met de eigenaars) vermijden dat het bosdomein enige 
schade zou ondervinden van het onderzoek. 

Er werd een algemeen kader voor het afleveren van machtigingen voor wetenschappelijk onderzoek/educatieve oefeningen uitgewerkt dat uit 7 punten bestaat: 
• de belangrijkste resultaten van ieder onderzoek moeten op een voor de leek begrijpbare manier samengevat, ter beschikking worden gesteld van de 

beheerregio. Dit jaarlijks rapport vormt een voorwaarde voor een eventuele verlenging van de machtiging of voor nieuwe aanvragen van dezelfde instelling 
• de beheerregio en de provincie krijgen de toelating om vrij (mits bronvermelding) gebruik te maken van alle onderzoeksresultaten bekomen in de 

domeinbossen 
• alle onderzoeken moeten gebeuren volgens de regels van de kunst voor het betreffende vakgebied, zo wordt onder meer vermeden dat onderzoeken 

nodeloos herhaald worden of overlappen 
• wetenschappelijk onderzoek in kwetsbare en ecologisch waardevolle bestanden wordt aangemoedigd als het te maken heeft met de ontwikkeling en/of het 

beheer van het betreffende bosbestand. Alle andere onderzoeksaanvragen of educatieve activiteiten worden er afgewezen 
• aanduidingen op het terrein (op bomen, op de grond, op paaltjes etc.) worden liefst vermeden of beperkt en mogen slechts worden aangebracht na 

goedkeuring van het voorgestelde systeem. Op alle merktekens, vangtuigen e.d. moet de naam van de verantwoordelijke wetenschappelijke instelling 
vermeld staan. Er kan een borgsom worden gevraagd die door het ANB kan worden aangewend wanneer de organisator niet tijdig zijn materiaal opruimt 

• het gebruik van voertuigen voor het bereiken van de onderzoekssite wordt niet, tenzij in uitzonderlijke gevallen, toegestaan 
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4.18 │ WERKEN DIE DE BIOTISCHE OF ABIOTISCHE TOESTAND VAN HET BOS WIJZIGEN 

De aanleg van poelen vereist een grondverzet. Verder werden er in de ecohydrologische studie volgende maatregelen vooropgesteld, waarbij in het bijzonder de interne 
maatregelen deel uitmaken van het bosbeheerplan. 

44..1188..11  IINNTTEERRNNEE  MMAAAATTRREEGGEELLEENN  

De interne maatregelen (zie kaart 4d.01 of ecohydrologie kaart 3-2-a) beogen volgende doelstellingen: 

Verminderen van de ontwatering van het gebied door een groot aantal dwarsgrachten op de Rode Laak. Dit zal passief verlopen door geen ruimingswerken meer uit te 
voeren waardoor greppels en waterlopen geleidelijk zullen verlanden (traag, maar natuurlijk proces), wat gestimuleerd wordt door takhout in de grachten op te hopen. of 
actief door het plaatsen van enkele stuwen.  

Verhogen van de structuurdiversiteit van de Rode Laak en de Zandstraatloop door onderhouds- en ruimingswerken tot een minimum te beperken. Minimale 
onderhoudswerken betreffen in dit geval het bestrijden van invasieve exoten (water- en moerasplanten), het verwijderen van afval en natuurlijke hindernissen (vb. 
ingevallen bomen) die stroomopwaarts het gebied aanleiding zouden kunnen geven tot wateroverlast. 

44..1188..22  EEXXTTEERRNNEE  MMAAAATTRREEGGEELLEENN  

Zowel de waterloop, die ter hoogte van de Berglaan het gebied binnenstroomt (zuidwestelijke hoek), als de Zandstraatloop ter hoogte van de Groenheuvelstraat 
ontvangen huishoudelijk afvalwater. Hoewel de vuilvracht beperkt is en het zelfzuiverend vermogen van beide waterlopen voldoende groot, is het wenselijk dat deze 
punten op termijn worden gesaneerd zodat geen verontreinigd oppervlaktewater meer in het gebied komt. Zeker voor het lozingspunt op de Zandstraatloop zal dit 
vermoedelijk moet gebeuren d.m.v. kleinschalige waterzuivering (KWZI) gezien het een beperkt aantal, sterk geïsoleerde woningen betreft. 

4.19 │ PLANNING VAN DE BEHEERWERKEN 

44..1199..11  BBEEHHEEEERRWWEERRKKEENN  IINN  VVEERRBBAANNDD  MMEETT  DDEE  OOPPSSTTAANNDD  

Het tijdstip van de geplande dunningen en kappen wordt weergegeven in Tabel 4-2 (zie § 4.5). De specifieke invulling van de kappingen en beheerwerken is 
weergegeven in Tabel 4-4. 

 

 



Tabel 4-4

OMLOOPGEBIED BEE-2 HERT-3 STER HERT-2 BEE-1 KWA HERT-1 VAREN BEE-2 HERT-3 STER HERT-2 BEE-1 KWA HERT-1 VAREN BEE-2 HERT-3 STER HERT-2 BEE-1

Bosplaats Bosbestand Opmerkingen Ouderdom Opp (ha) Hfdbmsrt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

varenbroek 01a 1985 0,446 Po/zE EK V/BRe (X)

varenbroek 01b BOP 2000 1,606 zE/gEs GK (X) X/BOP (X)/BOP O/BOP (X)/BOP

varenbroek 01c 1945 0,6298 Ps (X) X/bE bE bE O

varenbroek 01d 1975 0,2158 Pc (X) X/bE bE bE O

varenbroek 01e BOP NVT 0,723 open BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP

varenbroek 01f BOP NVT 0,8659 open BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP

varenbroek 01g BOP NVT 1,0321 open BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP

varenbroek 01h BOP NVT 0,3991 riet BOP BOP BOP BOP BOP

varenbroek 01i NB 1938 0,3195 Po

varenbroek 02a EK/BRe 1958 1,1386 Po (X) EK V/BRe (X)

varenbroek 02b 1900 2,0581 zE (X) X O

varenbroek 02c    1-20 2,6033 zwEl/Po

varenbroek 02d BOP NVT 1,283 open BOP/Poel BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP

varenbroek 02e 10 0,888 zwEl (X) X O

varenbroek 02f BOP/BRe NVT 0,4974 open BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BRe BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP

varenbroek 02g NB 1965 1,2281 Po/zwEl

varenbroek 02h 1920 0,7058 zE (X) X O

varenbroek 02i EKi 1955 0,8493 Po (X) EK V (X)

varenbroek 02j NB 1965 0,18 Po O

varenbroek 02k NB 1910 4,562 zE O (X)

varenbroek 03a GK 1920 4,7318 wE/zE (X) GK/bE V/bE bE O

varenbroek 03b EK 2000 0,3438 aE/rBe (X) EKi V/bE bE O

varenbroek 03c BOP NVT 0,1947 Wi EK BOP BOP BOP BOP

varenbroek 03d NB 1960 2,2874 Po/zwEl

varenbroek 03e EKi 1987 0,1985 Po (X) EKi/X O

varenbroek 03f 1960 0,5892 jL

varenbroek 03g SK 1932 0,3433 Ps (X) SK V (X)

varenbroek 03h 1920 0,5165 zE (X) X O

varenbroek 03i 1925 0,8459 zE (X) X O

varenbroek 04a 1880 8,7631 zE (X) X O

varenbroek 04b NB 1950 1,0315 Po/zwEl

varenbroek 04c BOP 2002 1,0037 gEs EK/Poel BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP

varenbroek 04d BOP NVT 0,3423 open BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP

varenbroek 04e 1999 0,2195 zwEl (X) X (X) O (X)

varenbroek 04f EK 1984 0,3309 Pc EK V (X)

varenbroek 04g NB 1930 0,5473 zE

varenbroek 04h NB 1950 0,2629 Po

varenbroek 04i NB 1930 0,5939 zE

varenbroek 05a EK/BRe 1985 1,1373 Po EK V/BRe (X)

varenbroek 05b 1900 3,6565 zE/zwEl (X) X O

varenbroek 05c BOP NVT 0,4913 open BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP BOP

varenbroek 05d 1975 0,5097 gEs/Haz (X) X O HH

varenbroek 05e 1910 2,172 zE (X) X O

varenbroek 05f NVT 1,4997 open

varenbroek 05g EKi 1910 1,124 zE/aE (X) EKi bE bE

varenbroek 05h BRe NVT 0,2568 open BRe

varenbroek 05i EKi 1975 1,015 zwEl/aE (X) EKi V/bE bE O (X)

varenbroek 05j NB 1985 0,7761 Po/zwEl

varenbroek 07a 1880 1,6862 zE (X) EKi/X O

varenbroek 07b BRe/hH NVT 0,4791 open EK hH hH

varenbroek 08a EKi   81-100 0,4052 zE/Po (X) EKi/X V O (X)

varenbroek 08b   81-100 0,2428 zE (X) X O
varenbroek 09a 1915 0,829 zE (X) X O

V= verjonging (nv/kv) gekleurde bestandsnamen worden integraal omgevormd

ruigtebeheer

hooilandbeheer

NB= nulbeheer

NVT NVT= niet van toepassing = weide/akker

bE= beheersing exoten

BOP= beheer open plek

BRe= aanleg bosrand extern

HK= beheer houtkant

EK= eindkap EKi= individuele eindkap (Po / aE /…)

GK= groepenkap

SK= schermkap

X= dunning volle omloop

O= dunning halve omloop

(X)= facultatieve dunning
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In Tabel 4-5 wordt een samenvatting gegeven van de beheerwerken per werkjaar. Daarnaast moeten veiligheidskappen uitgevoerd worden indien nodig. Dit geldt 
eveneens voor de beheersing van exoten en het kappen van kleine loten brandhout, die buiten de werkzaamheden opgenomen in het beheerplan mogen uitgevoerd 
worden.  

Tabel 4-5 Samenvatting beheerwerken per werkjaar (* van toepassing op een deel van het aangehaalde bestand) 

Werkjaar Maatregel Omschrijving Bosplaats Bestand 

2010 Hooilandbeheer Jaarlijks éénmalig laat maaien, indien hoge productie alsnog tweemaal Varenbroek 1e , 1f, 1g, 2d*, 2f*, 4d, 5c 

 Aanleg poelen Aanleg mits grondverzet (periode eind augustus-september) en inrichting oevers Varenbroek 2d, 4c 

 Verwijderen opstand Afzetten van verjonging met kettingzaag/bosmaaier,  indien nodig ontstronken Varenbroek 1b*, 3c, 4c 

2011 Hooilandbeheer Jaarlijks éénmalig laat maaien, indien hoge productie alsnog tweemaal Varenbroek 1e, 1f, 1g, 2d*, 2f*, 4c, 4d, 5c 

2012 Hooilandbeheer Jaarlijks éénmalig laat maaien, indien hoge productie alsnog tweemaal Varenbroek 1e, 1f, 1g, 2d*, 2f*, 4c, 4d, 5c 

2013 Facultatieve dunning In sommige bestanden werden reeds lange tijd geen dunningen uitgevoerd. 
Aangezien de volle omloop pas in 2017 valt, wordt de mogelijkheid geboden om 
tussentijds dunningen uit te voeren 

Varenbroek 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2e, 2h, 2i, 3a, 
3e , 3g, 3h, 3i, 4a, 4e, 5b, 5d, 5e, 5g, 
5i, 7a, 8a, 8b, 9a 

 Aanleg bosrand Externe bosranden Varenbroek 1a, 5a 

 Ruigtebeheer Al dan niet cyclisch afzetten van de verjonging of maaien indien mogelijk Varenbroek 1h, 2d*, 3c 

 Hooilandbeheer Jaarlijks éénmalig laat maaien, indien hoge productie alsnog tweemaal Varenbroek 1e, 1f, 1g, 2d*, 2f*, 4c, 4d, 5c 

2014 Hooilandbeheer Jaarlijks éénmalig laat maaien, indien hoge productie alsnog tweemaal Varenbroek 1e, 1f, 1g, 2d*, 2f*, 4c, 4d, 5c 

2015 Hooilandbeheer Jaarlijks éénmalig laat maaien, indien hoge productie alsnog tweemaal Varenbroek 1e, 1f, 1g, 2d*, 2f*, 4c, 4d, 5c 

 Bosrandbeheer Beheer zoom-mantel door maaien (na 15 juni) van de zoom Varenbroek 1a, 5a, 5h, 7b 

2016 Hooilandbeheer Jaarlijks éénmalig laat maaien, indien hoge productie alsnog tweemaal Varenbroek 1e, 1f, 1g, 2d*, 2f*, 4c, 4d, 5c 

 Bosrandbeheer Beheer zoom door maaien (na 15 juni) Varenbroek 1a, 5a, 5h, 7b 

2017 Dunning Selectieve hoogdunning Varenbroek 1a, 1b*, 1c, 1d, 2b, 2e, 2h, 3e*, 3h, 3i, 
4a, 4e, 5b, 5d, 5e, 8b, 9a 

 Beheersing exoten Afzetten opstand en bestrijding verjonging, al dan niet individuele eindkap Varenbroek 1c, 1d, 3a, 3b, 5g, 5i 

 Schermkap Behoud hoofdetage, kapping onder scherm Varenbroek 3g 

 Eindkap Kapping opstand, al dan niet individueel Varenbroek 2a, 2i, 3e (Po), 7a (rij Po), 8a (rij Po) 

 Onderhoud poelen Slibruiming (september-oktober) en manueel verwijderen van planten op 
noordelijke oever (met korfmaaier of sloothaak) 

Varenbroek 2d, 4c 

 



   
 DEEL 4│ BEHEERMAATREGELEN 

   
OPMAAK UITGEBREID BEHEERPLAN VOOR STERSCHOTS, BEELTJENS, KWAREKKEN, GEMEENTEBOSSEN WESTERLO, VARENBROEK, HERTBERG OOST EN HERTBERG WEST │ 31 
 

Werkjaar Maatregel Omschrijving Bosplaats Bestand 

2017 Bosrandbeheer Beheer zoom-mantel door maaien (na 15 juni) van de zoom en cyclisch afzetten 
van de mantel (hakhoutbeheer) 

Varenbroek 1a, 2a, 2f, 5a, 5h, 7b 

 Ruigtebeheer Al dan niet cyclisch afzetten van de verjonging of maaien indien mogelijk Varenbroek 1b*, 1h, 2d*, 3c 

 Beheer hakhout Cyclisch afzetten loofhout (zwEls) Varenbroek 7b 

2018 Verjonging Natuurlijke en/of kunstmatige verjonging Varenbroek 2a, 2i, 3a, 3b, 3g, 5i, 8a 

 Aanleg bosrand  Varenbroek 2a, 2f, 5h 

 Nabehandeling exoten Bestrijding verjonging en glyfosaat Varenbroek 1c, 1d, 3a, 3b, 5g, 5i 

 Hooilandbeheer Jaarlijks éénmalig laat maaien, indien hoge productie alsnog tweemaal Varenbroek 1e, 1f, 1g, 2d*, 2f*, 4c, 4d, 5c 

 Bosrandbeheer Beheer zoom door maaien (na 15 juni) Varenbroek 1a, 5a, 5h, 7b 

2019 Nabehandeling exoten Bestrijding verjonging en glyfosaat Varenbroek 1c, 1d, 3a, 3b, 5g, 5i 

 Hooilandbeheer Jaarlijks éénmalig laat maaien, indien hoge productie alsnog tweemaal Varenbroek 1e, 1f, 1g, 2d*, 2f*, 4c, 4d, 5c 

 Bosrandbeheer Beheer zoom door maaien (na 15 juni) Varenbroek 1a, 2a, 5a, 5h, 7b 

2020 Hooilandbeheer Jaarlijks éénmalig laat maaien, indien hoge productie alsnog tweemaal Varenbroek 1e , 1f, 1g, 2d*, 2f*, 4c, 4d, 5c 

 Bosrandbeheer Beheer zoom door maaien (na 15 juni) Varenbroek 1a, 2a, 5a, 5h, 7b 

2021 Vrijstelling Vrijstellen recente verjonging, indien nodig inboeten of alsnog aanplanten Varenbroek 2a, 2i, 3a, 3b, 3g, 5i, 8a 

 Facultatieve dunning Verjonging dunnen Varenbroek 1b, 4e 

 Ruigtebeheer Al dan niet cyclisch afzetten van de verjonging of maaien indien mogelijk Varenbroek 1b*, 1h, 2d*, 3c 

 Hooilandbeheer Jaarlijks éénmalig laat maaien, indien hoge productie alsnog tweemaal Varenbroek 1e , 1f, 1g, 2d*, 2f*, 4c, 4d, 5c 

 Bosrandbeheer Beheer zoom door maaien (na 15 juni) Varenbroek 1a, 2a, 5a, 5h, 7b 

2022 Vrijstelling Vrijstellen recente verjonging, indien nodig inboeten of alsnog aanplanten Varenbroek 2a, 2i, 3a, 3b, 3g, 5i, 8a 

 Hooilandbeheer Jaarlijks éénmalig laat maaien, indien hoge productie alsnog tweemaal Varenbroek 1e , 1f, 1g, 2d*, 2f*, 4c, 4d, 5c 

 Bosrandbeheer Beheer zoom door maaien (na 15 juni) Varenbroek 1a, 2a, 5a, 5h, 7b 

2023 Vrijstelling Vrijstellen recente verjonging, indien nodig inboeten of alsnog aanplanten Varenbroek 2a, 2i, 3a, 3b, 3g, 5i, 8a 

 Hooilandbeheer Jaarlijks éénmalig laat maaien, indien hoge productie alsnog tweemaal Varenbroek 1e , 1f, 1g, 2d*, 2f*, 4c, 4d, 5c 

 Bosrandbeheer Beheer zoom door maaien (na 15 juni) Varenbroek 1a, 2a, 5a, 5h, 7b 

2024 Hooilandbeheer Jaarlijks éénmalig laat maaien, indien hoge productie alsnog tweemaal Varenbroek 1e , 1f, 1g, 2d*, 2f*, 4c, 4d, 5c 

 Bosrandbeheer Beheer zoom door maaien (na 15 juni) Varenbroek 1a, 2a, 5a, 5h, 7b 

2025 Dunning Selectieve hoogdunning Varenbroek 1a, 1b*, 1c, 1d, 2b, 2e, 2h, 3e*, 3h, 3i, 
4a, 4e, 5b, 5d, 5e, 8b, 9a 
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Werkjaar Maatregel Omschrijving Bosplaats Bestand 

2025 Ruigtebeheer Al dan niet cyclisch afzetten van de verjonging of maaien indien mogelijk Varenbroek 1b*, 1h, 2d*, 3c 

 Hooilandbeheer Jaarlijks éénmalig laat maaien, indien hoge productie alsnog tweemaal Varenbroek 1e , 1f, 1g, 2d*, 2f*, 4c, 4d, 5c 

 Onderhoud poelen Slibruiming (september-oktober) en manueel verwijderen van planten op 
noordelijke oever (met korfmaaier of sloothaak) 

Varenbroek 2d, 4c 

 Bosrandbeheer Beheer zoom-mantel door maaien (na 15 juni) van de zoom en cyclisch afzetten 
van de mantel (hakhoutbeheer) 

Varenbroek 1a, 2a, 2f, 5a, 5h, 7b 

 Beheer hakhout Cyclisch afzetten loofhout (zwEls) Varenbroek 7b 

2026 Hooilandbeheer Jaarlijks éénmalig laat maaien, indien hoge productie alsnog tweemaal Varenbroek 1e , 1f, 1g, 2d*, 2f*, 4c, 4d, 5c 

 Bosrandbeheer Beheer zoom door maaien (na 15 juni) Varenbroek 1a, 2a, 5a, 5h, 7b 

2027 Hooilandbeheer Jaarlijks éénmalig laat maaien, indien hoge productie alsnog tweemaal Varenbroek 1e , 1f, 1g, 2d*, 2f*, 4c, 4d, 5c 

2028 Hooilandbeheer Jaarlijks éénmalig laat maaien, indien hoge productie alsnog tweemaal Varenbroek 1e , 1f, 1g, 2d*, 2f*, 4c, 4d, 5c 

 Bosrandbeheer Beheer zoom door maaien (na 15 juni) Varenbroek 1a, 2a, 5a, 5h, 7b 

2029 Facultatieve dunning Verjonging dunnen Varenbroek 2a, 2i, 3a, 3b, 3g, 5i, 8a 

 Ruigtebeheer Al dan niet cyclisch afzetten van de verjonging of maaien indien mogelijk Varenbroek 1b*, 1h, 2d*, 3c 

 Hooilandbeheer Jaarlijks éénmalig laat maaien, indien hoge productie alsnog tweemaal Varenbroek 1e , 1f, 1g, 2d*, 2f*, 4c, 4d, 5c 

 Bosrandbeheer Beheer zoom door maaien (na 15 juni) Varenbroek 1a, 2a, 5a, 5h, 7b 

2030 Hooilandbeheer Jaarlijks éénmalig laat maaien, indien hoge productie alsnog tweemaal Varenbroek 1e , 1f, 1g, 2d*, 2f*, 4c, 4d, 5c 

 Bosrandbeheer Beheer zoom door maaien (na 15 juni) Varenbroek 1a, 2a, 5a, 5h, 7b 

 


