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Inleiding 

Bosreservaten worden aangeduid overeenkomstig artikels 22 tot 30 van het Bosdecreet en het bijhorende 
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 1993 tot vaststelling van regelen betreffende de aanwijzing 
of erkenning en het beheer van de bosreservaten.   

Tot op heden werden in Vlaanderen ca. 2 273 ha bos als bosreservaat erkend of aangeduid door de Minister 
van Leefmilieu.  De Vlaamse bosreservaten hebben een tweeledig, onlosmakelijk verbonden, doel : 
• enerzijds hebben bosreservaten een belangrijke wetenschappelijke functie te vervullen in het kader van 

het verwerven van een breder inzicht en diepere kennis nodig voor een meer natuurgetrouw beheer van 
onze Vlaamse bossen. 

• anderzijds wordt in bosreservaten, net zoals in beboste natuurreservaten, gestreefd naar het behoud of de 
verhoging van de natuurwaarde. 

Het verwerven van kennis over de autonome levensprocessen in het bos bij integrale reservaten en over 
de invloed van specifieke, gerichte beheermaatregelen op de natuurwaarden in het bos in de gerichte 
reservaten enerzijds en het onvoorwaardelijk nastreven van een verhoging van de natuurwaarden anderzijds 
staan als doelstellingen decretaal op gelijke voet. 

Deze tweeledige visie op bosreservaten wijkt enigszins af van het originele principe van bosreservaten, 
namelijk stukken bos, al dan niet in primaire toestand, die ingericht worden als strikt reservaat.  In Duitsland, 
Zwitserland, Slovenië, Oostenrijk en Hongarije bestaat reeds een zeer lange traditie van onderzoek in 
integrale reservaten.  In ons Vlaams netwerk van bosreservaten is de doelstelling natuurbehoud vanwege 
deze tweeledige visie dan ook expliciet aanwezig. 

• Reservaten senso stricto : van uitzonderlijk wetenschappelijk belang 

Voldoende grote integrale reservaten zijn de enige plaatsen waar bosdynamieken spontaan 1 kunnen ver-
lopen en niet door de mens in één of ander richting worden bijgestuurd.  Enkel hier kan men spontane 
successie- en ontwikkelingsstadia in het bos, de concurrentie tussen soorten en de processen van 
veroudering, degradatie en heropbouw bestuderen. 

Een twintigtal landen waaronder België werken momenteel mee aan de uitbouw van een Europees netwerk 
van integrale reservaten, representatief voor alle belangrijke natuurlijke bostypes  van Europa, met 
afspraken wat betreft gemeenschappelijke, gestandaardiseerde metingen zodanig dat uitwisseling van 
gegevens mogelijk is. 

De rol die België hierin kan spelen is bescheiden maar niettemin belangrijk.  Voor Vlaanderen streeft het 
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer naar minstens 1 volwaardig integraal reservaat voor alle belangrijke 
bostypes in Vlaanderen.  Binnen deze integrale reservaten wordt een monitoringprogramma opgestart. 

Bij de selectie van deze bosreservaten senso stricto gelden 2 belangrijke criteria : 

                                                      

1 Spontaan betekent in deze context zonder directe menselijke tussenkomst.  De indirecte beïnvloeding van buitenaf kan in versnipperd Vlaanderen nooit 
uitgesloten worden. 
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Representativiteit :alle belangrijke Vlaamse bosgemeenschappen in het netwerk moeten vertegenwoordigd 
zijn met minstens één goed ontwikkeld voorbeeld per fytogeografische streek waar dit bostype voorkomt.  
Bovendien wordt erop toegezien dat de bostypes waarvoor Vlaanderen een belangrijke rol kan spelen (zoals 
het Endymio-carpinetum) goed vertegenwoordigd zijn. 

Oppervlaktecriterium : dit houdt in dat bosreservaten senso stricto voldoende groot moeten zijn om alle 
ontwikkelingsfasen (van verjongingsfase tot vervalfase) van het bos te kunnen omvatten. Dit wordt Minimum 
Structuur Areaal genoemd (MSA). Afhankelijk van het bostype varieert het MSA tussen 10 ha (alluviale 
bossen) en 50 ha (eiken-berkenbossen).  Daarbij dient dan nog een buffer te worden gerekend. 

• Reservaten senso latu 

Reservaten senso latu voldoen niet aan de criteria om te worden opgenomen in het Europese 
reservatennetwerk senso stricto (te klein, onvoldoende gebufferd, ...) of kunnen bewust worden ingesteld om 
via aangepast beheer bepaalde levensgemeenschappen, bosbedrijfsvormen (middelhout, hakhout), 
bosstructuren (open bos, bosranden, open plekken ...), specifieke soorten en de daarmee samenhangende 
natuurwaarden te creëren, hercreëren of behouden.  Zij hebben dus bij uitstek een natuurbehoudsfunctie 
doch zijn ook wetenschappelijk van belang, bijvoorbeeld voor het opvolgen en beoordelen van concrete 
beheeractiviteiten. 

Bij de selectie van dit type bosreservaat spelen dan ook vooral de zeldzaamheid en de onvervangbaarheid 
een belangrijke rol. 
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1 Statuut 

1.1 Datum van erkenning bosreservaat 

De uitbreiding van het bosreservaat Grootbroek, gelegen te Bree-Kinrooi, eigendom van het Vlaams 
Gewest, met een oppervlakte van 40 ha 86 a en 41 ca, werd erkend als bosreservaat bij Ministerieel Besluit 
van 28 september 2001, weergegeven in bijlage 1. 

• Art. 1 verwijst naar de perimeter van de erkenning en geeft een oppervlakte aan van 40 ha 86 a en 
41 ca  

• Art. 2 noemt de kadastrale percelen :  
  Bree, 3de afdeling, Sectie A, nrs. 1/A/5, 1/G/5, 1/H/58, 1/E/5, 1/F/5, 1B/B5, 1/G/7, 1/M/7, 1/L/7, 

1/K/3, 1/K/7, 1/C/5 
 Kinrooi, 2de afdeling, Sectie D, nrs. 954/R/8, 954/D/27, 954/W/27, 954/D/29, 954/E/29, 954/F/29, 

954/G/29, 954/H/29, 954/C/31, 954/B/31  
 

1.2 

Perimeter  erkenning volgens art. 1 van het Ministerieel Besluit 
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1.2 Motivatie van erkenning 

De motivatie van erkenning als bosreservaat senso latu is te achterhalen uit het advies van het Instituut voor 
Bosbouw en Wildbeheer (dd 18.12.2000) en de Vlaamse Hoge Bosraad (dd 26.02.01), dat als volgt dient te 
worden geïnterpreteerd : 

• De voorstellen tot uitbreiding vormen interessante en belangrijke verbindingsstukken tussen reeds 
aanwezige reservaatprojecten en dragen bij tot de uitbouw van één groot bos- en natuurgebied in 
Noordoost-Limburg. Enerzijds is er het reeds bestaand bosreservaat Grootbroek, aan de westzijde 
grenst het gebied Mariahof-De Luysen, beheerd door Natuurpunt en aan de noordzijde aan het 
Stamprooierbroek, waar Stichting Limburgs Landschap reeds grote oppervlakten heeft aangekocht. 
Het tweede stuk van 3 ha grenst in het zuidwesten aan het erkende natuurreservaat ’t 
Hasselterbroek van Limburgs Landschap v.z.w.; 

• De uitbreiding vormt een onmisbare verbindingsschakel tussen het vijvercomplex Mariahof-De 
Luysen en het complex Stamprooierbroek-Grootbroek en Urlobroek; 

• Het maakt deel uit van het voormalige “Marais dit Grootbroek” dat ten tijde van Vandermaelen een 
broekbos was dat een groot deel van de Vlakte van Bocholt bezette en is landschapsecologisch en 
historisch bijzonder rijk; 

• Een beschrijving van de natuurwaarden voor het gebied Mariahof (inclusief het volledige noordelijke 
uitbreidingsgebied), in het kader van het project Grensoverschrijdend landschap Stamprooierbroek 
(Stichting Milieufederatie Limburg, 1992) vermeldt voor de vijvers het voorkomen van een groot 
aantal bijzondere plant- en vogelsoorten; 

• Het bos is heel bijzonder door zijn rijke structuur, door de aanwezigheid van grote, voor de streek 
oude eikenbestanden, en de massale aanwezigheid van Europese vogelkers.  Bovendien zijn de 
bosbestanden de laatste decennia nog nauwelijks beheerd, waardoor het bos reeds veel spontaan 
ontwikkelde elementen bevat.  Het vormt derhalve een belangrijke aanvulling bij het bestaande 
bosreservaat; 

• De vijvergedeelten hebben belangrijke natuurwaarden in de open sfeer, die in het kader van een 
gericht beheer kunnen onderhouden en verder ontwikkeld worden.  Het statuut van bosreservaat 
biedt hiertoe de nodige instrumenten; 

• Het spontaan verbossende gedeelte in het zuiden biedt interessante mogelijkheden voor de studie 
van spontane processen van verbossing op voormalig intensief akkerland; 

• Aansluitend bij de talrijke hoger genoemde natuurreservaten kan op relatief korte termijn een 
beheereenheid (met bossen, vijvers, rietlanden, weilanden,…) op landschapsschaal ontstaan. 

 

1.3 Voorwerp van dit beheerplan 

Dit beheerplan behandelt uitvoerig de bestaande toestand en het geplande beheer voor de uitbreiding van 
het bosreservaat Grootbroek, met name een oostelijke uitbreiding bestaande uit bosperceel 42 met een 
oppervlakte van 3,6769 ha, en een westelijke uitbreiding, bevattende de percelen 37 tot en met 41, met een 
totale oppervlakte van 37,1872 ha. De totale oppervlakte van de uitbreiding bedraagt dus 40,8641 ha.  De 
bestandsindeling wordt weegegeven op kaart 3.2.7. 

Het westelijke gebied is onderverdeeld in vijf door dreven gescheiden blokken van 5-6 ha.  De meest 
westelijke blok is niet bebost, maar bestaat uit een complex van vijvers die naar het noorden toe sterk 
verlanden. 

In opdracht van Bos en Groen werd in 1998 door ir. F. Janssens (c.v. Limburgse Intercommunale voor 
Milieubeheer) reeds een bosbeheerplan opgesteld voor een oppervlakte van het oorspronkelijke 
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bosreservaat Grootbroek, namelijk 136,4079 ha. Omdat de identificatie en algemene beschrijving van de 
uitbreidingspercelen grotendeels overeenkomt met die van het bosreservaat Grootbroek, werden de meeste 
teksten hieromtrent overgenomen uit het bestaand beheerplan. De teksten zijn met een * aangeduid.  
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2 Identificatie van het bos 

2.1 Eigendom en identiteit van het bos 

Het  Domeinbos Grootbroek is eigendom van het Vlaams Gewest. Het deel waarvoor het bosbeheerplan 
opgemaakt wordt, grenst aan het grotere gedeelte van het Grootbroek dat reeds erkend bosreservaat is. Het 
bos is gelegen in boswachterij Kinrooi van Houtvesterij Bree (provincie Limburg). 

Het grootste gedeelte (37,18 ha) van de voorgestelde uitbreiding situeert zich volledig ten westen van de 
Abeek. Deze loop scheidt samen met twee dreven aan weerskanten van de beek de uitbreiding van het 
Grootbroek van het reeds erkende bosreservaat.  

Een klein deel (3,68 ha) van de voorgestelde uitbreiding ligt ten zuidwesten van het bosreservaat en grenst 
zuidelijk aan het natuurreservaat ‘t Hasselterbroek van Limburgs Landschap v.z.w. 

Bijlage 2 geeft de aankoopakte. 

 

2.2 Kadastraal overzicht 

Een kadastraal overzicht van het bosreservaat is hieronder weergegeven. 
 

Gemeente Afdeling Sectie Perceel oppervlakte Eigenaar 

Bree 3 A 1a5 1,38 Vlaams Gewest 

Bree 3 A 1g5 7,815 Vlaams Gewest 

Bree 3 A 1h5 0,675 Vlaams Gewest 

Bree 3 A 1e5 0,0024 Vlaams Gewest 

Bree 3 A 1f5 1,1989 Vlaams Gewest 

Bree 3 A 1b5 2,235 Vlaams Gewest 

Bree 3 A 1g7 1,7869 Vlaams Gewest 

Bree 3 A 1m7 0,1425 Vlaams Gewest 

Bree 3 A 1l7 0,081 Vlaams Gewest 

Bree 3 A 1k3 0,082 Vlaams Gewest 

Bree 3 A 1k7 0,1245 Vlaams Gewest 

Bree 3 A 1c5 1,1866 Vlaams Gewest 

Kinrooi 2 D 954r8 3,6072 Vlaams Gewest 

Kinrooi 2 D 954d27 0,4591 Vlaams Gewest 
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Kinrooi 2 D 954w27 3,178 Vlaams Gewest 

Kinrooi 2 D 954d29 4,9711 Vlaams Gewest 

Kinrooi 2 D 954e31 0,6762 Vlaams Gewest 

Kinrooi 2 D 954f29 2,6957 Vlaams Gewest 

Kinrooi 2 D 954g29 4,1026 Vlaams Gewest 

Kinrooi 2 D 954h29 0,7875 Vlaams Gewest 

   Totaal 37,1872  
 

Bijlage 3 geeft een kopie van de kadastrale legger met afbakening van het bosreservaat. 
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2.3 Administratieve en geografische situering 

2.3.1 Administratieve situering  

Het bosreservaat is gelegen in de provincie Limburg, in het administratief arrondissement Maaseik, het 
gerechtelijk arrondissement Tongeren, de gemeenten Kinrooi en Bree en deelgemeente Molenbeersel. De 
gemeentegrens Bree/Kinrooi loopt schuin door het westelijke uitbreidingsgedeelte. 

Het domeinbos is eigendom van 

Bosbeheer:  Afdeling Bos en Groen 

Houtvesterij:   Bree 

   Ter Rivierenwal 9A  

 3960 Bree  

 tel.: 089/462131 

Houtvester:  Guido Winters  

Boswachterij:  Kinrooi 

Boswachter:   Jan Appermont 

Tel.: 0499/59.33.03 

 

2.3.2 Geografische situering 

Het landschap is gelegen in het grensgebied van de gemeenten Bocholt, Bree en Kinrooi. Het strekt zich uit 
in een brede strook langs de Abeek tussen de Zuid-Willemsvaart in het westen en de steenweg 
Molenbeersel - Kinrooi in het oosten. 

Het bevindt zich in de geografische streek het Maasland. 

Volgens de traditioneel landschappelijke situering volgens Antrop (1989) ligt het Grootbroek in het 
traditioneel landschap ‘Vlakte van Bocholt’. Dit landschap wordt door bovengenoemde auteur als volgt 
omschreven:  

• Structuurdragende matrix : vlakke topografie duidelijk begrensd door topografie (steilrand), vegetatie 
(bossen) en infrastructuur; 

• Open ruimten : weidse open ruimte hoofdzakelijk door vegetatie en reliëf begrensd; 
• Impact gebouwen : bebouwing maakt meestal deel uit van de open ruimte; 
• Betekenis kleine landschapselementen: lineair groen en geomorfologische elementen zijn vaak 

geassocieerd maar zelden herkenbaar. 

Volgens de Landschapsatlas van Vlaanderen is het Grootbroek gesitueerd in: de Relictzone R70013 
‘Stamprooierbroek’: 

• Wetenschappelijke waarde: Groot grensoverschrijdend aaneengesloten ecologisch zeer waardevol 
gebied "Stamprooierbroek-Wijfelterbroek-Laurabossen", omvattende het Stamprooierbroek 
(natuurreservaat, Limburgs Landschap v.z.w.), het Grootbroek (bosreservaat), het Urlobroek, de Zig 
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(natuurreservaat Stichting Limburgs Landschap), Mariahof-De Luysen (natuurontwikkelingsplan 
VLM; reservaat Natuurpunt). Dit vlakke gebied met een hoogteligging van ca 35 meter is door een 
gebrekkige natuurlijke ontwatering van nature uit moerassig. 

• Historische waarde: Op de natte tot zeer natte zandige tot lemige zandige ondergrond bevond zich 
een uitgestrekt moeras. Onenigheid over het toen nog kleinschalige land- en vruchtgebruik leidde 
geregeld tot twisten tussen geallieerde gemeenten van het Graafschap Loon enerzijds en van de 
abdij van Thorn anderzijds. Over dit gebied bestond geen discussie daar het steeds onder water 
stond. Het KB van 1865 beval drooglegging van de moerassen via de aanleg van de Lossing of 
Emissaire. Vanaf 1890 is de Watering Grootbroek actief met drooglegging om speculatieve redenen.  
Stamprooierbroek : De aanleg van de Lossing was onvoldoende om het gebied te ontwateren. 
Daarom werden bijkomende grachten (o.a. de Neerbroeklossing) gegraven. Dit betekende een 
stimulans voor de turfuitbating en leidde tot de omvorming van moeras in bos. Het Stamprooierbroek 
is thans volledig beschermd als landschap  Grootbroek: Komt reeds voor als bos op de 
Ferrariskaart.  Urlobroek : Lappendeken van weilanden, Elzenbroekbosjes en Eiken-berkenbosjes. 
De Zig : Op de Ferrariskaart is het gebied aangeduid als beemdgebied. Door het graven van de 
Lossing wordt de waterhuishouding aangetast.  De veenbodem wordt ontgonnen hetgeen acht 
vijvers doet ontstaan. Na 1955 worden de vijvers afgelaten en beplant met Populier. Het gebied 
wordt thans hersteld door de Limburgs Landschap v.z.w.  Mariahof - De Luysen : Open water en 
wetlands (ingericht door de VLM). 

• Beleidswenselijkheden: Heroriëntering van het waterbeheer (Watering Grootbroek) gericht op het 
behoud en herstel van natuur- en landschapswaarden. Streven naar afstemming van beheer tussen 
verschillende terreinbeheerders om te komen tot een eenheid natuur op landschapsschaal. 

De Ankerplaats A70026 ‘Vallei van de Abeek van Bocholt tot Molenbeersel met Stamprooierbroek ’: 

• Wetenschappelijke waarde: De kleinschalige, sterk gedifferentieerde, menselijke beïnvloeding van 
dit zeer uitgestrekte, overwegend natte gebied, resulteerde in een grote verscheidenheid aan 
biotopen. Landschapsecologisch is het belangrijk omwille van het voorkomen van uitgestrekte 
complexen historisch stabiele bossen, weiden, heidegebieden en moerassen.. 

• Esthetische waarde: De enorme uitgestrektheid van het terrein contrasterend met de 
kleinschaligheid van het landschap en de grote verscheidenheid in de begroeiing liggen aan de 
basis van de hoge esthetische belevingswaarde. 

• Sociaal-culturele waarde : De zeer geringe bewoningsdichtheid van het landschap dat daarenboven 
landsgrensoverschrijdend is, maken het tot een gewaardeerd stiltegebied. Wandel- en fietspaden 
werden er uitgestippeld. 

• Ruimtelijk-structurerende waarde: De Abeek en de Lossing zijn bepalend voor de vorm en het 
uitzicht van het landschap. 

De Uitbreiding Grootbroek is terug te vinden op kaartblad 18/2, 18/3, 18/6 en 18/7 en is gelegen binnen de 
UTM-hokken FS8673, FS8773 en FS8872 en IFBL-kwartierhokken c7-34-23, c7-35-24, c7-35-31 en c7-35-
33. 

Op kaart 2.3.1 en 2.3.2 is de situering van het bosreservaat terug te vinden: 

- op een recente stafkaart, schaal 1/10.000 

- op een orthofoto binnen zijn ruimere omgeving, schaal 1/10.000 
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2.3.2.1 Bodemgebruik in de omgeving 

Het bodemgebruik in de omgeving van het bosreservaat werd afgeleid uit de Biologische Waarderingskaart 
die gecorrigeerd werd door middel van eigen terreininventarisatie.  Kaart 2.3.3 geeft het bodemgebruik. 

We concluderen dat : 
• de bestanden 37 tot en met 41 in het noorden en het oosten grotendeels grenzen aan andere 

boscomplexen en in het westen aan moeraslandschap; 
• er ten zuiden van deze bestanden een mozaïekstructuur van populierenaanplantingen, 

naaldhoutaanplantingen en wilgenstruweel; 
• perceel 42 in het noorden en het oosten begrensd is door het bosreservaat Grootbroek; 
• perceel 42 in het westen grenst aan akkers en grasland en in het zuiden aan alluviaal bos. 

2.4 Bestemming volgens gewestplan 

Praktisch het volledige bosreservaat, met uitzondering van de zuidwestelijke hoek en het voormalige 
akkerland (bestand 42) is gelegen binnen natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat.  
De zuidwestelijke hoek en  het voormalige akkerland hebben bestemming natuurgebied. 

Volgens het KB van 1 september 1980 geldt voor het bestemmingsvoorschrift natuurgebied “de 
natuurgebieden zijn bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurlijk milieu.  In 
deze gebieden mogen jagers- en vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet kunnen gebruikt 
worden als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk Natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of 
natuurreservaten zijn gebieden die in hun staat behouden moeten worden. In deze gebieden zijn enkel 
handelingen en werken toegestaan die nodig zijn voor de bescherming van het gebied.’” 

Kaart 2.4.1 geeft de gewestplanbestemming van het bosreservaat en zijn omgeving. 

2.5 Ligging in of nabij speciale beschermingszones 

2.5.1 Beschermde landschappen 

Geen van de percelen 37 tot en met 42 is beschermd als landschap. Het gedeelte van het bosreservaat 
Grootbroek gelegen ten noorden van de Lossing maakt deel uit van het gerangschikte landschap 
‘Stamprooierbroek’. In het Ministerieel Besluit van 8 februari 1985 werd het ‘Stamprooierbroek’ gerangschikt 
overeenkomstig de bepalingen van de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van Monumenten en 
landschappen. 

2.5.2 Europese beschermingszones 

Vijf internationale wetgevende initiatieven hebben gevolgen voor het Vlaamse gebiedsgerichte natuurbeleid. 
Het betreft twee Europese richtlijnen - de ‘Vogelrichtlijn’ en de ‘Habitatrichtlijn’-, de Ramsar-Conventie, de 
Conventie van Bern en de Benelux-overeenkomst op het gebied van natuurbehoud en 
landschapsbescherming.  

De Europese Richtlijn 92/43/EEG heeft het behoud van de biodiversiteit tot doel en streeft naar 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna die hiervan deel uitmaken. Als 
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uitvoeringsmaatregel dienen door elk land speciale beschermingszones (Special areas of Conservation) te 
worden aangeduid. Elke lidstaat is verplicht de nodige beschermingsmaatregelen te treffen. Het Grootbroek 
en de uitbreiding van het bosreservaat is gelegen binnen habitatrichtlijngebied ‘Abeekvallei met 
aanliggende moerasgebieden’ BE2200033, deelgebied 1. 

Dit habitatrichtlijngebied heeft een oppervlakte van 2523 ha.  Het gebied werd aangeduid omwille van de 
aanwezigheid van volgende habitats: 

Oligotrofe wateren van het Middeleuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes- 

vegetatie of met eenjarige vegegatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia) 3130 

Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix     4010 

Droge heide (alle subtypen)        4030 

Overgangs- en trilveen         7140 

Slenken in veengronden (Rhynchosporion)      7150 

Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten    9190 

Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,Alnion incanae,  

Salicion albae)          91EO(+) 

 

Voor het habitatrichtlijngebied ‘Abeekvallei met aanliggende moerasgebieden’ werden geen soorten 
aangeduid. Ondertussen is het voorkomen van 3 soorten van Bijlage II aangetoond, namelijk  

• Vliegend hert (Lucanus cervus) 
• Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) 
• Bever (Castor fiber) 

Het voorkomen van deze soorten wordt onder het Hoofdstuk Fauna (§ 3.2.2) meer uitgebreid besproken.  

Bovendien kan nog van 2 andere soorten het voorkomen vermoed worden omdat er erg geschikt leefgebied 
voorhanden is. Er is nog geen gericht onderzoek naar deze ‘moeilijk waarneembare’ soorten uitgevoerd: de 
Zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana) en de Bittervoorn (Rhodeus sericeus amarus). 

De types 3130 en 91EO komen voor in het bosreservaat.  Het laatst genoemde type is bovendien een 
prioritair habitat.  Ook het type 9190 komt voor op de hogere en dus drogere gedeelten van het bos. 

De Europese Richtlijn 79/409/EEG (02.04.1979), tot aanwijzing van speciale beschermingszones inzake het 
behoud van de vogelstand, verplicht de lidstaten voor de in bijlage bij de richtlijn vermelde bijzonder te 
beschermen vogelsoorten, alsook voor de geregeld voorkomende trekvogels, speciale 
beschermingsmaatregelen te treffen. Het Grootbroek is gelegen in vogelrichtlijngebied nr. 21, gekend onder 
de naam “Hamonterheide-Hageven-Buitenheide-Mariahof-Stamprooierbroek”. Het volledige 
Vogelrichtlijngebied heeft een totale oppervlakte van 15.301 ha. 
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In deze zones worden naast natuurgebied (N-gebied), reservaatgebied (R-gebied), bosgebieden en 
bosgebieden met ecologisch belang, zoals ingetekend op het gewestplan, de volgende habitats beschermd: 

o droge en vochtige heiden; 
o al dan niet gefixeerde landduinen; 
o moerassen en vijvers; 
o houtwallen; 
o loofbossen. 

Criteria voor aanduiding: broedgebied van Woudaapje, Roerdomp, Wespendief, Bruine kiekendief, Velduil, 
Nachtzwaluw, IJsvogel, Zwarte specht, Boomleeuwerik, Blauwborst en Grauwe klauwier.  Het is een 
belangrijk doortrekgebied voor Visarend en Porseleinhoen. 

Het vermeld besluit heeft de ligging en de omvang van de vogelrichtlijngebieden aangegeven. Het bevat 
geen maatregelen ter bescherming van deze gebieden. Ter naleving van de vogelrichtlijn stelt het besluit dat 
er ‘specifieke maatregelen’ kunnen worden genomen, gericht op het behoud en herstel van de 
natuurwaarden. Voorlopig werden de volgende concrete maatregelen afgevaardigd: 

o voor de aanleg van een hoofdtransportleiding, voor ruilverkavelings- en/of 
landinrichtingsprojecten en voor waterhuishoudingsprojecten, die het waterregime 
beïnvloeden, is een milieueffectrapport verplicht; 

o de jacht op Smient is verboden binnen alle vogelrichtlijngebieden en de jacht op alle 
waterwild binnen de perimeter van een aantal vogelrichtlijngebieden (Hamonterheide-
Hageven-Buitenheide-Mariahof-Stamprooierbroek niet inbegrepen). 

o Voor het uitvoeren van bepaalde werken en handelingen, die van aard zijn ecologisch 
waardevolle vegetaties of landschapselementen te wijzigen, is een vergunning vereist 
(vegetatiebesluit); 

o Het verbod om met dierlijk mest te bemesten in de periode van 2 november t.e.m. 15 
februari. 

Naast deze positieve beschermingsmaatregelen, dienen de lidstaten ook te zorgen voor preventie van 
nadelige effecten. De vogelrichtlijn bevat in dit verband een cruciaal, zij het vrij vaag artikel. Art. 4.4 stelt dat 
“de lidstaten de passende maatregelen moeten nemen om de vervuiling en de verslechtering van de 
woongebieden in de vogelrichtlijngebieden te voorkomen, alsmede om te voorkomen dat de vogels daar 
worden gestoord, voor zover deze vervuiling, verstoring en verslechtering van wezenlijke invloed zijn”. 

Voor situering van het bosreservaat binnen het EG-Vogelrichtlijngebied en Habitatrichtlijngebied, zie kaart 
2.5.1 

2.5.3 Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 

De uitbreiding van bosreservaat Grootbroek is gelegen binnen VEN-gebied.  Het is gelegen binnen een 
GEN-gebied (Grote Eenheden Natuur):  Het Stamprooierbroek, St.-Maartensheide en omgeving (incl. 
Lozerheide en Smeetshof) (kaart 2.5.1). 

 

 



  16 

2.5.4 Natuurreservaten  

De westelijke uitbreiding van het bosreservaat Grootbroek vormt de verbinding tussen het bosreservaat 
Grootbroek in het oosten en het natuurgebied Mariahof (24 ha) in het westen. Mariahof is een complex van 
vijvers en vochtige bossen beheerd door Natuurpunt. Verder westwaarts bevindt zich het natuurreservaat 
Sint-Maartensheide – De Luysen beheerd door Natuurpunt met een oppervlakte van 118 ha waarvan 90 ha 
erkend.  Ten noorden grenst de uitbreiding  aan het erkend natuurreservaat Stamprooierbroek in beheer bij 
de vzw Limburgs Landschap. Het natuurreservaat Stamprooierbroek is gelegen ten noorden van de Lossing. 
Ten zuiden van bosreservaat Uitbreiding Grootbroek grenst het natuurreservaat ’t Hasselterbroek, eveneens 
in beheer bij Limburgs Landschap.  Verder zuidoostwaarts, maar aansluitend op ’t Hasselterbroek bevindt 
zich het natuurreservaat De Zig, eveneens in beheer door Limburgs Landschap.  In hoofdstuk 3.2.2.11 
worden de gebiedsvisies voor de verschillende reservaten toegelicht.  In een vergadering (08/05/2006) met 
een uitgebreide Adviescommissie waarin vertegenwooordigers van de verschillende natuurreservaten 
zetelden, werd overlegd hoe het beheer van de verschillende reservaten incl. het bosreservaat, optmimaal 
op elkaar afgestemd kon worden. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de reservatenstatus van de Limburgs Landschap.  286 ha werd 
inmiddels erkend als natuurreservaat.  58 ha is nog in behandeling bij de bevoegde administraties. 

 

Kaart 2.5.1 geeft de situering van het aangrenzende bosreservaat en natuurreservaten. 

2.5.5 Andere 

Grensoverschrijdende landschappen 

Grensoverschrijdend landschap Stamprooierbroek-Wijffelterbroek-Laurabossen 

De Beneluxovereenkomst inzake natuurbehoud en landschapsbescherming (8 juni 1982, Belgisch 
Staatsblad van 20 oktober 1982) omvat een aantal intentieverklaringen, in het raam van een actief 
Beneluxbeleid op het vlak van het leefmilieu en tot het behoud van natuurgebieden en de bescherming van 
waardevolle landschappen. Meer bepaald voor een doeltreffende bescherming van grensoverschrijdende 
natuurgebieden en landschappen worden een aantal maatregelen voorgesteld. 

De gemeenten Kinrooi, Bree, Bocholt, Maaseik, Hamont, Brudel, Weert en Stramproy hebben op 27 
augustus 1989 een intentieverklaring ondertekend waarbij zij verklaren zich gezamenlijk te willen inzetten 

deelgebieden oppervlakte (ha) dossier datum
Stamprooierbroek s.s. 53,5641 Erkenning 28/12/1990

13,4312 Uitbreiding 1 22/12/1995
39,5658 Uitbreiding 2 26/05/2000

t Hasselterbroek 35,2467 Erkenning 2/07/1999
Zig 18,3645 Erkenning 8/05/2000
Stamprooierbroek (samenvoeging van de 
drie bovenstaande deelgebieden)

73,4246 Uitbreiding 3 en 
samenvoeging

15/01/2002

Stamprooierbroek 52,6198 Uitbreiding 4 10/12/2003
Totaal 286,2167
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voor de realisatie van het grensoverschrijdend landschap Stamprooierbroek-Wijffelterbroek-Laurabossen In 
het kader daarvan hebben de acht betrokken Vlaamse en Nederlandse gemeenten een 
grensoverschrijdende werkgroep opgericht, die als taak heeft een aantal op elkaar afgestemde 
beleidsvoorstellen uit te werken na aflijning van het grensoverschrijdend landschap, inventarisatie van de 
landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden en de knelpunten. De intergemeentelijke werkgroep 
stelde een rapport samen waarin werd voorgesteld een uitvoeringsgericht beheerplan voor het gebied op te 
stellen waarbij – uitgaande van natuurbehoud – ook de belangen van de landbouw, de veeteelt, het toerisme 
en de recreatie worden ingebracht.  Het is de bedoeling dat beleidsplan door de betrokken gemeenten als 
vast beleidskader zou gehanteerd worden en gebruikt zou worden om particuliere eigenaars te bewegen het 
plan ook als zodanig te erkennen. De werkgroep staat in voor het gezamenlijk beheer van het natuurgebied 
Stamprooierbroek. 

In 1997 heeft het Bureau LST de opdracht gekregen van de Vlaamse Landmaatschappij en het gewest 
Midden-Limburg tot het opstellen van een Grensoverschrijdend Beheer- en Uitvoeringsplan. Doel van de 
opdracht is om voor een gebied aan weerszijden van de Belgisch-Nederlandse grens een éénduidig beheer- 
en uitvoeringsplan op te stellen. Het rapport bevat tevens een aantal concrete projecten die kaderen binnen 
het globale concept en die zullen ingebracht worden als subsidieproject binnen de B.E.U.-regelgeving. 
Coördinatie langs Vlaamse zijde gebeurt door het Regionaal Landschap Kempen en Maasland. De 
uitvoering en (co)financiering van de concrete projecten is in handen van diverse initiatiefnemers waaronder 
de vzw Limburgs Landschap, vzw Natuurreservaten, de betrokken gemeenten en het Vlaams Gewest (onder 
meer in et kader van de Landinrichting).  Het beheerplan is opgesteld maar de uitvoering ervan is tot nu toe 
niet gebeurd. 

Stiltegebied Noordoost Limburg 

De bescherming van gebieden waar kunstmatige geluidsverstoring afwezig is, vloeit voort uit het feit dat 
deze gebieden een schaars goed geworden zijn, waarmee op termijn op een duurzame wijze dient te 
worden omgesprongen. Om op een gefundeerde wijze een stiltegebied te kunnen uitbouwen is het van 
belang dat de problematiek op een gemeenschappelijk verantwoorde manier wordt uitgediept en de 
mogelijkheden om doelstellingen te formuleren en tot een beschermingsbeleid te komen, grondig worden 
overwogen. 

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

Landinrichtingsproject Noordoost-Limburg 

Op 23 oktober 1991 keurde de Vlaamse Regering het besluit “houdende de afbakening van het 
pilootlandinrichtingsproject Noordoost Limburg, de omschrijving van de uitgangsdoelstellingen en de 
bepaling van de overheden die bij de landinrichting worden betrokken ter oprichting van het 
landinrichtingscomité” goed. 

Volgende uitgangsdoelstellingen werden in het besluit goedgekeurd: 

• Ondersteuning van de lopende initiatieven rond het “grensoverschrijdend landschap”; 
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• Uitwerking van concrete inrichtingsmaatregelen ter bescherming en ontwikkeling van het 
vogelrichtlijngebied; 

• Ontwikkeling van een milieuhygiënische en duurzame landbouw, waaronder specifiek de opvolging 
van het beregeningsproject “Ophoven”; 

• Behoud en ontwikkeling van de beekstructuur en de relatie beekecosysteem met vallei; 
• Buffering van kwetsbare beekvalleien; 
• Ondersteunen en nemen van concrete maatregelen ter bescherming van de waterwingebieden. 

 

2.6 Erfdienstbaarheden 

Doorheen het bosreservaat lopen geen openbare buurtwegen.  Ten zuiden van het bosreservaat bevindt 
zich de openbare buurtweg “chemin nr. 36” die nu gedeeltelijk niet meer bestaat.  In de buurt van het 
verlaten akkerlandje liep vroeger de openbare buurtweg “chemin nr. 42” die daar nu helemaal verdwenen is. 

De uitbreiding van bosreservaat Grootbroek is gelegen in het ambtsgebied van Watering Grootbroek.  Deze 
watering regelt het beheer van de waterlopen in en rond het bosreservaat.  De Watering onderhoudt de 
geklasseerde waterloop van 2de categorie “Emissaire of Lossing” die in het noorden aan het bosreservaat 
grenst.  Verder ruimt ze ook een afwateringsgracht tussen de bosbestanden en de vijvers. 

De jacht op ree werd bij de aankoop van het terrein (01/04/1997) nog voorbehouden voor een periode van 5 
jaar (tot 31/02/2002). 

Bijlage 4 geeft een kopie uit de Atlas der Buurtwegen.  Kaart 2.6.1 geeft een overzicht van alle wegen. 

2.7 Zones met integraal en gericht beheer 

De uitbreiding van het bosreservaat Grootbroek is van de rest van het 130 ha groot bosreservaat Grootbroek 
afgescheiden door de gekanaliseerde beekloop van de Abeek, maar grenst hier onmiddellijk aan. 

Het gesloten opgaand bos krijgt best na beheer van de aanwezige, agressief verjongende exoten 
(Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Moeraseik) een beheer van “niets doen”.   

De vijvergedeelten hebben belangrijke natuurwaarden in de open sfeer en worden in het kader van een 
gericht beheer onderhouden. 

Het voormalige intensief akkerland krijgt een “niets doen” beheer.  Hier kunnen de spontane processen van 
verbossing bestudeerd worden. 

Kaart 2.7.1 geeft de zones met integraal en gericht beheer.  Voor verdere bespreking en argumentatie wordt 
verwezen naar de hoofdstukken 4 “beheerdoelstellingen” en 5 “beheerrichtlijnen”. 

2.8 Geschiedenis 

Tot in de tweede helft van de 19de eeuw waren grote delen van het landschap omheen het Grootbroek 
moeras. Het waren zogenaamde gemene gronden waar men producten die men op de boerderij niet had, 
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zoals hout, heideplaggen, riet, turf, eikels, voor de varkens enz. kon halen. Doorheen de eeuwen vormde de 
afbakening van de gronden tussen de verschillende dorpen een bron van ruzie.  

In 1865 vond de verkoop van het Stamprooierbroek plaats aan de Generale bank van de Landbouw en 
Openbare Werken. De gronden dienden in 10 jaar tijd te worden drooggelegd en bebouwd. Door het graven 
tussen 1865 en 1875 van het 24 km lange en 3 m brede afwateringskanaal de Lossing, ook Emissaire 
genoemd, en van talrijke afwateringsslootjes, poogde men het gebied te ontwateren voor land- en 
bosbouwdoeleinden. De Lossing en de Abeek kruisen elkaar op drie plaatsen. Na faling van de bank, 
werden de gronden verdeeld onder de geldschieters/aandeelhouders. 

Omstreeks 1887 was het Stamprooierbroek een turfgebied in volle uitbating. Het Neerbroek, het Grootbroek 
en de huidige verlaten viskweekvijvers ten noorden van Mariahof waren nog steeds één groot moerasgebied 
alhoewel in het Grootbroek en rond Mariahof de eerste akkers verschenen. Het overige deel van het terrein 
rond Mariahof was schaarhout en dennenbos. Het graven van de Lossing had niet voldoende resultaten voor 
de afwatering. Daarom werd doorheen het Stamprooierbroek de Neerbroeklossing gegraven. Vooral aan de 
noordoostelijke rand van het Stamprooierbroek vestigde zich landbouw. In het Stamprooierbroek werd 
loofhout aangeplant en in het Grootbroek naaldhout. Omstreeks 1950 werd de Abeek op veel plaatsen 
gekanaliseerd. Er werden in het verleden enkele vijvers aangelegd. Aan de rand van het Stamprooierbroek 
liggen veel weilanden. Zij worden steeds meer door de landbouw verlaten en verruigen bijgevolg.  

In 1976 werd door de toenmalige Dienst Waters en Bossen een gedeeltelijke aankoop van het Grootbroek 
gedaan. In het gebied ten noorden van de Lossing werden sinds 1972 percelen door Limburgs Landschap 
v.z.w. gekocht en samen met Natuurpunt (de Wielewaal) beheerd. 

Het gebied ten noorden van de Lossing (St(r)amprooierbroek) werd om reden van natuurwetenschappelijke 
en esthetische waarde gerangschikt als landschap, in 1985. 

Op de Ferrariskaart (1770-1780) is de volledige uitbreiding van het bosreservaat Grootbroek ingekleurd als 
moerasgebied. Op de Vandermaelenkaart (1850) blijft deze toestand ongewijzigd. De verbossende akker is 
er aangegeven als woeste grond; het noordelijke stuk blijft moeras. Bebossingen zijn wel al in het gebied 
aanwezig, net ten zuiden van het noordelijke stuk. 

De stafkaart van ca 1890 geeft reeds een volledig ander beeld: het gehele gebied is ontgonnen en de 
huidige perceelsindeling is reeds aanwezig. De huidige bosbestanden (ca 25 ha) zijn reeds bebost; de 
huidige vijvers zijn als grasland in getekend. De stafkaart van ca 1920 geeft grotendeels hetzelfde beeld, 
alleen waren de noordelijke vijvers toen wel bebost. Pas op de stafkaart van ca 1950 komen voor het eerst 
de vijvers voor. 

Voor het zuidelijk deel (verlaten akkerland) is de historiek als volgt te reconstrueren: tot op Vandermaelen 
moerasgebied; op de stafkaart van 1890 bebost met naaldhout, rond 1920 terug ontbost en omgezet in 
grasland.  Sindsdien steeds in landbouwgebruik, lange tijd als weiland en sinds enkele jaren als akker.  Nu 
sinds acht jaar uit landbouwproductie genomen en braakliggend. 

De kaarten 2.8.1 – 2.8.7 geven de historische situatie weer. 
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2.9 Kenmerken van het vroegere beheer 

Het bos werd door het Vlaamse Gewest aangekocht op 01/04/1997. 

Het ganse bosreservaat bestaat grotendeels uit een mozaïek van oudere en recentere bebossingen; veelal 
aangeplant op natte heide en hooilanden.  

Het noordelijk voorstel tot uitbreiding kan ruwweg in twee eenheden worden opgesplitst: 

Zowat 25 ha bestaat uit bestanden van Zomereik, aangeplant rond 1920, aangevuld met spontane 
opslag onder dit eikenscherm of op open terrein. Verder nog één bestand met populier met een rijke 
onderetage. De bossen zijn allen jonger dan 100 jaar.  Het gaat hierbij om volgende percelen:  

• Perceel 37: zE, Be, zEl (30-80 jaar), deel wilgenbroek met inboeting van Es en Ze (15 jaar) –  5,24 
ha 

• Perceel 38: zE, Be, zEl (30-80 jaar) – 5,25 ha 
• Perceel 39: zE, Be, zEl (30-80 jaar) – 5,76 ha 
• Perceel 40: A.) zE, Be, Zel (30-80 jaar) – 1,6 ha 

      B.) Po (20 jaar) + nevenetage – 0,73 ha 
      C.) zE, Be, zEl (30-80 jaar) – 3,86 ha 

• Perceel 41:  A.) Vijvers – 12,79 ha 
       B.) zE, Be, zEl, s (30-80 jaar) + Moeraseik – 1,2 ha 
       C.) zE (40-70 jaar) – 0,08 ha 
       D.) 0,67 ha wegen en dijken 

Iets meer dan 12 ha wordt ingenomen door al dan niet verlandende en verbossende vijvers. Enkele van 
de kleinere vijvers, evenals een vijver die met populier was opgeplant, bestaan nu voornamelijk uit 
velden van Riet, kleine lisdodde en Pitrus. Eén voormalige vijver is volledig verbost met wilgenstruweel. 

Het zuidelijk stuk beslaat een oppervlakte van 3,6 ha. Het gaat hier om een ruigte, sinds acht jaar ontstaan 
na het verlaten van de akkerbouw op het perceel. In de zuidelijke punt van het terrein komt een groepje van 
vier oude eiken voor. 
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3 Algemene beschrijving 

3.1 Beschrijving van de standplaats 

3.1.1 Reliëf en hydrografie2 

De Vlakte van Bocholt, waarin het bosreservaat Grootbroek en de uitbreiding ervan is gesitueerd, is een 
vrij vlak landschap dat zwak afhelt van zuidwest (45 m) naar noordoost (35 m). De zuidwestgrens wordt 
gevormd door de zuidelijke steilrand van het Limburgs Plateau. Ten noorden van Bree is deze overgang 
echter veel geleidelijker en minder opvallend. Langs de oostgrens gaat de Vlakte van Bocholt geleidelijk 
over in de Vlakte van de Maas waar de dalbodem zich 5 à 10 m lager bevindt. De laagste zone van de 
Vlakte van Bocholt situeert zich in het noordoosten en vormt daar het Stamprooierbroek. De talrijke 
beken vormen er brede, weinig ingesneden valleien. 

De westelijke uitbreiding van het bosreservaat grenst in het noorden aan de Emissaire of Lossing 
(waterloop 2de categorie) en in het oosten aan de Abeek (waterloop 1ste categorie). Deze waardevolle 
waterloop ontspringt op de ‘Donderslag’ in Meeuwen en mondt uiteindelijk in de Maas uit. Tal van 
afwateringssloten komen op de perceels- en bestandsgrenzen voor. De oude meanderende vorm van de 
Abeek, parallel aan de lossing grenst in het oosten aan perceel 42, terwijl de nieuwe Abeek de 
zuidwestelijke grens vormt. De Abeek 1e categorie wordt onderhouden door AMINAL afdeling Water. De 
waterlopen van 2e, 3e en grachten worden door de Watering het Grootbroek onderhouden. Het 
onderhoud bestaat in het alternerend ruimen van de kruidbegroeiing,  slib- en bodemruiming.  

De biologische waterkwaliteit van de Abeek ter hoogte van het Stamprooierbroek (Grootbroek) is zeer 
goed (BBI = 9, meetpunt 1275 van de VMM, 1994). 

Zowel de Abeek als de Emissaire-Lossing  hebben de bestemming ‘viswater’, maar beiden scoren 
slechts redelijk voor de viswaternormen.  

Een deel van het meest westelijke perceel (12,79 ha) van de grootste uitbreidingszone is niet bebost, 
maar bestaat uit een complex van vijvers die naar het noorden toe sterk verlanden.  De vijvers staan in 
verbinding met de vijver van Mariahof, welke in het westen grenst aan het bosreservaat.  Deze vijver 
wordt gevoed door water van de Abeek.  De figuur onder hoofdstuk 3.2.2.11 geeft de verbindingen 
tussen de verschillende vijvers weer (med. M. Missoorten). 

Kaart 3.1.1 geeft de hoogtelijnen weer en alle waterlopen en stilstaande waters in de omgeving. 

 

 

                                                      

2 Deels uit Biologische waarderingskaart. Verklarende tekst bij kaartbalden 10-18. IN, G. De Knijf, H. Demolder en D. Paelinckx, 2000. 
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3.1.1.1 Geologie 

Het bosreservaat Grootbroek en de uitbreiding ervan is gelegen in de Vlakte van Bocholt.  

In het Laat-Pleistoceen heeft de Maas zich in verschillende fasen in zijn eigen puinkegel ingesneden. Dit 
gebeurde onder invloed van klimaatswisselingen en breukwerking. Hierdoor ontstonden er verschillende 
Maasterrassen. Door een reeks van noordwest naar zuidoost gerichte breuken ontstond er een plotse 
storing in de opeenvolging van geologische lagen. Dit gebied, dat van het Limburgs Plateau afgeschoven is, 
noemen we de Vlakte van Bocholt en het Middenterras van de Maas. 

In de ondergrond van de Vlakte van Bocholt en het Middenterras van de Maas komt hetzelfde 
Maasgrindmateriaal voor als op het Limburgs Plateau. De grindafzettingen komen in deze regio voor op 
diepten van meer dan 10 m. In de Vlakte van Bocholt, die deel uitmaakt van de Roerdalslenk, rust het 
Maasgrind op Pliocene, fluviatiele zanden equivalent met de Zanden van Mol, en meer naar het oosten toe 
op vroeg-Pleistocene fluviatiele zanden die overeenstemmen met de Formatie van Kedichem in Nederland. 

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

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

Kaart 3.1.2 geeft de geologische kaart weer. 

3.1.1.2 Bodem 

Een uitsnit uit de bodemkaart is weergegeven op kaart 3.1.3.  Een zestal bodemseries komen in de 
uitbreidingszones van het bosreservaat voor. Het merendeel van het reservaat bestaat uit veengronden. 

 
V: gronden op venig materiaal. 
Profiel: V is een complex van veengronden met minimum 30 % organisch materiaal tot minimum 30 cm 
diepte. Gewoonlijk is de veenlaag dikker en overtreft vaak 125 cm. Aan de randen van de veenkommen 
komt een minerale ondergrond voor binnen boorbereik. 
Waterhuishouding: De grondwatertafel ligt in normale gevallen tot aan of boven het maaiveld. In de 
zomer daalt het grondwater soms, zodat het veen tijdelijk niet met water verzadigd is. 

Verder komen volgende bodemseries in beperkte oppervlakte voor:  

 
• Sdc: matig natte lemige-zandgronden met verbrokkelde textuur B horizont 
• Sec: natte lemige-zandgronden met verbrokkelde textuur B horizont 
• Sep: natte lemige-zandgronden zonder profielontwikkeling 
• Zfp(v): zeer natte zandgronden zonder profielontwikkeling met een oppervlakkige veenbedekking 
• t-Pfpz: zeer natte zandleemgronden zonder profiel ontwikkeling, lichter worden in de diepte; met 

grintsubstraat. 
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3.2 Beschrijving van het biologisch milieu 

3.2.1 Flora 

3.2.1.1 Vegetatiekundige bespreking 

3.2.1.1.1 KARTERING VOLGENS DE BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART 

De Biologische Waarderingskaart welke momenteel beschikbaar is over het bosreservaat is de BWK versie 
2.1.  Kaart 3.2.1 geeft de BWK versie 2.1 en de door Aeolus geactualiseerde Biologische Waarderingskaart. 
Volgens de BWK versie 2.1 wordt het bos als volgt getypeerd: 

Noordelijk deel van het bosreservaat 

Het noordelijk stuk van bestand 37 is gekarteerd als mc, sf, frax. 

Mc: Grote zeggenvegetatie (Magnocaricion).  Het betreft een vegetatie opgebouwd uit grote zeggen, dikwijls 
grote bulten of zoden vormend met als typische soorten Scherpe zegge en Gele lis (in bestand 37 
voorkomend).  Sf: Vochtig meso- tot eutroof wilgenstruweel (Salicetum triandra-viminalis).  Dit zijn 
wilgenstruwelen langs rivieren en grienden, regelmatig overstroomd.  Kenmerkend is het voorkomen van 
verschillende soorten smalbladige wilgen moerasplanten in de ondergroei (o.a. Gele lis en Grote wederik). 
Frax wijst op de inplant met Gewone es. 

Het zuidelijk deel van bestand 37 bestaat uit volgend complex: vn, mc, que, pop.  Vn: Nitrofiel alluviaal 
elzenbos (Macrophorbio-Alnetum).  Een elzen of elzen-essenbossen op natte alluvia, maar zonder 
veenvorming.  Vaak omgevormd tot populieraanplant.  Geen lente-aspect, met veel nitrofiele soorten, 
moerasplanten en lianen.  Typische soorten die voorkomen in het Grootbroek: Kleefkruid, Grote brandnetel, 
Koninginnekruid, Rietgras, Haagwinde, Hop, wilgen, Gewone vlier, Aalbes en Vogelkers.  Que en pop 
verwijzen naar de inplant met respectievelijk Zomereik en populier. 

Het noordelijk deel van de bestanden 38, 39 en 40 worden getypeerd als qs: Zuur eikenbos (Fago-
Quercetum): eikenbossen en eiken beukenbossen (hakhout) behorende tot de mesofiele bossen.  Onder de 
mesofiele bossen staat “q” voor hakhout en middelhoutuitbatingen met dominantie van Zomereik,  eventueel 
met Gewone es, Hazelaar, Gewone esdoorn en Boskers.  De kruidlaag van deze bossen wordt gekenmerkt 
door (selectie voorkomend in Grootbroek): Bochtige smele, Pijpenstrootje, Blauwe bosbes en Wilde 
kamperfoelie.  In de boom- en struiklaag worden verder Zachte berk, Ratelpopulier, Wilde lijsterbes en 
Amerikaanse vogelkers  aangetroffen.   

Het zuidelijk deel van deze bestanden werd volgens BWK versie 2.1 gekarteerd als qs, vn, pop: een 
complex van een zuur eikenbos met een nitrofiel alluviaal elzenbos met inplant van populier.  De gedeelten 
welke getypeerd kunnen worden als qs beslaan slechts een zeer smalle strook in het uiterste noorden en 
uiterste zuiden van deze bestanden.  Het middengedeelte betreft grotendeels een elzen-eikenbos met 
sporadisch een stuk gewoon elzenbroek met inplant van populier.  Dit middengedeelte wordt aangeduid als, 
qs, vn, pop. 

Het noordelijk deel van bestand 41 krijgt de BWK-code mr, mc, aom.  Mr: Rietland (Phragmition).   Het 
betreft een oevervegetatie langs rivieren en mesotrofe tot eutrofe plassen.  Eveneens in regelmatig 
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overstroomde laagten.  Met als meest typische soort Riet.  Aom: mesotrofe plas.  Bij fluctuerende waterstand 
wordt op de oevers occasioneel een vegetatie van het oeverkruidverbond (Littorellion) aangetroffen: 
Oeverkruid, Waterlobelia, Duizendknoopfonteinkruid, Blaasjeskruid-soorten en veenmossen (selectie 
voorkomend in de plassen in het bosreservaat: Loos blaasjeskruid).  Het middengedeelte van bestand 41 
wordt getypeerd als aom, mr.  De zuidwestelijke hoek van dit bestand werd gekarteerd als lhb: 
populieraanplant op vochtige plaatsen met ondergroei van Zwarte els of Grauwe els.  Het oostelijke deel van 
dit bosperceel bestaat uit Zomereik, Fijnspar en Ruwe berk met een zeer karige ondergroei.  Het westelijke 
deel bestaat voor het merendeel uit Zomereik, Gewone es en berk met veel wilgen en een aantal 
moerasplanten en plaatselijk faciesvorming met Scherpe zegge in de ondergroei.  Enkel ratelpopulier werd 
sporadisch aangetroffen.  Lhb is bijgevolg geen goede karteringseenheid.  Het bosperceel wordt best 
getypeerd als pa, que, bet (oostelijk deel) en so, frax, que, mc (westelijk deel). 

Zuidelijk deel van het bosreservaat 

Het verlaten akkerland (bestand 42) werd gekarteerd als hr: geruderaliseerd, verlaten mesofiel grasland, 
dikwijls gekenmerkt Gestreepte witbol, Gewone kropaar, Kweekgras met ruderale elementen als Glad 
walstro, Grote brandnetel, Bijvoet en distels.  In bestand 42 is er een dominantie van Grote brandnetel, 
Akkerdistel en Kweekgras. 

3.2.1.1.2 GECOMPILEERDE SOORTENLIJST BOSRESERVAAT 

Hogere planten 

Soortenlijst derden 

Er zijn geen soortenlijsten bekend, opgemaakt door derden. 

Eigen waarnemingen 

In juni en juli 2004 werden de uitgezette transecten in de verschillende bestanden geïnventariseerd.  Verder 
werd het gehele bestand doorlopen ter aanvulling van de waargenomen soorten. Aparte opnames werden 
gemaakt van de begroeiing langsheen de bospaden.  Er werd eveneens een totale soortenlijst opgemaakt 
voor het verlaten akkerland (bestand 42).  Op 3 september 2004 werd de water- en oevervegetatie van de 
vijvers (bestand 41) geïnventariseerd.   De totale soortenlijsten van het akkerlandje en de vijvers werden 
apart opgemaakt daar het niet om bosvegetaties gaat.  Bijlage 5, 6, 7 en 8 geven de totale soortenlijsten van 
respectievelijk de bosbestanden (bestand 37, 38, 39, 40 en 40A), de bospaden, het verlaten akkerland en de 
vijvers.   

 

Bosbestanden (bestand 37, 38, 39, 40 en het bosje in het zuiden van bestand 41 = 40A) 

In totaal werden in deze bosbestanden 51 soorten waargenomen (incl.  bomen en struiken)  Bijlage 5 geeft 
een overzicht. 
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Bospaden 

Alle plantensoorten werden genoteerd 1.) langsheen de bospaden tussen de bestanden 37, 38, 39, 40 en 41 
(44 soorten) 2.)  het pad tussen de Lossing en de bosbestanden in het noorden van het bosreservaat (46 
soorten) en 3.) het pad aan de zuidgrens van het bosreservaat (66 soorten).  Voor de bedekking van de 
soorten werd de Tansley schaal gebruikt.  Een aantal van de Rode lijst soorten werden aangetroffen langs 
het zuidelijke pad nl. Rode bosbes (med Patrick Hermans, Natuurpunt), Tandjesgras, Watergras en Wilde 
gagel (Aeolus).  Bijlage 6 geeft de soortenlijsten. 

Verlaten akker (bestand 42) 

In dit verruigde grasland gedomineerd door Akkerdistel, Grote brandnetel en Kweekgras werden in totaal 80  
plantensoorten waargenomen (bijlage 7). 

Vijvers (bestand 41) 

Op 3 september 2004 zijn de 3 vijvers waar veel open water is, gericht onderzocht op waterplanten, met 
behulp van een boot.  Het veldwerk werd uitgevoerd door Jorg Lambrechts (Aeolus) en Marc Missoorten 
(boswachter). De bijzondere soorten zijn gecontroleerd door Leo Andriessen.  Kaart 3.2.2 geeft de locatie 
van de vijvers. Bijlage 9 geeft de totale soortenlijst. 

Vijver 1:  

Dit is het grootste vijvercompartiment. Opvallend is dat er centraal in de vijver een ondiepere zone is waar 
Pitrus domineert en lisdodde zich uitbreidt.  De verklaring hiervoor zou zijn dat meer dan 10 jaar geleden de 
vissers de rand van de vijver hebben uitgebaggerd en de modder op de oever hebben gegooid (med. M. 
Missoorten).  De vijver is op de meeste plaatsen ondiep. Meestal nergens dieper dan ca. 60 cm, vaak 
ondieper.  Plaatselijk is de vijver toch 1,30 m diep.  Hier en daar zijn er plekken met algen. Deze zouden 
recent wat toegenomen zijn. Waargenomen soorten:  

• Loos blaasjeskruid (Utricularia australis) is over grote oppervlakte een talrijke soort. Aan de hele 
rand van de vijver valt de soort sterk op omdat ze daar vooral bloeit. Ze komt ook dieper voor (onder 
water). Op 29 juli waren er minder bloeiende exemplaren genoteerd.  

• Grof hoornblad (Ceratophyllum demersum) is eveneens een dominante soort 
• Stomp fonteinkruid (Potamogeton obtusifolius) is vrij talrijk.  
• Vrij diep in het water (ca. 60 cm) werd Grote waterweegbree (A. plantago-aquatica) gevonden.  
• Ook onder water werden bladeren van Kleine egelskop (Sparganium emersum) aangetroffen. 
• Een zeer bijzondere soort is Gesteeld glaskroos (Elatine hexandra).  
• Overige waterplanten: Puntkroos (Lemna trisulca), sterrekroos soort (Callitriche species). 
• Op de oever zijn volgende moerasplanten genoteerd: Riet, Grote kattenstaart, Pluimzegge, Hoge 

cyperzegge, veel wilgen. 
• Aan de noordrand van deze vijver groeit veel riet in het water en Loos blaasjeskruid staat er enkel 

tussen het Riet, niet in het open water.  

Vijver 2: 

Deze vijver is veel dieper: aan de rand 1,5 m. De oevers zijn recht en er komen in de hele vijver weinig 
waterplanten voor. In het midden is de vijver ondieper (ca. 80 cm). Op de oever staan dode berken, een 
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indicatie dat het waterpeil recent wat gestegen is.  Er staat veel Riet op de oever en een beetje in het water. 
Enkele bulten Pluimzegge.  

Vijver 3: 

Deze bestaat uit 2 delen die met elkaar in verbinding staan, maar wel grotendeels door een dijk gescheiden 
worden.  

In het noordelijk deel is de diepte centraal ca. 60 cm en aan de rand ca. 1m.  Centraal in de vijver worden 
drijftillen aangetroffen, met volgende moerasplanten op: Waterzuring, Grote wederik, Wolfspoot, 
Moeraswalstro, Melkeppe, Grote kattenstaart, Pitrus (veel), Pluimzegge, Zwart tandzaad, Bitterzoet, Moeras- 
of Oeverzegge. Er staan ook jonge boompjes: berken, elzen en wilgen. Een zeer bijzondere plantensoort 
hier is de Moeraswederik (Lysimachia thyrsiflora). Opvallend waren de meterslange uitlopers (ronde, rode 
stengels) die als touwen door het water zweven.   

In het zuidelijk deel van deze vijver liggen verlandingsvegetaties met dominantie van Pitrus, met lisdodde, 
wilgen, Grote kattenstaart, Riet, Waterzuring en Grote wederik.  In de luwte hiervan (ca. 40 cm diep) vonden 
we her en der blaasjeskruid (Utricularia species) vegetatief.  De oevers van deze vijver zijn steil, zonder 
moerasvegetatie.  

Vijver 4: 

Volledig gedomineerd door Riet. 

Vijver 5: 

Gedomineerd door wilgen. 

Verder werd in de grachten die langs de bosbestanden lopen Grote boterbloem aangetroffen en op enkele 
plaatsen Waterviolier. 

Bijlage 9 geeft een compilatietabel voor het gehele bosreservaat met aanduiding van de Rode lijst soorten 
en oude bosplanten volgens Biesbrouck et al. (2001).  In het volledige bosreservaat werden 145 soorten 
hogere planten aangetroffen. 

Rode lijst soorten 

Volgens de Rode lijst van de hogere planten in Vlaanderen (Cosyns et al., 1994) komen in het bosreservaat 
6 Rode lijst soorten voor:  

• Gesteeld glaskroos: kwetsbaar 
• Grote boterbloem: sterk bedreigd 
• Koningsvaren: potentieel bedreigd 
• Loos blaasjeskruid: potentieel bedreigd 
• Moeraswederik: Kwetsbaar 
• Watergras: bedreigd 
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Volgens de Rode lijst van Register Flora Vlaanderen (Biesbrouck et al., 2001) komen er in het bosreservaat 
volgende Rode lijst soorten voor:  

• Gesteeld glaskroos: zeer zeldzaam 
• Grote boterbloem: bedreigd 
• Loos blaasjeskruid: zeer zeldzaam 
• Moeraswederik: zeer zeldzaam 
• Rode bosbes: zeer zeldzaam 
• Sterzegge: zeldzaam 
• Stomp fonteinkruid: zeer zeldzaam 
• Tandjesgras: achteruitgaand 
• Watergras: zeer zeldzaam 
• Wilde gagel: achteruitgaand 
• Zompvergeet-me-nietje: achteruitgaand 

Kaart 3.2.2 geeft de locatie van de Rode lijst soorten. 

We kunnen dus besluiten dat de vijvers momenteel een rijke waterplantenvegetatie herbergen. Er komen 
enkele zeer bijzondere soorten voor (Gesteeld glaskroos, Moeraswederik) en de vegetatie wordt in de 
grootste vijver over aanzienlijke oppervlaktes gedomineerd door Loos blaasjeskruid.  

Belangrijk is dat volgens Frans Verstraeten, die dit gebied al ca. 25 jaar kent, de waterplanten vegetatie 
doorheen de jaren niet achteruit is gegaan. Volgens hem is er evenmin sprake van opvallende eutrofiëring.  

Loos blaasjeskruid neemt recent toe in De Zig, na vernatting in de winter 2003-2004 (med. F. Verstraeten).  

Oude bosplanten 

Volgens Register Flora Vlaanderen komen volgende oude bosplanten in het bosreservaat voor: 

• Blauwe bosbes 
• Boskortsteel 
• Hazelaar 
• IJle zegge 
• Knopig helmkruid 
• Mannetjesvaren 
• Wijfjesvaren 
• Wilde kamperfoelie 

Beschermde soorten 

Koningsvaren is een wettelijk beschermde soort (K.B. 1976) voor wat de ondergrondse delen betreft tot en 
met de wortelhals.  Uitgraven, verplanten, beschadigen, in handel brengen of vervoeren van deze delen is 
verboden (ook in gedroogde toestand). Plukken van de bovengrondse delen voor commerciële doeleinden is 
eveneens verboden. 
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Zwammen 

Er zijn enkel gegevens bekend van de IFBL hokken C73423 en C73531 (gegevens Likona).  In C73423 
waarin de bestanden 40 en 41 gelegen zijn, werden slechts 2 soorten opgetekend nl. Berkenzwam en 
Schorsbreker.  Van het IFBL-hok C7342 waarin de bestanden 37, 38 en 39 gelegen zijn, zijn geen gegevens 
bekend.  C73531 omvat het verlaten akkerland.  Het akkerlandje omvat wel slechts een klein gedeelte van 
het IFBL-hok.  Het merendeel van het hok omvat het bosreservaat Grootbroek.  In dit hok werden in totaal 
249 soorten waargenomen waaronder 20 Nederlandse Rode lijst soorten en 2 Vlaamse Rode lijst soorten.  
Onder staande tabel geeft een overzicht van de Rode lijst soorten. 

Tabel 3.2.1: Rode lijst van zwammen in het IFBL-hok  C73531 

1 = met uitsterven bedreigd, 2 = bedreigd, 3 = kwetsbaar, 4 = gevoelig. 

 

 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam IFBL-hok Ned. rode lijst Vlaamse rode lijst
Conocybe subnuda Vlokkig breeksteeltje C73531                   1
Coprinus acuminatus Kleine kale inktzwam C73531 1
Inocybe lanuginosa Wolvezelkop C73531                   2
Entoloma sericellum Sneeuwvloksatijnzwam C73531 2
Pleurotus dryinus Schubbige oesterzwam C73531 2 2
Leccinum rufum Rosse populierboleet C73531 2
Asterophora lycoperdoides Poederzwamgast C73531 2
Asterophora parasitica Plaatjeszwamgast C73531 2
Daldinia concentrica Kogelhoutkoolzwam C73531 2
Leotia lubrica Groene glibberzwam C73531 2
Pholiota astragalina Goudvinkenzwam C73531 2
Entoloma cetratum Dennensatijnzwam C73531 2
Peziza limnaea Bruine modderbekerzwam C73531 2
Delicatula integrella Plooiplaatzwammetje C73531 3
Psilocybe ericaea Heidezwavelkop C73531 3
Inocybe calamistrata Groenvoetvezelkop C73531 3
Psathyrella cotonea Geelvoetfranjehoed C73531                   3
Inocybe squarrosa Dwergvezelkop C73531 3
Inocybe calospora Stekelspoorvezelkop C73531 4
Russula turci Jodoformrussula C73531 4 3
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3.2.1.1.3 FYTOSOCIOLOGISCHE TYPERING 

BOSBESTANDEN 

In de bestanden is er een noordelijke gerichte vochtgradiënt aanwezig waardoor de meest noordelijke delen 
van de bestanden een vochtigere vegetatie herbergen dan zuidelijke delen.  Het merendeel van de 
bestanden 37, 38, 39 en 40 wordt ingenomen door het Elzen-Eikenbos (Lysimachio-Quercetum).  Het Elzen-
Eikenbos wordt getypeerd door een combinatie van zuurminnende soorten typisch voor het Eiken-
Berkenbossen en het Wintereiken-Beukenbos en vochtminnende soorten uit het Elzenbroek.  Om deze 
reden is het eigenlijk geen echt bostype maar een overgangstype.  De verder vernoemde soorten werden 
aangetroffen in de bosbestanden.  De boomlaag in deze bestanden wordt gedomineerd door Zomereik, 
Zwarte els en Zachte berk.  In de struiklaag vinden we vooral Wilde lijsterbes en Sporkehout.  Aan de randen 
wordt ook vaak Vogelkers aangetroffen.  Verder komen ook Braam en Framboos frequent voor.  
Karakteristiek voor de kruidlaag is de combinatie van Hennegras, Moeraszegge en Grote wederik.  
Daarnaast komen de soorten van het drogere en armere Eikenverbond voor zoals Brede en Smalle 
stekelvaren en Bochtige smele.   Het voorkomen van Vogelkers wijst op overgangen naar het Verbond van 
Els en Vogelkers welke ondergebracht wordt in de Klasse der eiken- en beukenbossen op voedselrijke 
grond. 

Het meest noordelijke deel van bestand 37 is een wilgenbroekstruweel met inplant van Gewone es en 
Zomereik met een Grote zeggenvegetatie in de ondergroei.  De kruidlaag wordt gedomineerd door een 
vegetatie van Scherpe zegge.  Het wilgenbroek wordt ondergebracht de Klasse der wilgenbroekstruwelen 
(Franguletea) en daarbinnen in het Verbond der wilgenbroekstruwelen (Salicion cinereae). 

De noordelijke delen van de bestanden 39 en 40 zijn te typeren als Gewone elzenbroeken (Carici-elongatae-
Alnetum) met inplant van populier.  Gewone elzenbroeken worden ondergebracht in de Klasse der 
elzenbroekbossen (Alnetea glutinosae) en daarbinnen in het Verbond der Elzenbroekbossen (Alnion 
glutinosae). De boomlaag wordt gedomineerd door Zwarte els. In de kruidlaag komen een aantal 
vochtindicatoren voor waaronder de kensoort Elzenzegge slechts sporadisch aangetroffen werd.  Ook hier 
worden de typische soorten van het Elzen-Eikenbos aangetroffen.  Dit wijst op een evolutie van het Gewone 
elzenbroek naar het Elzen-Eikenbos.   

Verder kan het meest zuidelijk deel van bestand 40 getypeerd worden als een vochtige variant van het 
Eiken-Berkenbos (Betulo-Quercetum roboris) welke ondergebracht wordt in het Zomereikenverbond 
(Quercion roboris) en in de Klasse der voedselarme eiken-beukenbossen (Quercetea robori-petraeae).  In 
de boomlaag zijn Amerikaanse eik en Ruwe berk dominant; slechts enkele Zomereiken zijn aanwezig.  In de 
kruidlaag zijn Bochtige smele en Pijpenstrootje de dominanten.  In dit bosgedeelte werd ook Koningsvaren 
aangetroffen.  

De uiterste noord- en zuidranden van de bestanden 38, 39 en 40 kunnen eveneens getypeerd worden als 
een Eiken-Berkenbos, droge variant. 
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Algemene beschrijving voorkomende bostypes 

Elzen-eikenbos (Lysimachio-Quercetum) – Van der Werf, 1991 

Algemene kenmerken: Dit bostype wordt voornamelijk op vrij zure, natte lemige zand- en zandgronden 
aangetroffen.  Het ontstaat door verdroging uit het Elzenbroek op plaatsen waar water stagneert en wordt 
gekenmerkt door Hennegras en Grote wederik. Het Elzen-eikenbos wordt getypeerd door een combinatie 
van soorten typisch voor het Eiken-Berkenbos en soorten uit het Elzenbroek. 

Voorkomen: Dit bostype komt vooral voor in het Kempisch district. 

Andere benamingen: Durwael (2000) :Bostype 13: Elzen-Eikenbos 

Bedreigingen: Beperkte bedreiging door verzuring door depositie, ernstige bedreiging door vermesting door 
depositie en zeer ernstige bedreiging door vermesting door inspoeling, verdroging door onttrekking van 
grondwater en afwatering (Durwael et al., 2000).  Ook Van der Werf (1991) vermeldt vooral ontwatering en 
verslechtering van de kwaliteit van het water, wat tot verdroging  en verruiging leidt, als belangrijkste 
bedreiging. 

Gewoon elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum) – Van der Werf, 1991: 

Algemene kenmerken:  Dit bostype omvat de minst oude bossen; bossen die bebost zijn sinds gemiddeld 57 
jaar.  Elzenbroeken zijn te herkennen aan de combinatie van Moerasvaren, Moeraszegge, Riet en 
Pluimzegge.  De algemeenste bomen en struiken zijn Zwarte els en Grauwe wilg.  Algemeen in de struiklaag 
zijn Gewone braam, Riet, Smalle stekelvaren, Moeraszegge en Hennegras.  Van der Werf vermeldt 
Elzenzegge als karakteristieke soort voor dit type. 

Voorkomen: Elzenbroekbossen komen voornamelijk voor in het Kempisch en Brabants district. 

Andere benamingen: 

• Dinter (1982), Oberdorfer (1992): Carici-elongatae-alnetum glutinosae 
• Hofmann (1997) : Irido-Alnetum glutinosae 
• Noirfalise & Sougnez (1961): Peucedano-Alnetum 
• Rogister (1985, 1988) : Alnetum glutinosae Sphagno-molinietosum (matig voedselarm Elzenbroek) 

en Alnetum glutinosae Filipenduletosum (matig voedselarm Elzenbroek) 
• Durwael (2000) : Bostype 12 : Gewoon Elzenbroek 
• CORINE-Code (European communities 1991): 41.911: Meso-eutrophic swamp alder woods, 

41.9112: Elongated sedge alder wood 
• Habitat-code: 91EO: Alluviale bossen met Zwarte els en Es 
    

Minimum Structuur Areaal: 20 ha 

Ontwikkelingsduur: 30 tot 100 jaar. 

Bedreigingen: Het Gewone Elzenbroek wordt in beperkte mate bedreigd door verzuring en vermesting door 
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depositie, in ernstige mate door vermesting door inspoeling en in zeer ernstige mate door verdroging door 
onttrekking van het grondwater en afwatering.  Indien de watertafel door ontwatering dieper komt te liggen 
kan de vegetatie in de richting van het Elzen-Eikenbos evolueren.  Bij een snelle ontwatering echter zal een 
mineralisatie van de veenlaag optreden en een onomkeerbare verruiging zal het gevolg zijn.  Zo zal er een 
verdere verschuiving naar het Ruigt Elzenbos optreden.  Hetzelfde resultaat kan worden bekomen door 
overmatige bemesting uit het omringend landbouwgebied (Durwael et al., 2000).   

Eiken-Berkenbos (Betulo-Quercetum roboris) – Van der Werf, 1991: 

Algemene kenmerken: Dit bostype is typisch voor droge, zeer zure, voedselarme zandgronden.  De meest 
constante soorten in de kruidlaag zijn: Bochtige smele, Gewone braam en Pijpestrootje.  In de boomlaag zijn 
Zomereik, Zachte en Ruwe berk de algemeenste soorten.  De soort die voornamelijk in de struiklaag 
voorkomt is Sporkehout.  Van der Werf (1991) onderscheidt een droge en vochtige subassociatie. 

Voorkomen: Het Eiken-Berkenbos behoort tot het eest voorkomende bostype in Vlaanderen.  Het komt 
vooral voor in het Kempisch en Vlaams district. 

Andere benamingen:  

• Buhler & Volk (1996): Betulo-Quercetum roboris (=Melampyro-Quercetum roboris) 
• Hofmann (1997): Molinio-Quercetum roboris 
• Noirfalise (1984): Querco-Betulum typicum (droge variant) en Querco-Betulum polypodietosum 

(droge variant) 
• Rogister (1985, 1988) : Querco-Betulum sphagnetosum, molinietosum en typicum 
• Westhoff & Den Held (1969), Hermy (1985, 1992) : Querco-roboris-Betuletum (naar Tuxen 1937) 
• CORINE-Code (European communities, 1991) : 41.51 Pedunculate oak an birch woods 
• Habitatcode: 9190: Oude acidfiele Eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten 

Minimum Structuur Areaal: 50 ha 

Ontwikkelingsduur: 100 tot 300 jaar 

Bedreigingen: Bemesting en grondbewerking.  Bij de vochtige variant vormt verstoring via ontwatering of 
door verontreiniging van grondwater een extra bedreiging. 

Wilgenbroekstruweel (Franguletea) 

De Klasse der wilgenbroekstruwelen omvatten struweelgemeenschappen van natte standplaatsen op venig 
substraat.  De wisseling in de waterstand is beperkt.  De voedselrijkdom van de standplaatsen kan sterk 
variëren maar zowel extreem voedselarm als extreem voedselrijk worden gemeden.  De Klasse wordt vooral 
gekenmerkt door een drietal struiken:  naast Sporkehout, zijn dit Grauwe wilg en Geoorde Wilg.  Deze 
Klasse is op veel plaatsen door ontwatering achteruit gegaan Ook eutrofiëring en schaalvergroting in de 
landbouw vormen een bedreiging (Stortelder et al., 1999).  . 

AKKER 

Het verlaten akkerland (bestand 42) is momenteel een sterk verruigd grasland met hier en daar opslag van 
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wilg, berk en Amerikaanse eik (zeer weinig).  Het merendeel van de oppervlakte wordt gedomineerd door 
Akkerdistel, Grote brandnetel en Kweekgras.  In de noordwestelijke hoek is de vegetatiestructuur iets lager 
met nog steeds een dominantie van Kweekgras  In deze zone wordt ook veel Pitrus en Biezenknoppen 
aangetroffen. Lokaal komen in deze zone kleine plekken voor met freatofyten: Moeraswalstro, Moerasmuur, 
Egelboterbloem.  Deze soorten van een vochtigere standplaats worden ook aangetroffen in een greppel aan 
de zuidzijde van het perceel.  Op de zuidgrens van het perceel bevindt zich een houtwal met veel 
Amerikaanse eiken.  Hier domineert Bochtige smele in de kruidlaag. 

Het grasland kan getypeerd worden als een rompgemeenschap met Akkerdistel, Grote brandnetel en 
Kweekgras in de Klasse der nitrofiele zomen. 

VIJVERS 

De vegetatie in de vijvers is niet éénduidig tot een welbepaalde plantengemeenschap te typeren. De 
voorkomende soorten werden besproken onder 3.2.1.1.2.  Loos Blaasjeskruid komt massaal voor maar is 
geen kensoort.  Stomp fonteinkruid is een kensoort van de Associatie van Stomp Fonteinkruid in het 
Verbond der kleine fonteinkruiden welke ondergebracht wordt in de Fonteinkruiden–klasse. Ook Grof 
hoornblad is een kensoort van de Fonteinkruiden-klasse.  Verder is Gesteeld glaskroos een kensoort van de 
Naaldwaterbies-associatie van de Oeverkruid-klasse. Op de oevers zijn veel soorten van de Rietklasse 
aanwezig.  Ook Moeraswederik en Grote waterweegbree zijn kensoorten van de Rietklasse.  

3.2.1.1.4 KADERING VAN HET HUIDIGE RESERVAAT IN HET NETWERK VAN VLAAMSE BOSRESERVATEN 

Een ruwe indeling in bosgemeenschappen werd voor alle bosreservaten in Vlaanderen wordt in 
onderstaande tabel weergegeven (toestand april 2005). 

 Naam 

 

Opp. 

(ha) 

Eco-regio Provincie Eigenaar Toestand 

beheersplan 

Aandeel (ha) 

Integraal/Gericht 

Bostype (ruwe indeling) 

1.

  

Beiaardbos (3) 17,06  Leemstreek O-Vlaanderen Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

26 / 7 / 02 

17 / - Endymio-Carpinetum 

2.

  

Bellebargiebos 77,88 Zand en 

Zandleemstreek 

O--

Vlaanderen 

Vl. gewest Op te starten 70/8 Quercion 

3.

  

Bos Ter Rijst (2) 28,59  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Tekst klaar  28 / - Endymio-Carpinetum  

4.

  

Broekbos (7) 15,66 Leemstreek - Voeren Limburg Vl. gewest Op te starten 16/- Melico & Luzulo-

Fagetum + Endymio-

Carpinetum 

5.

  

Bulskampveld (7) 51,34 Zand- en 

Zandleemstreek 

W-

Vlaanderen 

VL. gewest + 

Provincie  

Op te starten 0/51 Quercion + Alno Padion 

6.

  

Coolhembos (1) 78,64  Kempen Antwerpen Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

26 / 7 / 02 

48/30 Alnetum  

7.

  

Dilserbos- Platte Lendenberg (1) 58,16  Kempen Limburg Vl. gewest Eindredactie 20 / 38 Quercion 

8.

  

Duinbos Jan De Schuyter (8) 62,50  Duindistrict W-

Vlaanderen 

Vl. gewest Op te starten 0/62 Quercion 

9.

  

Galgenberg (1) 29,82  Kempen Limburg Vl. gewest Eindredactie 28 / 2 Quercion > Alnetum 

10.

  

Gasthuisbos (3) 11,02  Leemstreek Vl. Brabant Gemeente Wordt momenteel 

opgemaakt  

? Quercion > Stellario-

Carpinetum 

11.

  

De Goorbossen (4) 47,17 Kempen Antwerpen Gemeente Goedgekeurd MB, 

14 /  7 / 03 

40 / 7 Quercion > Alnetum 

12. Groot Gasthuisbos (4) 7,40 Leemstreek Vl. Brabant OCMW Goedgekeurd MB, 0/7 Stellario-Carpinetum 
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  14/ 7 / 03 

13.

  

Grootbroek (1) 136,41  Kempen Limburg Vl. gewest Goedgekeurd MB, 6 

/ 5 / 99 

75 / 60 Quercion > Alnetum 

14.

  

Grootbroek – uitbreiding (5) 40,86 Kempen Limburg Vl. Gewest Op te starten 10/30 Quercion > Alnetum 

15.

  

Grotenhout (7) 72,71 Kempen Antwerpen Vl. gewest Eindredactie 40/30 Quercion > Alnetum 

16.

  

Hallerbos – Hallebeek (3) 18,30  Leemstreek Vl. Brabant Vl. Gewest Goedgekeurd MB, 

26 / 7 / 02 

18 / - Quercion > End.-

Carpinetum  > Alno-

Padion  

17.

  

Hallerbos – Jansheideberg (2)  15,60  Leemstreek Vl. Brabant Vl. Gewest Goedgekeurd MB, 

26 / 7 / 02 

15 / - Endymio-Carpinetum  > 

Alno-Padion  

18.

  

Hallerbos – Kluisberg (2)  9,71  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

26 / 7 / 02 

5 / 5 Quercion > End.-

Carpinetum  > Alno-

Padion  

19.

  

Hallerbos – Vroenenbos (2)  14,59  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

26 / 7 / 02 

15 / - Endymio-Carpinetum  > 

Alno-Padion  

20.

  

Hallerbos – Jansheideberg en zaadtuin 

(6) 

18,29 Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Op te starten 16/2 Quercion 

21.

  

Hellegatbos (8) 14,70 Leemstreek W-

Vlaanderen 

Vl. Gewest, 

OCMW, 

gemeente 

Op te starten 0/15  

22.

  

De Heirnisse (4) 76,39 Zand- en 

zandleemstreek 

O-Vlaanderen Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

26 /7 /02 

64/12 Alnetum > Quercion 

23.

  

Heverlee: De grote omheining (1) 32,20  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

30 / 9 / 98 

6 / 26 Fago-Quercetum 

petraeae 

24.

  

Heverlee: Klein moerassen  (1) 10,45  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

30 / 9 / 98 

6 / 4 Stellario-Carpinetum > 

Alno-Padion  

25.

  

Heverlee: Putten  van de Ijzerweg (1) 4,46  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

30 / 9 / 98 

4 / - Stellario-Carpinetum > 

Alno-Padion  

26.

  

In de Brand (1) 9,94  Kempen Limburg Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

28 / 9 / 98 

3 / 8 Quercion 

27.

  

In de Brand – uitbreiding (2) 1,50  Kempen Limburg Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

28 / 9 / 98 

3 / 8 Quercion 

28.

  

Jagersborg (1) 86,54  Kempen Limburg Vl. gewest Goedgekeurd MB, 6 

/ 5 / 99 

60 / 25 Quercion  

29.

  

Jongenbos (1) 72,90  Leemstreek Limburg Vl. gewest Op te starten 70 / 3 Quercion > Stellario-

carpinetum 

30.

  

Karkoolbos (6) 28,04 Leemstreek O-Vlaanderen Vl. gewest Op te starten 24/4 Stellario-carpinetum + 

Alno-padion + quercion 

31.

  

Koeimook (3) 39,47  Kempen Antwerpen Privaat Goedgekeurd MB, 

26 / 7 / 02 

35 / 5 Quercion  

32.

  

Konenbos (5) 10,86 Leemstreek - Voeren Limburg gemeente Op te starten 10/(<1) Melico & Luzulo-

Fagetum 

33.

  

Kolmontbos (1) 17,00  Leemstreek Limburg Vl. gewest Goedgekeurd bij MB, 

20/11/03 

17 / - Quercion > Stell.-

Carpinetum > Alno-

Padion   

34.

  

Kraaienbos (5) 1,20 Maasdistrict Limburg Vl. gewest Op te starten -/1 Ulmenion minoris 

35.

  

Lanklaarderbos-Saenhoeve (1) 83,69  Kempen Limburg Vl. gewest Eindredactie 65 / 18 Fago-Quercetum 

petraeae 

36.

  

Liedekerkebos (6) 20,90 Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Op te starten 17/4 Quercion + Alno-padion 

37.

  

Meerdaalwoud De Heide (4)  32,66 Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Eindredactie 7 / 25 Stellario-Carpinetum > 

Milio-Fagetum 

38.

  

Meerdaalwoud: Grote konijnepijp (1) 25,2  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

30 / 9 / 98 

20 / 5 Quercion 
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39.

  

Meerdaalwoud: Veldkant Renissart (1)  19,0  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

30 / 9 / 98 

15 / 4 Milio-Fagetum 

40.

  

Meerdaalwoud :De drie eiken (1)   7,3  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

30 / 9 / 98 

6 / 1 Quercion  

41.

  

Meerdaalwoud :Everzwijnbad (1) 27,5  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

30 / 9 / 98 

27 / - Milio-Fagetum   

42.

  

Meerdaalwoud :Mommedeel (1) 25,3  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

30 / 9 / 98 

13 / 12 Quercion > Alnetum  

43.

  

Meerdaalwoud :Pruikenmakers (1) 38,7  Leemstreek Vl. Brabant Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

30 / 9 / 98 

37 / 2 Milio-Fagetum 

>Stellario-Carpinetum 

44.

  

Melisbroek-Vieversel (3) 34,86  Kempen Limburg Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

14/ 7 / 03 

30 / 5 Quercion > Alnetum  

45.

  

Muizenbos (4) 34,20 Kempen Antwerpen OCMW Wordt momenteel 

opgemaakt  

32/2 Alno-Padion > 

Carpinion > Quercion 

46.

  

Neigembos (1) 45,01  Leemstreek O-Vlaanderen Vl. gewest Goedgekeurd MB, 

26 / 7 / 02 

40 / 5 Endymio-Carpinetum 

47.

  

Neigembos – uitbreiding (2) 16,04 Leemstreek O-Vlaanderen Vl. gewest Op te starten 15/1 Endymio-Carpinetum + 

Alno-padion 

48.

  

Op den Aenhof (3) 35,71  Kempen Limburg Vl. gewest Goedgekeurd bij MB, 

20/11/03 

25 / 10 Alnetum  

49.

  

Overheide (5) 29,60 Kempen Antwerpen Vl. gewest Op te starten 9/20 Quercion (Betulo-

Quercetum) 

50.

  

Parikebos (1) 9,33  Leemstreek O-Vlaanderen Vl. Gewest Goedgekeurd MB, 

26 / 7 / 02 

8 / 1 Endymio-Carpinetum > 

Alno-Padion 

51.

  

Pijnven: Droog gedeelte (1) 25,20  Kempen Limburg Vl. Gewest Goedgekeurd MB, 

30 / 9 / 98 

15 / 7 Quercion  

52.

  

Pijnven: het Ven (1) 11,70  Kempen Limburg Vl. Gewest Goedgekeurd MB, 

30 / 9 / 98 

5 / 10 Quercion > Alnetum  

53.

  

Roodbos-Veursbos-Vossenaerde (7) 155,86 Leemstreek - Voeren Limburg Vl. gewest Op te starten 130/15 Melico & Luzulo-

Fagetum + Endymio-

Carpinetum 

54.

  

Rooiveld (6) 28,82 Zandstreek W-

Vlaanderen 

Vl. gewest Op te starten 20/8 Alno-padion + 

quercetum 

55.

  

Sevendonck (3) 67,60  Kempen Antwerpen Vl. Gewest Goedgekeurd bij MB, 

20/11/03 

50 / 15 Quercion > Alnetum 

56.

  

Teuvenerberg (7) 40,07 Leemstreel - Voeren Limburg Vl. gewest Op te starten 40/- Melico & Luzulo-

Fagetum + Endymio-

Carpinetum 

57.

  

Vrouwenbos (5) 24,84 Leemstreek - Voeren Limburg Privaat Op te starten 23/1 Melico & Luzulo-

Fagetum 

58.

  

Wijnendalebos (2) 91,60  Zand- en 

zandleemstreek 

W-

Vlaanderen 

Vl. Gewest Goedgekeurd MB,  6 

/ 5 / 99 

60 / 31 Quercion  

59.

  

Zoniën woud – Kersselaerspleyn (1) en 

(4) 

98,50  Leemstreek Vl. Brabant Vl. Gewest Goedgekeurd MB, 

26 / 7 / 02 

94 / 5 Milio-Fagetum 

60.

  

Zoniënwoud – Harras (1) 26,60  Leemstreek Vl. Brabant Vl. Gewest Goedgekeurd MB, 

26 / 7 / 02 

16 / 11 Endymio-Carpinetum + 

Milio-Fagetum 

 TOTAAL ca. 

2273 

ha    

     

 

(1) eerste reeks: erkend bij MB op 14/3/1995 

(2) : tweede reeks: erkend bij MB op 16/2/1996 

(3) : derde reeks: erkend bij MB op 3/2/1997 

(4) : vierde reeks: erkend bij MB op 27/8/1999 

(5) : vijfde reeks: erkend bij MB op 28/9/2001 
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(6) : zesde reeks : erkend bij MB op 17/2/2003 

(7) : zevende reeks : erkend bij MB op 1/12/03 

(8) : achtste reeks: erkend bij MB op 26/4/2005 

 

3.2.2 Fauna 

Het onderzoek naar avifauna is uitgevoerd door Jan Gabriëls. Het onderzoek van andere faunagroepen is 
verricht door Jorg Lambrechts (aangevuld met losse waarnemingen door Ilse Plessers). Alle 
veldwaarnemingen zijn opgenomen in bijlage 10. 

3.2.2.1 Avifauna 

Methodiek 

De broedvogelinventarisatie is uitgevoerd in de periode april tot half juli 2004. De integrale methode van 
karteren is gebruikt waarbij de algemene en zeer algemene soorten geturfd zijn (niet op kaart gezet) en de 
bijzondere broedvogels territoriaal zijn opgetekend (van Dijk, 1999; Anselin e.a., 1999).  

De gegevens zijn in drie categorieën van broedzekerheid onder gebracht: 

• code 1: mogelijk broedend;  

• code 2: waarschijnlijk broedend  

• code 3: zeker broedend.  

Code 1 is hier niet opgetekend. Deze categorieën vindt men terug in de laatste kolom van bijlage 11.  

De meest recente (2004) status van deze broedvogels op Vlaams niveau, namelijk de Rode-lijstcategorieën 
volgens Devos et al. (2004), is toegevoegd in kolom 2 van bijlage 11. 

Resultaten 

Er zijn in het bosreservaat 387 verschillende broedparen en/of territoria opgetekend, verdeeld over 51 
soorten. De randgebieden zijn mee gekarteerd waardoor het totale aantal bp/terr. verhoogt tot 497, verdeeld 
over 63 soorten.  Kaart 3.2.5 geeft de ligging van de territoria van broedvogels weer. 

Tien soorten zijn opgenomen in de Vlaamse Rode lijst, in de categorieën: 

• met uitsterven bedreigd: Roerdomp en Snor 
• bedreigd: Zomertortel, Boompieper, Wielewaal, Goudvink en Rietgors 
• kwetsbaar: Matkop 
• achteruitgaand: Koekoek, Kneu 
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Roerdomp is tevens een Europees beschermde soort (Vogelrichtlijn, Bijlage I). Daarenboven zijn 
Wespendief, IJsvogel en Blauwborst opgenomen in de Vogelrichtlijn, maar worden momenteel als niet 
bedreigd beschouwd in onze regio. 

1. Het vijvergebied is zeer rijk aan zeldzame tot zeer zeldzame water- en moerasvogels. De aanwezigheid 
van Roerdomp, Snor, Waterral (5 territoria), Blauwborst (11 territoria), veel Kleine Karekiet (28 territoria) en 
Rietgors (10 territoria) is erg belangrijk. Deze indicatoren komen voor in deelzone 1, 2 en de noordelijke rand 
van 5.  

Voor Roerdomp (Botauris stellaris) was 2004 een uitzonderlijk jaar, met 3 territoria aan de Belgische zijde 
van ‘het Kempenbroek’. Naast die in het Grootbroek ook 1 in de Luysen en 1 in het Stamprooierbroek. 
Volgens F. Verstraeten moet het mogelijk zijn tot 5 à 10 broedparen te komen als de moerasgebieden in de 
directe omgeving goed ingericht worden. 

Het Mariahof wordt zowel voor de jaren 50 als voor de jaren 70 en begin jaren 80 als traditionele broedplaats 
van Roerdomp genoemd, maar toen werd de Limburgse populatie door Gabriëls (1985) nog op 60 
broedparen geschat ! Ook de meest recente broedvogelatlas (Vermeersch et al., 2004) vermeldt het 
complex Luisen-Mariahof als traditionele vaste broedplaats.  

Het overige deel van de vijvers wordt voornamelijk ingepalmd door een populatie van 35-40 paar Grauwe 
Gans (Anser anser) die nestelen in de Pitrusvegetatie van vijver 1. Een aantal foerageert ook in vijvers 2 en 
3 waar veel open water aanwezig is. Verder kwamen op de dijk of in deze Pitrusvegetatie 1 paar 
Knobbelzwaan en 2 paar Nijlganzen broeden. 

De aanwezigheid van deze (te) grote populatie Grauwe Gans heeft impact op de rest van de watervogels. Er 
nestelen haast geen eendachtigen. Slechts een vijftal koppels Wilde Eend zijn opgetekend en drie koppels 
Krakeend. Ook de Fuut komt hier maar met slechts twee broedparen voor. Bovendien brengen zowel Fuut, 
Wilde Eend als Krakeend haast geen jongen groot door predatie van grote Karpers, Snoeken e.a. Hierdoor 
mijden de meeste watervogels deze deelzones. Zelfs Wintertaling komt er niet nestelen.  

De Grauwe gans is broedvogel in Limburg sinds 1991 en in 1993 was er een succesvol broedgeval te 
Mariahof (Gabriëls et al., 1994). Frans Verstraeten (med.) beschrijft de toename van Grauwe Gans in de 
wijdere omgeving. In de winter verzamelen er tot 500 Grauwe ganzen op de vijvers van Mariahof en tot 300 
in de Zig. In de Zig nam de soort toe van 2 broedparen in 2003 tot 5 in 2004 en 15 in 2005. Dat gebied is in 
de winter van 2003 – 2004 sterk vernat. De dieren foerageren ’s nachts op akkers en graslanden in de 
omgeving (en veroorzaken daar ook overlast) en rusten overdag in de waterrijke gebieden waar ze 
eutrofiëring veroorzaken. In het Stamprooierbroek komen 6 à 7 koppels Grauwe gans tot broeden op kleine 
poeltjes, zelfs in het bos !   

Volgens F. Verstraeten groeit de soort uit tot een probleemsoort. Een afschotplan dringt zich op, waarbij de 
beste periode augustus – september is. In de winter zitten er geregeld kleine aantallen Rietganzen en 
Kolganzen tussen de Grauwe ganzen en houdt afschot dus het risico in dat men ook deze zeldzamere 
soorten treft. De beste methode volgens Koen Devos om de populatie Grauwe gans binnen de perken te 
houden, is het klutsen van de eieren (med. B. Van Elegem). Voor bestrijding van Grauwe gans is machtiging 
van de woudmeester nodig en dient bestrijding conform het jachtdecreet plaats te vinden.  



  37 

De IJsvogel (Alcedo atthis) nestelde in dit vijverdeel op drie verschillende plaatsen. Een interessante 
waarneming is die van een Baardmannetje (Panurus biarmicus) eind maart 2005 (med. F. Verstraeten). 

De Visarend (Pandion haliaetus) is in september 2004 waargenomen en is hier een vaste gast tijdens voor- 
en najaarstrek, dankzij de vele visrijke vijvers in de omgeving. In de 20ste eeuw broedde deze roofvogel 
slechts 2 maal in Vlaanderen, nadat de soort in de 19de eeuw was uitgeroeid, één ervan was in 1944 in 
Bree. Recent is er een kunsthorst geplaatst in De Luysen, met als doelstelling deze prachtige vogel als 
broedvogel terug te krijgen (Robbrecht, 2002). Alleszins zal het vijvercomplex van Mariahof een belangrijk 
foerageergebied zijn en het bosreservaat een geschikt rustgebied. 

Vóór de verbossing van de dijken (begin jaren negentig) kwam hier ook jaarlijks de Bruine Kiekendief 
(Circus aeruginosus) (Vogelrichtlijn, bijlage I) nestelen. Door de verbossing is de biotoop ongeschikt 
geworden voor deze prooivogel van uitgestrekt open terrein. Gabriëls (1985) geeft aan dat er in de jaren 70 
in Limburg 8 vaste broedplaatsen waren, waaronder Bree. Daar bleven er in de tweede atlasperiode maar 3 
van over, waarvan 1 in het Stamprooierbroek (meer bepaald Mariahof). 

De aanwezige struweelvegetatie en bomen op de dijken en in enkele vijvers levert anderzijds wel 
broedplaatsen voor Boomvalk, Zomertortel en Wielewaal, maar deze soorten kunnen even goed in het 
broekbos een broedplaats vinden. 

Eind jaren vijftig was het vijvercomplex van het bosreservaat dat nu uit 6 verschillende vijvers bestaat, één 
grote waterplas met open water en veel watervegetatie. Toen kwamen hier meerdere eendensoorten tot 
broeden. Op deze vijver nestelden toen een 25-tal Dodaarzen (Tachybaptus ruficollis). Het enige koppel 
Dodaars dat hier in 2004 genoteerd is, broedde pas als alle Grauwe Ganzen met hun jongen vertrokken 
waren naar naburige foerageergebieden (graslanden), meer bepaald in de tweede helft van mei.  

Gabriëls (1985) meldt dat de Dodaars in de jaren 60, net als tegenwoordig, een gewone verschijning was in 
Limburg, en dat de nesten soms zo dicht op elkaar stonden dat men van kolonies kon spreken. In Mariahof 
vond men 6 nesten op rij.  

Gabriëls (1985) lijst ook het Stamprooierbroek, en meer specifiek Mariahof, Grootbroek en De Zig, op als 
broedplaats van de Wintertaling (Anas crecca) en schatten het aantal Limburgse broedparen op 300.  

In de jaren 50 was de Zomertaling (Anas querquedula) als broedvogel gekend van het Mariahof. Na een 
sterke afname in Limburg in de jaren 70, is de soort in de jaren 80 weer toegenomen tot minstens 20 paren 
en wordt opnieuw het Mariahof vermeld als broedgebied (Gabriëls, 1985).  

De Tafeleend (Aythya ferina) was tot 1956 een zeer zeldzame en onregelmatige broedvogel in België. Eén 
der weinige broedgevallen was in 1943 in De Zig (wijfje met jongen waargenomen). Sinds was er een sterke 
toename en in 1982 waren er minstens 200 broedparen in Limburg, waarbij het Mariahof specifiek als 
broedgebied werd vermeld (Gabriëls, 1985).  

De Krakeend (Anas strepera) kwam anno 1992 voor met ca. 150 broedparen in Limburg, vooral in het 
Midden-Limburg vijvergebied met geïsoleerde broedgevallen onder andere in het Mariahof (Gabriëls et al., 
1994). 
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Vroeger was ook het Woudaapje (Ixobrychus minutus) broedvogel. In de jaren 50 werd het 
Stamprooierbroek en meer specifiek Mariahof en De Zig, genoemd als broedgebieden. Tijdens de jaren 70 
wees grondig inventarisatiewerk uit dat de soort enkel nog aanwezig was in de vijvergebieden van Midden-
Limburg. Daar waren toen wel een 40 – 50 broedparen aanwezig (Gabriëls, 1985). Vermeersch et al. (2004) 
vermelden dat er geen meldingen van Woudaapje in Noordoost-Limburg zijn tijdens de atlasperiode (200-
2002. We vernamen echter dat de soort in 2000 werd genoteerd in het studiegebied (med. Jos Rutten). Het 
ging om een eenmalige waarneming tijdens het broedseizoen, wat als ‘mogelijk broedgeval’ kan 
gecatalogeerd worden.  In de zomer van 2006 was er een zingend mannetje aanwezig, die roepend gehoord 
werd in de Luysen, het Mariahof en de vijvers van het Grootbroek. 

Blauwe reiger (Ardea cinerea) nam toe in Limburg en in 1991 ontdekte men een kolonie met 4 nesten in het 
Mariahof (Gabriëls et al., 1994). 

Voor de Waterral (Rallus aquaticus) is het Mariahof een gekende broedplaats tijdens het atlasonderzoek in 
de jaren 70, toen er voor Limburg minimum 200 broedparen geschat werden (Gabriëls, 1985). 

Het Porseleinhoen (Porzana porzana) is altijd al een zeldzame maar ook moeilijk te detecteren broedvogel 
geweest. In de atlasperiode in de jaren 70 waren er waarschijnlijke of zekere broedgevallen op 6 plaatsen in 
Limburg, waaronder het Mariahof (Gabriëls, 1985).  

Wetenswaardig is dat het Mariahof één de eerste locaties was waar de Knobbelzwaan (Cygnus olor) 
broedde in Limburg, in 1980 (Gabriëls, 1985).  

De geschiedenis van de Visdief (Sterna hirundo) als broedvogel in Limburg is tot de atlas van Gabriëls 
(1985) grotendeels een verhaal van het Mariahof. In de periode 1940-1945 broedde de soort op de vijvers 
van het Mariahof. Na 1972 werd het Visdiefje daar opnieuw als broedvogel genoteerd, wat in de hand 
gewerkt werd door het aanbrengen van kunstmatige vlotten als nestplaats: 1-2 koppels van 1974 tot 1983.  

Nog meer bijzonder is het feit het Visdiefje tijdens de Tweede Wereldoorlog vergezeld werd door 2 andere 
broedvogels: Kokmeeuw (Larus ridibundus) en Zwarte stern (Chlidonias niger). Laatstgenoemde is 
inmiddels uitgestorven in Vlaanderen als broedvogel. Van de Kokmeeuw zijn er geen recente meldingen van 
broedgevallen in Noordoost-Limburg (Gabriëls, 1985; Gabriëls et al., 1994). Wel waren er broedpogingen in 
de Zig in 2004, maar die mislukten (med. F. Verstraeten). 

Een zangvogel van vochtige gebieden die zich in de jaren 70 als broedvogel vestigde in Limburg is de 
Cetti’s zanger (Cettia cetti). Eén der eerste broedgevallen, in 1971, was in het Mariahof !  Een meer 
kritische moerasvogel is de Snor (Locustella luscinioides). Er zijn waarnemingen van 1943 en 1945 uit het 
Mariahof, maar toen was er nog sprake van 400 broedparen in heel België. Tijdens de eerste atlasperiode 
(1972-1982) schat men de Limburgse populatie op maximum 20 en de soort kwam toen voor in het Mariahof 
(Gabriels, 1985). Van de 5-10 koppels in Limburg in 1992 kwam er één in het Mariahof voor (Gabriëls et al., 
1994). De Limburgse populatie tijdens de meest recente atlasperiode 2000-2002 bedroeg jaarlijks 1-3 
territoria en de soort is in die periode genoteerd in het Mariahof (Vermeersch et al., 2004). 

De Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) kende eveneens een dramatische achteruitgang in Limburg: 
van ca. 1500 paren in 1972 tot minder dan 100 in 1985 (o.a. in Mariahof en De Zig) tot maximum 5 – 10 in 
1992 (o.a. in Mariahof). Van de Grote karekiet (A. arundinaceus) zijn geen broedgevallen uit het Mariahof 
bekend (Gabriëls et al., 1994).  
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De Blauwborst (Luscenia svecica) kent haar hoogste dichtheden in Limburg (meer dan 25 
territoria/kilometerhok) in 2 gebieden: in het Stamprooierbroek-Mariahof en in Lozerheide (Gabriëls et al., 
1994).  

Nog vogelsoorten waarvoor het Stamprooierbroek relatief hoge dichtheden kent, zijn Ransuil, Wielewaal, 
Rietgors en Goudvink (Gabriëls et al., 1994).  

In 2004 zijn 2 interessante broedvogels waargenomen in De Zig. Een broedgeval van Tureluur (Tringa 
totanus) mislukte. Van de Watersnip (Gallinago gallinago) zijn 2 territoria vastgesteld en een derde in ’t 
Hasselterbroek (Beyen, 2004).  

Literatuuronderzoek naar de habitatvereisten van moerasvogels 

De habitatvereisten van de soorten gebonden aan rietvegetaties komen enigszins overeen, maar verschillen 
nog wel in detail:  

Tabel : Vereiste vegetatiestructuren voor moerasvogels  

 Blauwborst Rietgors Waterral Porseleinhoen Roerdomp 
Kale bodem Vereist 

(foerageren) 
Vereist 
(foerageren) 

Vereist 
(foerageren) 

  

Pitruspollen Graag voor nest Graag voor 
nest 

Graag voor 
nest 

Graag voor nest  

Riet, 
Lisdodde of 
andere hoge 
moerasplant 

Graag Heel graag Heel graag Graag Vereist 

Struweel Vereist Niet vereist, wel 
geliefd 

Graag  Nest tussen of nabij 
struwelen 

Overige Natte bodem Natte bodem 
en 
aanwezigheid 
water 

Natte bodem 
en water; graag 
aan stromend 
water 

Permanent 
ondiep water met 
ijle vegetatie 

Verlandingsvegetatie 
met open water 

Opmerkingen bij de tabel:  

1. Vooral vrouwtjes Blauwborst zijn gedurende het broedseizoen echte bodembewoners, mannetjes 
verblijven vaker in struweel. Een dichte bodemvegetatie zonder open plekken is ongeschikt. 

2. Zowel Rietgors als Blauwborst maken hun nest graag aan de zijkant van een graspol of in dichte 
Pitrus. Anderzijds vormen de wanden van grachtjes ook favoriete nestplaatsen. Waterral maakt zijn 
nest bovenop graspollen.  

3. Roerdomp zit graag in wilgenstruwelen, maar zijn nest maakt hij steeds op de grond (maakt een 
hoop met dood plantenmateriaal). 

4. Rietgors vereist meer openheid dan Blauwborst. 
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Natte overjarige rietvegetaties mét struweelopslag (wilgen, Gagel) worden door alle soorten bewoond. Als 
natte rietvegetaties verdrogen en verruigen, verdwijnen Snor, Grote karekiet en Roerdomp, maar nemen 
Blauwborst, Sprinkhaanzanger, Bosrietzanger en Rietgors toe (Sovon, 2002).  

De Roerdomp is een vertegenwoordiger van relatief jonge moerassen met een verscheidenheid aan 
verlandingsfasen. Eutrofiëring is negatief omdat het de verlanding versnelt en omdat een hoog 
stikstofgehalte in het oppervlaktewater rietstengels breekbaar maakt (Sovon, 2002). De voorkeur voor jonge 
moerassen en overjarig waterriet blijkt uit de bezetting door 7-10 paren Roerdomp van een onder water 
gezet graslandgebied in de Wieden. Ook grote velden van Kleine lisdodde en grote zeggen, mits voldoende 
hoog en niet te diep, zijn geschikt broedgebied. Liesgras wordt gemeden. Wanneer Riet dicht en gesloten 
wordt door verruiging of veroudering, heeft het weinig meer te bieden voor Roerdompen, zelfs na 
peilverhoging (Schotman & Kwak, 2003). Hoge winterpeilen die langzaam zakken tot een laag peil in de 
zomer na het broedseizoen, met behoud van voldoende open water, zijn optimaal. Dit zorgt voor de afbraak 
van organisch materiaal en verlengt de waterrietfase. In Engeland waren rietvoorn, paling en stekelbaars het 
voornaamste voedsel (Schotman & Kwak, 2003). 

Voor Woudaapje is waterriet ook zeer belangrijk, evenals een ruim aanbod aan kleine prooien (vis, 
amfibieën) en de aanwezigheid van helder water (Sovon, 2002).  

De drastische afname van Snor in Nederland heeft te maken met verdroging en eutrofiëring. Rijk 
gestructureerde moerasvegetaties hebben plaats gemaakt voor open water en moerasbos of jaarlijks 
gemaaide rietvegetaties met weinig betekenis voor Snor (Sovon, 2002).  

De belangrijkste oorzaak van afname van Grote karekiet in Nederland is het verdwijnen van jonge 
verlandingsstadia van Riet (‘waterriet’). Door eutrofiëring en een intensief peilbeheer rond een vast streefpeil 
(‘verstarring’) treedt versnelde verlanding op en sterft het Riet in het diepere water af door zuurstoftekort in 
de bodem (Sovon, 2002).  

De Waterral bewoont in laagveengebieden bijna alle successiestadia, maar de soort is gevoelig voor de 
waterdiepte: 0-15cm, bijvoorkeur 10 cm (Schotman & Kwak, 2003). 

Bedreigde moerasvogels zijn vooral gebonden aan jonge successiestadia met Riet. In Nederland dreigt een 
aantal moerasvogels uit te sterven door een gebrek aan jonge moerassen (Schotman & Kwak, 2003). 

2. De vier bosbestanden hebben nagenoeg dezelfde samenstelling aan typische bosvogels met als 
belangrijke indicatoren: Houtsnip (2 terr.), Zomertortel (3), Groene Specht (2), Kleine Bonte Specht (2), 
Boompieper (2), Grauwe Vliegenvanger (5), Matkop (3) en Boomklever (9). 

Merk op dat er heel wat soorten zijn die gebonden zijn aan voldoende openheid van de vegetatie.  

Eveneens belangrijk is de gezonde roofvogelstand, met Wespendief (jaarlijkse broedvogel vanaf de jaren 
vijftig), Havik, Buizerd en Bosuil.  

De Wespendief (Pernis apivorus) was tot de jaren 70 een zeer zeldzame broedvogel in Limburg (2-4 paren). 
In de jaren 70 neemt hij toe en begin jaren 80 zijn 19 broedplaatsen bekend. Opvallend is dat deze soort 
steeds in lage dichtheden broedt en dat er slechts 3 plaatsen zijn waar meerdere koppels in elkaars 
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nabijheid broeden: de gemengde hellingbossen van de Voerstreek, de eikenbossen van het 
Stamprooierbroek en omgeving Mol-Postel net in Antwerpen (Gabriëls, 1985). 

Van de Buizerd (Buteo buteo) zou pas in 1958 het eerste zekere broedgeval zijn opgetekend in Limburg, te 
Bree. Nadien kwam er een explosieve toename, met minstens 110 broedparen in de jaren 70 met hoge 
dichtheden in het Stamprooierbroek en omgeving (Gabriëls, 1985). 

De Boomvalk (Falco subbuteo) komt anno 1992 verspreid over heel Limburg voor met 2 opvallende 
clusters, waarvan 1 in Noordoost-Limburg in het Stamprooierbroek (Gabriëls et al., 1994).  

De Appelvink (Coccothraustes coccothraustes) was een 8-tal jaar lang broedvogel, maar is nu enkele jaren 
niet meer waargenomen als broedvogel in de bosbestanden van het Grootbroek (med. F. Verstraeten).  

Net voor het afsluiten van dit onderzoek vernamen we dat er een Middelste Bonte Specht (Dendrocopos 
medius) is waargenomen net buiten het studiegebied. Op 27 juli 2006 vloog 1 exemplaar zich dood tegen 
een venster in het Mariahof in Bree (med. Miel Opdenacker). Deze spechtensoort, die gebonden zou zijn 
aan oude eiken, is in het voorjaar van 2006 op tientallen plaatsen in Vlaanderen ontdekt. Tot voor kort 
(2003) was dit een zeldzame soort in Vlaanderen, met enkel populaties in de oude bossen van Voeren en 
Meerdaalwoud. 

Tenslotte vermelden we nog de waarneming van een adulte en 3 juveniele Sprinkhaanzangers in het apart 
gelegen grasland (bestand 42). De vogels vlogen uit de net gemaaide vegetatie op (29 juli).  In dit bestand 
worden enkel plaatselijk de distels gemaaid (30-50 cm boven het maaiveld). 

Besluit 

Het bosreservaat is avifaunistisch zeer waardevol. Enerzijds biedt het broekbos broedgelegenheid aan 
diverse interessante broedvogels, anderzijds komen er in het noordelijk deel van het vijvergebied zeldzame 
tot zeer zeldzame moerasvogels tot broeden.  

De hoge avifaunistische waarde wordt bevestigd door de recent verschenen Vlaamse broedvogelatlas 
(Vermeersch et al., 2004). Het 5x5 kilometerhok FS87D, waarin Stamprooierbroek, Grootbroek, Mariahof en 
Luysen liggen, behoort tot de top 5 van Vlaanderen qua aantal broedvogels (107 soorten) !!, samen met de 
Zwinbosjes en -polders (119 soorten), Vijvergebied Midden-Limburg (115), De Maten en het Wik te Genk 
(108) en Heverleebos-Meerdaalwoud-Doode Bemde (107).  

Uit een analyse van historische gegevens (vooral uit Gabriëls, 1985) blijkt dat het Mariahof altijd al een 
belangrijk gebied geweest is voor avifauna, vooral voor moerasvogels maar ook voor prooivogels en 
bepaalde bossoorten.  

3.2.2.2 Zoogdieren 

Eerst bespreken we de gegevens afkomstig uit de "Databank zoogdieren, samenwerkingsverband JNM en 
Natuurpunt", nadien onze eigen waarnemingen. 

1. Databank 
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Het Grootbroek ligt in het 5x5 km hok FS87D. In dat hok zijn volgende 30 zoogdiersoorten waargenomen: 

Insecteneters (Insectivora) 

• Spitsmuizen (Soricidae): Gewone bosspitsmuis, Huisspitsmuis, Waterspitsmuis 
• Egels (Erinaceidae): West-Europese egel 
• Mollen (Talpidae): Europese mol 

Vleermuizen (Chiroptera) 

• Gladneuzen (Vespertilionidae): Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Gewone/ Grijze 
Grootoorvleermuis, Laatvlieger, Rosse vleermuis, Watervleermuis, Franjestaart, Myotis species; 

Knaagdieren (Rodentia) 

• Ware muizen (Muridae): Bruine rat, Gewone bosmuis, Dwergmuis 
• Woelmuizen (Arvicolidae/microtidae): Muskusrat, Rosse woelmuis, Veldmuis, Aardmuis, 

Ondergrondse woelmuis;  
• Beverratten (Capromyidae): Beverrat 
• Eekhoorns (Sciuridae): Rode eekhoorn 

Haasachtigen (Lagomorpha) 

• Hazen en konijnen (Leporidae): Haas, Konijn 

Roofdieren (Carnivora) 

• Marterachtigen (Mustelidae): Steenmarter, Bunzing, Wezel 
• Hondachtigen (Canidae): Vos 

Evenhoevigen (Artiodactyla) 

• Herten (Cervidae): Ree 

Meest belangrijk uit bovenstaande lijst zijn de Waterspitsmuis en 8 soorten vleermuizen. Alle inheemse 
vleermuizen zijn opgenomen in de habitatrichtlijn (Bijlage IV). De meeste waargenomen soorten zijn evenwel 
algemeen in Vlaanderen.  

Minder algemeen is de Franjestaart (Myotis nattereri), hoewel moet vermeld worden dat het een in de 
zomer lastig op te sporen soort is (moeilijk te identificeren sonar). Het is een uitgesproken bossoort, die 
voornamelijk in open bossen jaagt, met voorkeur voor waterrijke, oude vochtige bossen. Een rijke 
oevervegetatie langs het water is zeer geschikt voor deze soort. Holle bomen zijn belangrijk voor kolonies 
(Verkem et al., 2004). Het studiegebied voldoet uitermate goed aan de habitatvereisten van deze soort !! 

De Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) is niet zeldzaam in Vlaanderen, hoewel er nauwelijks 
kolonies gevonden zijn. Het is een lange-afstandstrekker die bij ons ook tijdens de voor- en najaarstrek 
waargenomen wordt. Het is een typische soort van waterrijke en bosrijke omgeving. De koloniebomen liggen 
meestal aan perceelsranden, vaak zijn het afstervende of afgestorven bomen (Verkem et al., 2004).  
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Bart Mulkens deed onderzoek naar vleermuizen, vooral in de Luysen en omgeving. Hij meldt ons dat 
Gewone dwergvleermuis (vermoedelijke kolonie op Mariahof), Rosse vleermuis, Watervleermuis, 
Franjestaart en Gewone en/of Grijze grootoorvleermuis al door hem zijn vastgesteld. Dit zijn soorten 
waarvan er kolonies in de omliggende bossen zijn te verwachten. Op trek nam hij al Ruige dwergvleermuis 
waar. Occasioneel wordt ook Laatvlieger jagend vastgesteld boven de Luysen. Dat is een soort die kolonies 
heeft in gebouwen. 

Volgens een mededeling van J. Spaas in Gaethofs & De Vocht (2002) kwam Otter (Lutra lutra) vroeger voor 
in het Stamprooierbroek en het Grootbroek. De laatste waarneming in de streek zou dateren van 1958 (Zuid-
Willemsvaart).  

2. Eigen gegevens 

We stelden de aanwezigheid van 5 zoogdieren vast. Het Ree is frequent waargenomen. Muskusrat, 
Hermelijn en Vos slechts eenmaal. Van laatstgenoemde zijn prooiresten en een burcht gevonden in de 
zuidrand van bestand 38.  

Tijdens een terreinbezoek in maart 2005 was de aanwezigheid van Bever (Castor fiber) duidelijk te merken. 
Op de oevers van de vijvers waren verscheidene boomstammen doorgeknaagd.  Bevers zorgen ervoor dat 
de monniken van de vijvers verstoppen door takjes.  De monniken worden momenteel wekelijks proper 
gemaakt door de boswachter. De aanwezigheid van de Bever is een recent fenomeen. In 2005 was er een 
sterke toename van sporen van Bever in het Grootbroek en directe omgeving (med. Boswachter Jan 
Appermont).   

De Bever is ook al in De Luysen waargenomen, maar daar heeft men vooralsnog geen last van verstopte 
monniken (med. P. Hermans).  

De Bever is een belangrijke soort om in het beheer rekening mee te houden, omdat ze een serieuze impact 
heeft. Hun knaagactiviteiten creëren structuur in het bos en het bouwen van dammen in stromend water leidt 
tot verhoging van de waterstand. Bevers vereisen een minimale waterdiepte van ongeveer 0,5 tot 0,8 m. Als 
het water te ondiep is of te snel stroomt, bouwen ze dammen om voldoende diep stilstaand water te hebben. 
Zo kunnen ze een burcht bouwen met ingangen onder water en bevriest het water niet tot op de bodem 
(Verbeylen in Verkem et al., 2003).  

3.2.2.3 Herpetofauna 

In de databank van het Instituut voor Natuurbehoud zijn 5 soorten amfibieën (en geen reptielen) vermeld 
voor de UTM-kilometerhokken FS8773 en FS8673 (med. D. Bauwens). Het gaat om de zeer algemene 
soorten Gewone pad (Bufo bufo), Bruine kikker (Rana temporaria), Groene kikker (Rana esculenta), 
Alpenwatersalamander (Triturus alpestris) en Kleine watersalamander (Triturus vulgaris). 

Eigen waarnemingen betreffen de frequente aanwezigheid van Bruine kikker in het hele studiegebied.  

Gaethofs & De Vocht (2002) vernamen door gesprekken met oude vissers dat zowel Bruine kikker als 
Boomkikker vroeger veel voorkwamen in de Abeekvallei. Schops (1999) meldt voor heel Noordoost-Limburg 
enkel een waarneming uit de benedenloop van de Bosbeek.  
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Interessant is onze waarneming van Levendbarende hagedis (Lacerta vivipara) aan de zuidrand van de 
grootste vijver. De Levendbarende hagedis komt verspreid over Vlaanderen voor, maar staat op de Rode 
lijst in de categorie ‘zeldzaam’. 

De Levendbarende hagedis heeft vochtige heide met boomopslag als voorkeursbiotoop, maar ook droge 
heide, open plekken in bossen en schrale graslanden worden bewoond. Daarnaast zijn ze in een breed 
gamma aan lijnvormige landschapselementen te vinden (bosranden, holle wegen, spoorwegbermen, 
houtkanten). (Bauwens & Claus, 1996). Het is een soort van overgangsmilieus, belangrijk is de nabijheid van 
zonbeschenen en beschaduwde plekken, dit ten behoeve van thermoregulatie. 

3.2.2.4 Vissen  

In het Grootbroek, meer bepaald in de Oude Lossing, is Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) 
waargenomen in 1998 (Beyens & Belpaire, 2000). In 1989 is de soort gevonden in de Grote Renne, een 
verbindingsbeek tussen Abeek en Itterbeek (Kinrooi). De soort is opgenomen in Bijlage II van de 
Habitatrichtlijn. 

De Grote modderkruiper staat als ‘onvoldoende gekend' ('met uitsterven bedreigd)’ genoteerd op de Rode 
lijst van Vlaanderen. 

Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op Janssen & Schaminée (2004). 

De Grote modderkruiper wordt in de volksmond ook ‘fluitaal’, ‘aalpieper’, ‘donderaal’ of ‘weeraal’ genoemd. 
De eerste 2 namen duiden op het fluitend geluid dat de vis maakt als opgepakt wordt (veroorzaakt door lucht 
die via de anus de darmen verlaat; de darm fungeert als een soort long om zuurstof op te nemen, naast 
opname via huid en kieuwen). De 2 andere volksnamen slaan op het feit dat de vis onrustig wordt bij 
luchtdrukschommelingen. Vroeger werd de vis om die reden ook wel door boeren gehouden in wekflessen, 
als een soort barometer.  

De Grote modderkruiper leeft in ondiep, stilstaand of langzaam stromend water, waarin op de bodem een 
dikke modderlaag en veel planten aanwezig zijn. In Nederland vooral in poldersloten met goede 
waterkwaliteit, vaak locaties met kwelwater of bicarbonaatrijk water. Meest in kleine wateren maar ook in 
rivieren. De vis heeft verschillende aanpassingen om lange tijd in de modderlaag te overleven, ook als de 
waterlaag opdroogt. De levensfuncties worden dan tot een minimum beperkt, waardoor de vis op een levend 
fossiel lijkt (cfr. Latijnse naam). Een dikke slijmlaag beschermt haar tegen uitdroging en zuurstofopname 
verloopt dan vrijwel uitsluitend via huidademhaling. Ze kan ook kleine afstanden over land afleggen, om 
nieuwe gebieden te koloniseren. 

Het is vermoedelijk een weinig concurrentiekrachtige soort: kenmerkend voor locaties met een grote 
populatie zijn de relatief lage aantallen van andere vissoorten. Zo zou Baars (Perca fluviatilis) een geduchte 
jager van het broed van de Grote modderkruiper zijn.  

Beyens & Belpaire (2000) bespreken de Vlaamse waarnemingen met speciale aandacht voor Limburg. De 
Grote modderkruiper is quasi beperkt tot het Demerbekken. Vooral uit het vijvergebied Midden-Limburg en 
de aangrenzende regio rond het Schulensmeer zijn er nog meerdere recente vangsten. 

Gaethofs & De Vocht (2002) bespreken de visfauna van de Abeek in de Vlakte van Bocholt in de 20e eeuw. 
Riviergrondel en Rietvoorn waren zeer talrijk. Paling, Kopvoorn, Serpeling en Snoek kwamen veel voor, 
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laatstgenoemde dankzij de zeer rijke kruidvegetatie in de beek. Stekelbaarzen zaten meer in de zijgrachten 
en afwateringsgreppels dan in de Abeek zelf. 

Merk op dat de 3 voornaamste voedselsoorten van Roerdomp tot de talrijkst aanwezige soorten behoorden 
(zie hoger). 

Beekprik (‘zandworm’ of ‘negenoog’ genoemd) kwam veel voor, bijvoorbeeld algemeen over het ganse 
traject van de Abeek ter hoogte van Molenbeersel. Kwabaal was ook sterk vertegenwoordigd, vooral onder 
en tussen boomwortels ter hoogte van de kolken van de vele meanders. Voor Kwabaal, die momenteel als 
uitgestorven in Vlaanderen beschouwd wordt, was Noordoost-Limburg één der 2 Limburgse bolwerken. 
Meer bepaald de Abeek, de Lossing of Emissaire en in sloten en grachten van de vloeiweiden te Lozen.  

Vanaf de jaren 60 namen Brasem, Karper, Katvis (= Amerikaanse dwergmeerval), Zonnebaars en Zeelt toe 
in de Abeek. Dit was te wijten aan de aanleg van visvijvercomplexen. Zeelt kwam ook in zure, oligotrofe 
vennen voor. Amerikaanse hondsvis komt ook in de omliggende plassen (vb. veedrinkpoelen) en zure 
vennen voor.  

Op 28 en 29 maart 2006 werd een visstandsonderzoek uitgevoerd op de waterrijke vijvers.  Onderstaande 
tekst is een verslag van Bart Denayer van de resultaten van het onderzoek. 

Oeverstroken werden elektrisch afgevist (1x , 1 elektrode). De fuiken werden gedurende twee dagen 
geplaatst. De vijvers zijn gesitueerd in figuur 1. 

Figuur 1: bemonsterde vijvers van het bosreservaat Uitbreiding Grootbroek. 
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Vissoort Oever-
strook 

V1 

400m 

V1 

Fuik 1 

Oever-
strook 

V2 

300m 

Oever-
strook 

V3 

300m 

V3  

Fuik 1 

V3 

Fuik 2 

 

Snoek 2 st  2 st 1 st 5 st 3 st  

Zeelt 7 st  2 st  1 st   

Rietvoorn 83 st 1 st 4 st     

Blankvoorn  1 st    6 st  

Baars 8 st 3 st 23 st 1 st  2 st  

Snoekbaars  2 st      

Pos   2 st   1 st  

Paling  6 st 1 st  1 st 2 st  

Hondsvis 3 st       

Zonnebaars 11 st 2 st 1 st  1 st   

Am. Dwergmeerval 25 st 270 st 22 st  666 st 700 st  

Totaal soorten 7 7 8 2 5 6  

Oppervlakte vijver 1,85 ha 1,85 ha 0,9 ha 4,2 ha 4,2 ha 4,2 ha  

Berekende 
densiteit 

434 st/ha 285 st 316 
st/ha 

11 st/ha 674 st 714 st  

 19,5 
kg/ha 

21,8 kg 36,5 
kg/ha 

11,7 
kg/ha 

22,2 kg 18,6 kg  
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Op basis van de dominerende vissoorten kan het visbestand op de vijvers omschreven worden als een 
verexoteerd visbestand met sporadische restanten van de snoek-zeelt-rietvoorn associatie 
(plantenminnende vissoorten).  In totaal worden 11 vissoorten op de vijvers gevangen. Er werden 1871 
vissen gevangen waarvan 1701 exoten of 90,9% van het visbestand.  

Voor wateren met een visbestand van de snoek-zeelt-rietvoornassociatie mag men normaal rekenen op een 
normale visdensiteit van 150 tot 350 kg / ha (streefbeeld). De berekende visdensiteiten op de vijvers in het 
Groot-Broek zijn uiterst laag en variëren van 11,7 tot 36,6 kg/ha (1/10 van het normale). Deze lage 
visdensiteiten zouden te wijten zijn aan aalscholverpredatie. 

De snoeken variëren tussen 48,2 cm en 85 cm. Het betreft snoeken van 2-3jaar en ouder. De paling varieert 
tussen 50 en 120 cm. Het betreft grote vrouwelijke palingen (>42 cm).  

Er werden eveneens 17 stuks Amerikaanse rivierkreeften gevangen. 

Tijdens de Adviescommissievergadering werden mogelijke redenengesuggereerd voor de lage 
visdensiteiten: Waterkwaliteit te slecht voor de Rietvoorn/Zeelt/Snoekpopulatie? Waterkwaliteit van de Abeek 
schommelt; er is in de buurt een Aalscholverkolonie aanwezig en een Reigerkolonie. Binnen de commissie 
vermoedt men dat de waterkwaliteit niet slecht is gezien de botanische rijkdom van de vijvers. Ook de 
veeleisende libellensoorten zouden bij een slechte waterkwaliteit niet kunnen gedijen. Oorzaak van de lage 
dichtheden is eerder te zoeken bij een combinatie van mesotroof tot oligotroof water (dat van nature lagere 
visdichtheden herbergt) en een hoge predatiedruk door Aalscholvers. 

3.2.2.5 Dagvlinders 

In de databank van het Instituut voor Natuurbehoud zitten waarnemingen van 20 soorten voor de 
kilometerhokken FS8773 en FS8673. De Kleine vos is de enige soort hiervan die door ons niet is 
vastgesteld.  

We namen 22 soorten waar. Men kan die indelen in: 

• 6 eurytope soorten die overal (kunnen) voorkomen: Atalanta, Dagpauwoog, Distelvlinder, Groot 
koolwitje, Klein koolwitje, Klein geaderd witje; 

• 8 soorten die aan bos / bomen gebonden zijn of vaak/vooral in bosrijke omgeving voorkomen: Bont 
zandoogje, Boomblauwtje, Citroenvlinder, Eikenpage, Gehakkelde aurelia, Landkaartje, Grote 
weerschijnvlinder, Kleine ijsvogelvlinder; 

• soorten van de overgang bos – grasland: Bont dikkopje, Groot dikkopje, Oranjetipje; 

• soorten van graslanden/ruigte: Bruin zandoogje, Kleine vuurvlinder, Koevinkje, Oranje zandoogje, 
Zwartsprietdikkopje. 

Van de genoemde soorten zijn er 3 opgenomen in de Vlaamse Rode lijst (Maes & Van Dyck, 1999).  

De Grote weerschijnvlinder (Apatura iris) is momenteel zeer zeldzaam in Vlaanderen - beperkt tot de grote 
bossen rond Leuven en Brussel en tot het noordoosten van Limburg - en wordt als ‘bedreigd’ beschouwd. 



  48 

De soort is gebonden aan open loofbossen en wilgenbroekbossen. De wijfjes zetten de eitjes af op de 
bovenkant van wilgenbladeren, voornamelijk Boswilg en Grauwe wilg in de bosrand op plaatsen die niet de 
hele dag in de zon staan. Geschikte beheermaatregelen zijn het onderhoud van brede bospaden en open 
plekken en zorgen voor een gevarieerde bosrand. Ook ongelijkjarigheid is belangrijk, want de mannelijke 
vlinders kiezen als territorium een grote opvallende boom (Maes & Van Dyck, 1999).  

We namen de soort 3 keer waar, 2 keer net buiten het bosreservaat en éénmaal langs een bospad tussen 
bestanden 37 en 38 (zie kaart 3.2.6 ).  

De Kleine ijsvogelvlinder (Limenitis camilla) is in Vlaanderen grotendeels beperkt tot de Kempen en een 
beperkt aantal populaties daarbuiten. Ze is opgenomen als ‘kwetsbaar’ op de Vlaamse Rode lijst. Ze leeft in 
vrij open bossen en aan bosranden met Wilde kamperfoelie waar schaduw en zon elkaar pleksgewijs 
afwisselen. De eitjes worden afgezet op bladeren van vrij kleine kamperfoelieplanten, meestal op ca. 1 m 
hoog en op plaatsen met vrij hoge luchtvochtigheid. De favoriete ei-afzetplanten staan aan de rand van 
brede bospaden of in licht beschaduwde delen van het bos (Maes & Van Dyck, 1999).  

Geschikt beheer zorgt voor voldoende licht in het bos (brede paden, open plekken) en gevarieerde 
bosranden (met veel nectarplanten).  

We namen de Kleine ijsvogelvlinder 3 keer waar. Twee exemplaren foerageerden samen op een Spork op 
het brede bospad tussen bestanden 37 en 38. De soort is ook waargenomen aan de rand van bestand 42 
(een grasland), op een braamstruweel.  

Het Bont dikkopje (Carterocephalus palaemon) is op de Rode lijst opgenomen in de categorie ‘kwetsbaar’. 
Het verkiest de overgang van vochtige graslanden naar vochtige bossen, open plekken (ook brede 
bospaden) in broekbossen en heiden (vaak in de buurt van grachten of vennen). De wijfjes zetten de eitjes 
af op een pas uitgekomen blad van Pijpestro of Hennegras, maar ook op andere breedbladige grassen van 
het geslacht Struisriet, Kropaar, Timoteegras, Witbol en Vossestaart. De waardplanten staan meestal in een 
strook van 1 meter van de bosrand of op een open en vrij vochtige, grazige en schaduwrijke plaats in het 
bos, in vegetaties die al meerdere jaren niet gemaaid worden. Wijfjes hebben een grote nectarbehoefte en 
zijn op bloemrijke plaatsen te vinden. Populaties van het Bont dikkopje zijn vaak vrij klein en komen dikwijls 
op vrij kleine terreinen voor (Maes & Van Dyck, 1999), vaak kleiner dan 1 ha (Akkermans et al., 2001). De 
soort foerageert geregeld op bramen en verblijft graag op warme, doch beschut gelegen plekjes.  

We zochten ook gericht naar het Spiegeldikkopje (Heteropterus morpheus). Deze soort komt in Vlaanderen 
van oudsher enkel in Noordoost-Limburg voor en is in de Rode lijst opgenomen als ‘zeldzaam’. Vroeger 
kwam ze daar op meerdere plaatsen voor (Molenbeersel, Hamont, Maaseik, Neeroeteren), waar de 
populatie aansluit bij de grote Nederlandse populatie rond Weert. Maes & Van Dyck (1999) schrijven dat 
momenteel enkel de populatie in het Stamprooierbroek overblijft, maar ondertussen zou ze ook daar 
verdwenen zijn. De laatste vindplaats lag op geringe afstand van ons studiegebied. In 2004 en 2005 is de 
soort ondanks gericht zoeken niet gevonden in het Stamprooierbroek. De vermoedelijke oorzaak van het 
verdwijnen is dat de open delen te sterk zijn dichtgegroeid. Pas de laatste jaren is er met hakhoutbeheer 
gestart en wordt het gebied plaatselijk weer wat meer open (med. David beyen, Stichting Limburgs 
Landschap).  

Het aantal populaties van Spiegeldikkopje in West-Europa is erg beperkt. 
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We zochten gericht op kansrijke plaatsen naar deze soort, vooral in vegetaties van Hennegras (=de 
voornaamste waardplant samen met Pijpestro en in veel mindere mate Rietgras).  

Het Spiegeldikkopje leeft in natte, ruige graslanden en kapvlakten in (de buurt van) broekbossen op op 
grazige plekken in het broekbos zelf. De soort houdt van de overgang van voedselarme naar matig 
voedselrijke situaties. De voornaamste bedreigingen zijn verdroging door drainage en het dichtgroeien van 
open plekken door gebrek aan beheer. Het waterpeil moet ’s winters tot aan het maaiveld komen (Maes & 
Van Dyck, 1999). 

In het studiegebied zijn beide bedreigingen aan de orde. Het bos wordt sterk ontwaterd en er zijn nauwelijks 
open lichtrijke plekjes aanwezig in het bos.  

In Nederlands Limburg vliegt het Spiegeldikkopje in 2 ‘landschapstypes’. Het eerste zijn hoogveenrestanten 
(Peelregio) en daar neemt de vlinder al enige tijd en nog steeds sterk toe. De waardplant Pijpestro is er 
veelvuldig voorhanden. Een tweede type zijn de beekdalen, waar de soort afhankelijk is van natte 
hennegras- en pijpestrovegetaties op kapvlaktes, in open bossen, … In dit biotoop gaat de soort ook in 
Limburg achteruit (Akkermans et al., 2001). De auteurs wijzen op de verschillen in grootte en openheid van 
het leefgebied tussen deze beide types: in veenrestanten worden grote (>100ha) open pijpestrootjesvlakten 
bewoond, in beekdalen zijn kleine (<1ha), vrij gesloten situaties (broekbossen) geschikt. Naar beheer toe 
wordt er op gewezen niet te grootschalig te maaien, begrazen of branden te gaan, daar zowel de eitjes, 
rupsen als poppen zich altijd hoog in de vegetatie bevinden.  

De Eikepage (Neozephyrus quercus) is tweemaal waargenomen: aan de zuidrand van het bosreservaat en 
(2 ex.) in struweel aan de rand van grasland (het apart gelegen bestand 42). 

Vermeldenswaard is ook het voorkomen van Eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea), een 
nachtvlinder, aan de zuidrand van het bosreservaat. In Noord-Limburg vormen de rupsen de laatste jaren 
(vb. in 2005) ware plagen. 

Besluit: 

Het Grootbroek heeft een zeer grote waarde voor dagvlinders. Twee kwetsbare (Bont dikkopje en Kleine 
ijsvogelvlinder) en één bedreigde (Grote weerschijnvlinder) soort komen er voor.  

Ook is het belangrijk rekening te houden met het (potentieel) voorkomen van de laatste vindplaats van het 
Spiegeldikkopje, een soort die in Nederlands Limburg plaatselijk nog veel voorkomt. Het is een belangrijke 
doelsoort voor het Kempenbroek, waarvan het Grootbroek deel uitmaakt. De eisen van deze soort komen 
overeen met die van andere belangrijke vlindersoorten of fauna-elementen.  

Naar beheer toe is het zeer duidelijk dat de bospaden positief zijn omdat ze de enige open lichtrijke plekken 
zijn in het bos. Voor Spiegeldikkopje, Bont dikkopje en Grote weerschijnvlinder is het belangrijk te verdroging 
tegen te gaan, omdat dat ten koste van hun waardplanten gaat.  
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3.2.2.6 Libellen 

Noordoost-Limburg en meer bepaald het Stamprooierbroek en directe omgeving staan, samen met de 
Midden- en Noord-Limburgse heidegebieden en de omgeving van Mol-Dessel, bekend als dé hotspot voor 
libellen in Vlaanderen.  

Om onze bevindingen te kaderen zijn de gegevens opgevraagd uit de databank van de Belgische 
Libellenwerkgroep Gomphus, voor het 5x5 kilometerhok FS87D (Stamprooierbroek, Luysen, Grootbroek, 
Mariahof, Abeek, Urlobroek, Hasselterbroek). Niet minder dan 44 soorten zijn hier waargenomen.  

We deden zelf waarnemingen van 29 soorten (zie bijlage 10). De meeste waarnemingen zijn verricht langs 
de rand van grootste vijver van het studiegebied en langs de Lossing. Volgende Rode-lijst soorten (volgens 
De Knijf et al., in voorbereiding) zijn waargenomen: 

• Met uitsterven bedreigd: Vroege glazenmaker, Gevlekte glanslibel; 
• Bedreigd: Variabele waterjuffer, Bruine korenbout, Metaalglanslibel, Glassnijder; 
• Kwetsbaar: Smaragdlibel; 
• Achteruitgaand: Weidebeekjuffer; 
• Momenteel niet bedreigd, maar zeldzaam: Bruine winterjuffer. 

Vijf van de meest bijzondere soorten, namelijk Vroege glazenmaker, Glassnijder, Bruine korenbout, 
Variabele waterjuffer en Smaragdlibel, zijn typische vertegenwoordigers van de laagveenfauna, waartoe 
voorts ook Gevlekte witsnuitlibel behoort (Wasscher & de Groot, 1997). Deze bijzondere soortengroep is in 
West-Nederland plaatselijk nog goed vertegenwoordigd, maar in België uitermate zeldzaam. Algemenere 
vertegenwoordigers van deze fauna zijn de Grote roodoogjuffer en Bruine glazenmaker. 

Interessant zijn de waarnemingen van een witsnuitlibel door Jan Gabriëls (minstens 5 ex. op 29 mei 2004) 
en Tom Verschraegen (1 ex. op 9 juni 2005). Het kan om 3 soorten gaan. Gezien de biotoop, meso- tot 
eutrofe vijvers, is de kans groter dat het hier Noordse witsnuitlibel (Rode lijst ‘Bedreigd’) of Gevlekte 
witsnuitlibel (Rode lijst ‘met uitsterven bedreigd’ in Vlaanderen en opgenomen in Habitatrichtlijn, bijlage II) 
betreft, in plaats van Venwitsnuitlibel (‘kwetsbaar’) die aan zure, oligotrofe situaties gebonden is. Toch wordt 
enkel de Venwitsnuitlibel vermeld in de databank. Dit dient nog nader uitgezocht in de toekomst.  

In elk geval is de Venwitsnuitlibel in het Stamprooierbroek ook enkel bekend van solitaire mannetjes, 
waargenomen aan kleine, vaak recent gegraven poeltjes, en is er geen populatie bekend (med. F. 
Verstraeten). Volgens G. De Knijf zijn er in het Stamprooierbroek geschikte plaatsen aanwezig voor 
Gevlekte witsnuitlibel.  

We overlopen kort de ecologie van de Rode-lijstsoorten.  

De Vroege glazenmaker (Aeshna isoceles) is in Vlaanderen quasi beperkt tot Noord-Limburg. In Nederland 
is ze vrij algemeen. Ze komt er vooral voor in verlandingszones van (matig) voedselrijke wateren in 
laagveenmoerassen met een redelijke tot goede waterkwaliteit. Bij mesotrofe vennen is ze sterk 
achteruitgegaan. De combinatie van hoge, deels in het water staande oeverplanten en ondergedoken 
waterplanten lijkt een voorwaarde voor vestiging. De voorkeur gaat uit naar Krabbescheer-vegetaties, en in 
mindere mate wateren met een rietkraag en ondergedoken waterplanten als blaasjeskruid en hoornblad 
(NVL, 2002). De eerstgenoemde situatie komt in België niet voor, laatstgenoemde komt precies overeen met 
de situatie in de grootste vijver in het studiegebied ! 
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De soort is in 2004 tweemaal waargenomen, jagend boven een ruigte langs de Abeek (buiten studiegebied) 
en patrouillerend langs de oever van de grootste vijver (vijver 1), boven een inham die grotendeels door Riet 
omsloten is (vrij laat op het seizoen, 29 juli 2004). Op 26 mei 2005 bleek de soort vrij talrijk aan vijver 1. In 
totaal vlogen er naar schatting een 40 tal dieren rond. Enkele dieren patrouilleerden langs de oever, maar de 
meeste vlogen boven de uitgebreide pitrusvegetatie in het midden van de vijver.  

De Vroege glazenmaker is het eerste jaar na de vernatting, in 2004, al waargenomen in De Zig (Beyen, 
2004) ! Dit illustreert de goede dispersiecapaciteit, die ook uit literatuur bekend is van deze soort (NVL, 
2002).  

De Bruine korenbout (Libellula fulva) is een soort van plassen en kanalen met een matig tot rijke 
oevervegetatie. De wateren zijn meso- tot eutroof (enkel te rijk water wordt gemeden, maar overigens 
tolerant t.o.v. voedselrijkdom) en enigszins beschut. De aanwezigheid van vis lijkt geen probleem. In 
Nederland komen de hoogste aantallen enerzijds voor op de zandgronden, aan kanalen met veel Riet, en 
anderzijds in laagveengebieden met kwelwater. In Noordoost-Nederland komt de soort samen met 
Weidebeekjuffer voor bij de uitstroom van weteringen en gekanaliseerde beken in kanalen. Het water is er 
schoon en de oevervegetatie wordt niet vaak gemaaid (NVL, 2002). In Vlaanderen was de soort vroeger vrij 
algemeen langs de Schelde, Zenne en in de Kempen, maar momenteel vrijwel beperkt tot Noordoost-
Limburg (De Knijf & Anselin, 1996). 

De Bruine korenbout komt talrijk voor aan vijver 1. Zeker een 50tal dieren zijn daar waargenomen op 26 mei 
2005. Voorts is ze waargenomen in de oevervegetatie van de Lossing, vlakbij de Abeek (1 mannetje). De 
soort komt vrij veel voor in ‘de Luysen’ (pers. waarn.). De soort was eind jaren 80 verdwenen uit de 
omgeving, maar eind jaren 90 nam ze weer sterk toe (med. F. Verstraeten). 

Beheer moet zorgen voor goede waterkwaliteit, beperking van maaibeheer van oevervegetatie en 
bescherming van verlandingsvegetaties. 

De Glassnijder (Brachytron pratense) vliegt bij helder, matig voedselarm tot voedselrijk water met een goed 
ontwikkelde, vaak hoge en gevarieerde oever- en watervegetatie. Meestal ligt er bos in de directe omgeving. 
De hoogste aantallen zijn te vinden in laagveenmoerassen (bijvoorbeeld in verlandingsvegetaties en 
kwelsloten. In grote delen van Europa is de soort schaars en daarom zijn de Nederlandse populaties van 
groot belang (NVL, 2002). In Vlaanderen zijn populaties beperkt tot de regio Turnhout en Noord-Limburg (De 
Knijf & Anselin, 1996), terwijl ze recent ook herontdekt is op enkele plaatsen langs de Schelde (Meuris, 
2003; Van Elegem & de Knijf, 2003). In de omgeving van het studiegebied komt ze voor in de ‘Abeek bij 
Eekoudebeek’ (= zuidoostrand van studiegebied), Urlobroek, Luysen, Mariahof en Stamprooierbroek. 

Op 26 mei 2005 bleek de soort vrij talrijk aanwezig te zijn aan vijver 1 in het Grootbroek. Langs de oever 
werden regelmatig dieren gezien die zich goed lieten bekijken. Door met de verrekijker te speuren naar de 
pitrusvegetatie in de vijver konden we de totale populatie aan vijver 1 schatten op een 40-tal dieren. 
Glassnijders zijn aan postuur (kleine glazemakers) en vlieggedrag te herkennen. Daarnaast zagen we ook 
meerdere dieren jagend in de gangen tussen de bosbestanden en langs Lossing.  

De Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum) is in Nederland een algemene soort, maar de aantallen 
zijn in de loop van de 20e eeuw sterk afgenomen. Het voorkomen in laagveengebieden wijst op een redelijke 
waterkwaliteit. Ze komt voor bij meer of minder voedselrijke, stilstaande wateren met veel water- en 
oeverplanten (NVL, 2002). In Vlaanderen kwam de soort vroeger algemeen voor, maar recent is ze beperkt 
tot 1 gebied in Oost-Vlaanderen en het noorden van de provincies Antwerpen en Limburg (De Knijf & 



  52 

Anselin, 1996). 

Op 11 juni 2004 was de soort massaal aanwezig (vele honderden dieren). De weersomstandigheden waren 
minder geschikt en de soort vloog met tientallen tegelijk op uit de grazige vegetaties op de oostelijke oever 
van vijver 1 (grootste vijver) en uit de vegetatie op de veldweg tussen de Lossing en het bosreservaat. Eind 
mei en begin juni 2005 kon dit bevestigd worden, maar zijn er geen schattingen uitgevoerd.  

Dit is duidelijk een zeer belangrijke populatie. In geschikte gebieden in Nederland vliegt de soort ook in hoge 
aantallen. De soort doet het goed in de omgeving van het studiegebied. Ze koloniseert nieuw ontstane 
geschikte gebieden, maar De Zig voorlopig nog niet, vermoedelijk wegens de afstand van enige kilometers 
(med. F. Verstraeten).  

De gelijkende Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella) is slechts in lage aantallen gevonden (een tiental 
dieren). Deze soort is algemeen in heel Vlaanderen. In Nederland domineert deze in aantal op de hogere 
zandgronden (oostelijk pleistoceen landsdeel) terwijl de Variabele waterjuffer in laagveen- en 
rivierkleigebieden dominant is. 

De Metaalglanslibel (Somatochlora metallica) leeft in Nederland bij grote plassen, zwak stromende kanalen, 
beken en soms laagveen en vennen. De belangrijkste overeenkomst in vindplaatsen is de nabijheid van 
bomen bij het water ! Veel populaties leven in bosgebieden. Laagveen is binnen Europa voor deze soort een 
atypische biotoop (NVL, 2002).  

Op 26 mei 2005 namen we een jagend dier waar boven de Lossing en 2 weken later zijn daar 2 dieren 
gezien (med. T. Verschraegen en G. Beckers). Uit de hierboven beschreven habitatvoorkeur kunnen we 
afleiden dat de soort zich vermoedelijk voortplant in de Lossing en niet in het de vijvers van het 
bosreservaat. 

De Smaragdlibel (Cordulia aenea) leeft in Nederland in matig voedselrijke, neutrale tot zwak zure 
laagveenmoerassen en vennen/plassen op de hogere zandgronden. De directe omgeving van bomen wordt 
steeds vastgesteld, ook in Groot-Brittannië. Voortplanting in stromend water is niet bekend in Nederland 
(NVL, 2002). Volgens De Knijf & Anselin (1996) is het een typische soort voor stilstaand water met venige 
bodem (laagveenplassen, heideplassen, vijvers) waar drijvende en ondergedoken waterplanten aanwezig 
zijn. Het wijfje legt de eipakketten graag af in Veenmossen (in het water, maar nabij de oever).  

De soort is enkele keren in eerder lage aantallen (maximaal een 5tal dieren) waargenomen in het 
studiegebied.  

De Blauwe breedscheenjuffer (Platycnemis pennipes) komt in Nederland vooral voor bij 
langzaamstromende, zuurstofrijke beken, sloten en kanalen en de soort wordt gezien als indicator van 
zuurstofrijk water. De vindplaatsen zijn vaak beschut door bomen en struiken. Daarnaast zijn er in Nederland 
ook vindplaatsen bekend van stilstaand water, zoals aan afgravingen en visvijvers. In Zuid- en Oost-Europa 
is het zelfs eerder een soort van stilstaand water, bijvoorbeeld veel aan afgesneden rivierarmen. Een groot 
deel van de adulte dieren houdt zich op in de vegetatie, op enige afstand van het water. De kerngebieden in 
Nederland zijn reliëfrijke gebieden op de hoge zandgronden, waar voldoende traag stromend water 
aanwezig is. In de jaren 70 ging de soort achteruit, vermoedelijk door watervervuiling, maar de laatste 10 
jaar neemt ze weer toe door een verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit (net als de Weidebeekjuffer). 
Mogelijk spelen ook enkele vrij warme zomers een rol in de vooruitgang (NVL, 2002).  
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De Blauwe breedscheenjuffer is talrijk in het studiegebied en directe omgeving. Op diverse plaatsen langs 
de Abeek is de soort waargenomen. De grootste aantallen houden zich op langs de Lossing ter hoogte van 
het bosreservaat, lagere aantallen op de dijken van de vijvers.  

Een andere soort die stromend water verkiest is de Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens). Langs en 
boven de Lossing en Abeek vliegen tientallen exemplaren van deze sierlijke beekjuffer. Van het 
Stamprooierbroek is ook de veel zeldzamere Bosbeekjuffer (C. virgo) bekend. 

De Bruine winterjuffer (Sympecma fusca) is op 9 juni 2005 waargenomen, een pas uitgeslopen exemplaar. 
De soort zou pas recent verschenen zijn in het gebied en de populatie in het studiegebied (ca. 30 ex.) zou 
de enige zijn in het Stamprooierbroek sensu latu (med. F. Verstraeten). De soort verscheen in 2004 voor het 
eerst in De Zig (Beyen, 2004) en is in ddat jaar ook in De Luysen waargenomen, waar ze in 2005 niet is 
genoteerd (med. P. Hermans). Deze toename kadert in een toename elders in Vlaanderen, vanuit de 
kernpopulaties. 

Vermeldenswaard is ook het mannetje Vuurlibel (Crocothemis erythaea) dat op 3 september gezien werd 
boven de grootste vijver (vijver 1). Deze zuidelijke soort is sterk toegenomen in Vlaanderen.  

Andere bijzondere soorten die van de directe omgeving bekend zijn: Beekoeverlibel, Beekrombout, 
Kempense heidelibel (Mariahof & Stamprooierbroek), Metaalglanslibel, Maanwaterjuffer, Tangpantserjuffer, 
Tengere pantserjuffer. Enkele van deze soorten zijn eerder typisch voor oligotrofe omstandigheden en 
komen slechts lokaal in het Stamprooierbroek voor.  

Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata) is in 2004 in de Zig waargenomen (Beyen, 2004) en in 
2005 in De Luysen (3 tot 5 ex.). Tijdens het terreinbezoek met de adviescommissie op 26 mei 2005 zagen 
we een situatie in het studiegebied die geschikt lijkt voor Gevlekte glanslibel (Pluimzegge-bulten onder water 
met veel blaasjeskruid rond: vijver 5). In datzelfde jaar werd een populatie van Gevekte glanslibel aan de 
vijvers van het Grootbroek waargenomen (meerdere exemplaren) evenals enkele individuen op het Mariahof 
en aan de Luysen. Het is dus vrij zeker dat deze soort zich op de vijvers van het Grootbroek voortplant (waar 
ook ideaal habitat voor deze soort aanwezig is).  De Gevlekte glanslibel is een soort van mesotrofe 
moerassen.  Voortplantingswateren liggen veelal nabij uitgestrekte open riet-en zeggenruigten en staan 
doorgaans onder invloed van kwel.  De dieren jagen in en langs het bos en struweel in de buurt. 

In een voormalig grasland in de Luysen dat sterk vernat is (aan de ‘Visarend – toren’), komen zowel Vroege 
glazenmaker, Bruine korenbout, Glassnijder als Koraaljuffer voor. 

Frans Verstraeten gaf volgende toelichting bij enige soorten: 

• Koraaljuffer neemt recent toe in de omgeving van het studiegebied (o.a.in de Luysen); 

• Tangpantserjuffer komt veel voor aan de vijvers in het studiegebied en omgeving; 
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Besluit: 

Aan de vijvers in het bosreservaat Grootbroek komt een gemeenschap van op Vlaams niveau zeer 
bijzondere libellen voor, met name Vroege glazenmaker, Glassnijder, Bruine korenbout, Variabele 
waterjuffer, Smaragdlibel en een bijzondere witsnuitlibel (Noordse / Gevlekte). In Nederland zijn deze 
vertegenwoordigers van de ‘laagveenfauna’ wat minder zeldzaam. Ze indiceren meso- tot eutroof water dat 
echter niet vervuild is en een rijke water- en oeverplantenvegetatie herbergt. 

Als men de oevervegetatie zou maaien om botanische redenen, moet dit gefaseerd gebeuren (nooit 
helemaal ineens maaien). Voor alle genoemde soorten, maar specifiek voor Bruine korenbout en Variabele 
waterjuffer, is een weelderige oevervegetatie erg belangrijk.  

In hoge grazige vegetaties langs de Lossing en op de dijken van de vijvers houden zich hoge aantallen 
waterjuffers (Breedscheenjuffer, Variabele waterjuffer) op.  

Het is zeer positief dat langs de zuidzijde van de Lossing grazige vegetaties voorkomen zodat de waterloop 
niet beschaduwd is ter hoogte van het bosreservaat.  

Tot slot zou men ook in het bos zelf maatregelen kunnen nemen. Belangrijk in een libelvriendelijk bosbeheer 
is de aanwezigheid van licht en structuur (vb. door ongelijkjarigheid) in het bos. Op zulke plekken zoeken 
pas uitgeslopen libellen voedsel en beschutting tijdens hun rijpingsfase. Brede bospaden en golvende 
bosranden kunnen ook een belangrijke rol spelen (med. G. De Knijf).  

3.2.2.7 Sprinkhanen 

Er zijn 7 soorten waargenomen, waarvan 5 soorten zeer algemeen zijn op Vlaams niveau en 2 soorten 
opgenomen zijn in de Vlaamse Rode lijst (Decleer et al., 2000).  

Alle 7 soorten zijn typisch voor open terrein. Kenmerkende bos- en struweelsoorten zoals Boomsprinkhaan, 
Struiksprinkhaan en Boskrekel zijn niet vastgesteld. 

De Kustsprinkhaan (Chorthippus albomarginatus) komt in Vlaanderen vrij algemeen in de kuststreek voor 
en verspreid in Noord- en Midden-Limburg. Ze is opgenomen als ‘zeldzaam’ in de Rode lijst (Decleer et al., 
2000). Recente nieuwe gegevens en eigen waarnemingen (o.a. in provincies Antwerpen, Limburg en 
Vlaams-Brabant) doen vermoeden dat deze soort (sterk) onderbemonsterd is. De zachte (maar typische) 
zang, die makkelijk verloren gaat tussen de veel talrijkere Krassers, is een mogelijke verklaring waarom ze 
over het hoofd gezien wordt. In Nederland is de Kustsprinkhaan zeer algemeen en zijn de populaties stabiel 
tot toegenomen. Ze wordt dan ook als niet bedreigd beschouwd (Kleukers et al., 1997).  

In het binnenland prefereert de Kustsprinkhaan vochtige milieus, aan de kust kan ze dankzij de hoge 
luchtvochtigheid ook in droge duinen overleven (Decleer et al., 2000). In Nederland is de Kustsprinkhaan 
zeer algemeen in het noorden en het westen (het laaggelegen deel) en veel zeldzamer op de hogere 
zandgronden. Dit is mogelijk een gevolg van interspecifieke concurrentie met de Krasser, die in het noorden 
en westen weinig voorkomt. De Kustsprinkhaan heeft een vrij beperkte biotoopkeuze (Kleukers et al., 1997): 

• Binnenland: prefereert vochtige, voedselarme hooilanden (vb. blauwgraslanden), maar komt ook 
voor in lichtbemeste weilanden (Kleukers et al., 1997).  
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• Kustregio: in de duinen; in bermen in agrarisch gebied, vooral in vrij dichte halfhoge vegetaties; 

In het Grootbroek is de Kustsprinkhaan talrijk op de grazige dijk van de grootste vijver (vijver 1). Uit eigen 
onderzoek in diverse gebieden bleek dat de Kustsprinkhaan kortgrazige vegetaties verkiest boven ruige 
vegetaties. Voor deze soort is maaibeheer van het centraal deel van de dijken positief.  

De natte zone in bestand 42 (grasland) lijkt geschikt voor deze soort, maar gericht zoeken leverde niets op.  

Het Wekkertje (Omocestus viridulus) is in Nederland talrijk in het noorden en midden van het land, maar 
uitgesproken zeldzaam in het zuiden van het land. Dit is merkwaardig gezien ze in het aansluitend deel van 
België (Noord- Limburg) veel voorkomt. Voor het Negertje (O. rufipes) is de situatie eerder omgekeerd. 
Vermoedelijk treedt er concurrentie tussen beide soorten op. Op een plaats waar ze samen voorkomen, 
bewoont Negertje de vochtige terreindelen en Wekkertje de drogere (Kleukers et al., 1997).  

In Noord- en Midden-Nederland komt O. viridulus in een grote verscheidenheid aan ecotopen voor: droge en 
vochtige, grazige heidevelden, bermen, extensief gebruikte weilanden, bosranden, ... In Zuid-Nederland is 
het voorkomen beperkt tot schrale, vochtige graslanden (zoals blauwgraslanden).  

De aanwezigheid van het Wekkertje is vastgesteld aan de zuidrand van het bosreservaat. In een 
struisgraslandje, vlakbij het pad dat ten zuiden van het bosreservaat loopt, is één zangpost genoteerd en 
een eindje verderop een tweede zangpost op het pad (zie kaart 3.2.6).  

Een interessante waarneming uit de omgeving is die van Moerassprinkhaan, die in 2004 voor het eerst in De 
Zig is waargenomen (Beyen, 2004).  

3.2.2.8 Spinnen 

We verzamelden bestaande gegevens en bespreken enkele eigen veldwaarnemingen.  

1. Literatuuronderzoek 

Er zijn ons 5 publicaties bekend over het bosreservaat en directe omgeving (vooral Stamprooierbroek). 

Janssen (1979) onderzocht eind jaren 70 de spinnenfauna van het Stamprooierbroek, Mariahof en 
Urlobroek. De vijvers van het huidige bosreservaat Grootbroek werden toen tot het Mariahof gerekend. Het 
is in de publicatie slechts voor enkele soorten weergegeven in welk van de drie gebieden ze gevangen zijn. 
We sommen enkele van de meest bijzondere (zeldzaam, stenotoop) soorten op en bespreken ze kort 
(gebaseerd op Roberts, 1998 en Maelfait et al., 1998, tenzij anders vermeld). We vermelden vooral de 
soorten die typisch zijn voor vochtige terreinen: 

• De Driehoekswebspin (Hyptiotes paradoxus) is zeer zeldzaam in de Benelux. Ze maakt haar web op 
naaldbomen en struiken (Spar, Taxus, Buxus); Tutelaers (2001) deed onderzoek naar deze soort. 
Hij vond ze eveneens in het Stamprooierbroek en aan de Nederlandse zijde, wat meteen de eerste 
vindplaats sinds een eeuw was voor Nederland. Hij stelde tevens vast dat de soort wel in Fijnspar 
voorkomt en niet in Douglasspar! 
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• 2 zeldzame bodemjachtspinnen (Gnaphosidae): Boomstammierspin (Micaria subopaca) en 
Graskampoot (Zelotes apricorum); 

• De Platte krabspin (Coriarachne depressa) is een erg zeldzame soort die achter schors van een 
Grove den gevonden is; 

• De Witrugbodemkrabspin (Ozyptila brevipes), een soort van natte graslanden met graspollen die 
slechts weinig gevangen is in de Benelux.  

• De Korstmosrenspin (Philodromus margaritatus), een soort van vochtig loofbos waar ze op bomen 
met veel korstmossen leeft en daarop perfect gecamoufleerd is; 

• De Stippelsprietspin (Tibellus maritimus), een soort van vochtige grasvegetaties, vb. graag in 
Pijpestro (veel in ‘vergraste’ natte heide); 

• 2 springspinnen (Salticidae) van moerasgebieden die hun eicocon boven in rietpluimen en Pitrus 
(e.a. moerasplanten) bevestigen: de Rietmarpissa (Marpissa radiata) en de Gevlekte 
moerasspringer (Sitticus floricola); 

• wolfspinnen (Lycosidae) van natte terreinen: Trommelwolfspin (Hygrolycosa rubrofasciata), 
Heidepiraat (Pirata uliginosus), Grote piraat (Pirata piscatorius); 

• 2 grote, zeldzame kraamwebspinnen (Pisauridae): Gerande oeverspin (Dolomedes fimbriatus) en 
Grote oeverspin (Dolomedes plantarius) 

• 2 wielwebspinnen (Araneidae): de Sinaasappelspin (Araneus alsine), een soort die laag in de 
vegetatie op vochtige plekken voorkomt, en de Moeraspyamaspin (Hypsosinga heri), een in 
Vlaanderen bedreigde (en ook in andere landen zeldzame) soort van natte, voedselarme graslanden 
en ruigtes, die plaatselijk massaal is gevonden in het studiegebied. 

• Enkele dwergspinnen (Erigoninae): Maso gallicus, Erigonella ignobilis, Oedothorax gibbosus 

• Een drietal hangmatspinnen (Linyphiinae): Kaestneria dorsalis, Taranucnus setosus (een natte-
heidesoort) en de Zweephangmatspin (Microlinyphia impigra), een kwetsbare soort van ruige 
rietvegetaties (Maelfait et al., 1998) gevangen langs een oever van een vijver op Mariahof. 

Een speciale vermelding verdient de Staartstrekspin (Tetragnatha reimoseri). Deze soort werd in 1993 
ontdekt langs de grote visvijver van het Mariahof (Janssen, 1994). Dit is nog steeds de enige vindplaats in 
de Benelux !, ondanks veel recent verspreidingsonderzoek naar spinnen. De soort komt in Zuidoost-Europa 
voor, tot Noord-Duitsland (Muritz-See). De dieren, die makkelijk herkenbaar zijn aan de staartachtige 
verlenging van het achterlijf, zitten overdag meestal in gestrekte houding aan de onderzijde van riet en 
zegges nabij het water (Roberts, 1998). In hetzelfde milieu komt ook de Rietstrekspin (Tetragnatha striata) 
voor, die in Vlaanderen bedreigd is (Maelfait et al., 1998). 

Het is dan ook zeer belangrijk dat de oevervegetatie gespaard blijft en niet volledig ineens gemaaid wordt. 
Dit bleek ook al duidelijk uit literatuur over beheer voor libellen. In de grote visvijver van Mariahof staat het 
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waterpeil veel te hoog, waardoor de moerasvegetatie verdronken is. Een toekomstig ecologisch beheer van 
dit gebied biedt dan ook nieuwe mogelijkheden voor deze bijzondere spinnensoort.  

Janssen et al. (1994) onderzochten in 1991 een locatie in het Stamprooierbroek. Belangrijke moerassoorten 
die ze vonden zijn het Moeraspareltje (Theridiosoma gemmosum), Moeraskampoot (Drassyllus lutetianus), 
de Gevlekte moerasspringer (Sitticus floricola), Grote oeverspin (Dolomedes plantarius), Grote piraat (Pirata 
piscatorius) en hoge aantallen Ruigtewolfspin (Pardosa prativaga), Gestekelde nachtwolfspin (Trochosa 
spinipalpis) en Oedothorax gibbosus.  

In het kader van het project ‘Bodemclassificatie aan de hand van ongewervelde bodemfauna’ (AMINAL Bos 
& Groen/15/96) zijn een 50-tal bossen bemonsterd. In het bosreservaat Grootbroek lagen 2 
onderzoekslocaties, één met Berk en Zomereik en één met Berk en Zwarte els (De Bakker et al., 1998; De 
Bakker et al., 1998). De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in Bijlage 13.  De Bakker & 
Maelfait (1999) bespreken enkele bijzondere spinnenvangsten van dit onderzoek:  

De eerste locatie leverde 64 spinnensoorten op waaronder 8 Rode-lijstsoorten. We vermelden: 

• Het Gehoornd schaduwdubbelkopje (Wackenaeria alticeps), een met uitsterven bedreigde soort van 
hoog- en laagveen en natte voedselarme graslanden. Buiten het Grootbroek vonden de 
onderzoekers de soort ook in broekbossen met veenmossen in Sevendonck (Turnhout) en in het 
Pijnven (Hechtel-Eksel); 

• Porrhomma pallidum, die nog niet eerder voor Vlaanderen vermeld was. 

De tweede locatie leverde 51 soorten op waaronder 6 Rode-lijstsoorten. Hieronder bevonden zich: 

• de Noordse strekspin (Tetragnatha dearmata), een soort die in de Benelux weinig gevangen is, maar 
in het noorden algemener is, bijvoorbeeld zeer algemeen in dennen in Zuid-Finland (Roberts, 1998).  

• het Moeraspareltje (Theridiosoma gemmosum) is een zeer karakteristieke broekbossoort, bekend 
van een aantal van de mooiste gebieden in Vlaanderen.  

2. Eigen onderzoek 

Zelf voerden we een enkele sleepvangst uit, op 11 juni 2004, op de dijk van de vijver van Mariahof die 
tevens de rand van het bosgebied is (UTM FS 86 73).  Dit leverde 9 soorten op, waarvan 2 opgenomen zijn 
in de Rode lijst (zie onderstaande tabel). 

Soort Rode Lijst Geslacht Aantal 
Philodromus cespitum  m 1 
Philodromus cespitum  f 1 
Dipoena melanogaster B m 1 
Dipoena melanogaster B f 1 
Theridion varians  m 1 
Theridion varians  f 1 
Theridion tinctum  f 1 
Dictyna uncinata  m 1 
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Tetragnatha montana  f 1 
Tetragnatha nigrita  m 1 
Gongylidium rufipes  m 1 
Gongylidium rufipes  f 1 
Kaestneria dorsalis K f 1 

 

Dipoena melanogaster, de Gemarmerde galgspin, komt wijd verspreid over de hele Benelux voor, maar is 
zeer zeldzaam. Ze leeft op zonbeschenen struiken en lage boomtakken (Roberts, 1998), terwijl Maelfait et 
al. (1998) aangeven dat ze liefst voorkomt in dwergstruiken in droge, voedselarme graslanden.  

Kaestneria dorsalis, het Korttong-Wevertje, heeft eveneens een voorkeur voor droge, voedselarme 
graslanden met dwergstruiken (Maelfait et al. , 1998).  

Er zijn 2 soorten strekspinnen (Schaduwstrekspin Tetragnatha montana en Donkere strekspin T. nigrita) 
gevangen, maar deze zijn beide zeer algemeen in Vlaanderen. De sleepvangsten waren vooral bedoeld voor 
2 zeldzame strekspinnen (Rietstrekspin, Staartstrekspin) die hierboven al besproken zijn.  

Volgende veldwaarnemingen zijn vermeldenswaardig: 

De Tijgerspin (Argiope bruennichi), een zuidelijke soort die inmiddels algemeen is in het grootste deel van 
Vlaanderen, is waargenomen in bestand 42. Dat is een grasland dat grotendeels gemaaid wordt, 
uitgezonderd een natte plek waar deze soort aanwezig was. 

Verscheidene keren namen we oeverspinnen waar. Het gebied is uniek in Vlaanderen omwille van het 
voorkomen van beide soorten, zowel de Gerande oeverspin (Dolomedes fimbriatus) als de Grote 
oeverspin (Dolomedes plantarius). 

Aan de vijvers komt de Grote oeverspin voor terwijl in het bos (aan de andere kant van de diepe sloot) de 
Gerande oeverspin voorkomt (med. P.J. Van Helsdingen). Er is een wijfje gefotografeerd langs de Lossing 
(vlakbij Abeek) (‘zone D. fimbriatus’) maar aan de foto is niet te zien welke soort het is. Alleen de vorm 
zonder de fel witte banden is met zekerheid D. plantarius, die kleurvorm komt bij D. fimbriatus niet voor. Aan 
de grote vijver (vijver 1) zijn meerdere (ook juveniele) ex. waargenomen, vermoedelijk D. plantarius.  

Beide soorten zijn met uitsterven bedreigd in Vlaanderen. De Gerande oeverspin (D. fimbriatus) komt 
gemiddeld in voedselarmere milieus voor, vooral aan vennen en in hoogvenen. De Grote oeverspin (D. 
plantarius) is in de meeste landen nog zeldzamer en lijkt gespecialiseerd op voedselrijkere laagveenmilieus. 
De enige andere vindplaats in Vlaanderen is De Goren (Westmeerbeek).  

3. Besluit 

Het is duidelijk dat het hele bosreservaat Grootbroek erg bijzonder is voor spinnen. 

De belangrijkste soorten zijn gebonden aan het vijvergebied. Vooral de enige Noordwest-Europese populatie 
van de Staartstrekspin (Tetragnatha reimoseri) is belangrijk. Een veel opvallender soort is de Grote 
oeverspin (Dolomedes plantarius), die eveneens als internationaal belangrijke indicatorsoort van goede 
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laagveengebieden kan beschouwd worden.  

Andere vermeldenswaardige moerassoorten zijn de springspinnen Rietmarpissa (Marpissa radiata) en de 
Gevlekte moerasspringer (Sitticus floricola), evenals de Zweephangmatspin (Microlinyphia impigra), de 
Witrugbodemkrabspin (Ozyptila brevipes), de Stippelsprietspin (Tibellus maritimus) en Moeraspyamaspin 
(Hypsosinga heri).  

Voor deze en andere typische oeversoorten is het erg belangrijk dat er een rijke oevervegetatie van (forse) 
moerasplanten aanwezig is. Maaien van de oever moet vermeden worden of gefaseerd uitgevoerd worden. 

Het bos herbergt heel wat zeldzame soorten, bijvoorbeeld de Korstmosrenspin (Philodromus margaritatus), 

Het voorkomen van de Driehoekswebspin (Hyptiotes paradoxus) pleit ervoor om minstens oude Fijnsparren 
te behouden. De soort bewoont eveneens jonge fijnsparbestanden maar het gaat te ver om deze specifiek te 
behouden voor deze soort. 

Tenslotte zijn ook de vochtige graslandzones (paden), zowel gemaaide als niet-gemaaide, het leefgebied 
van specifieke bijzondere soorten.  

3.2.2.9 Kevers 

Lieveheersbeestjes (Coccinellidae) 

Door gerichte sleepvangsten is het voorkomen van 7 soorten lieveheersbeestjes aangetoond. Volgens de 
recent verschenen verspreidingsatlas (Adriaes & Maes, 2004) zijn deze soorten in Vlaanderen: 

• Zeer algemeen: Propylea 14-punctata, Adalia bipunctata, Coccinella 7-punctata; 
• Algemeen: Calvia 14-guttata, Psyllobora 22-punctata, Harmonia axyridis;  
• Vrij algemeen: Harmonia 4-punctata 

Het (Veelkleurig) Aziatisch lieveheersbeestje (Harmonia axyridis) is 2 keer waargenomen. Deze exotische 
soort wordt sinds 1997 gecommercialiseerd in België als biologische bestrijder en is momenteel al de vijfde 
talrijkste soort in Vlaanderen !! De soort is vooral talrijk in het centrum van Vlaanderen en voorlopig minder in 
West-Vlaanderen en Limburg. De soort neemt zo sterk toe dat dit patroon snel kan veranderen. We stellen 
hierbij vast dat ze is doorgedrongen in één der grootste aaneengesloten natuurgebieden ….We vonden ze 
o.a. op Riet. 

Het Harlekijnlieveheersbeestje (Harmonia quadripunctata) wordt voornamelijk op naaldbomen maar ook 
op loofbomen gevonden.  

Loopkevers (Carabidae) 

Heel wat loopkevers, onder andere uit de soortenrijke geslachten Bembidion en Agonum, evenals Elaphrus-
soorten, zijn pioniersoorten van natte milieus. Het periodiek aflaten van vijvers (zeker indien gefaseerd, dus 
elk jaar een andere) biedt goede mogelijkheden voor deze groep. 

In het kader van het project ‘Bodemclassificatie aan de hand van ongewervelde bodemfauna’ (AMINAL Bos 
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& Groen/15/96) zijn een 50-tal bossen bemonsterd. In het bosreservaat Grootbroek lagen 2 
onderzoekslocaties, één met Berk en Zomereik en één met Berk en Zwarte els (De Bakker et al., 1998; De 
Bakker et al., 1998). Eerstgenoemde leverde 34 loopkeversoorten op, de tweede 22 soorten. De resultaten 
van dit onderzoek zijn weergegeven in Bijlage 13.   

Bijzondere soorten die zijn aangetroffen, zijn Agonum versutum (‘kwetsbaar’; aan oevers van stilstaand 
oligotroof water), Bembidion mannerheimi (stenotope bossoort) Pterostichus quadrifoveolatus en vooral 
Calosoma inquisitor, de Kleine poppenrover. Deze is na 1950 slechts in 6 UTM-hokken van 5x5 km 
aangetroffen (vooral Zoniënwoud), terwijl ze voorheen verspreid over het land op heel wat plaatsen 
gevonden is (Desender et al., 1995). Het is een soort van oude loofbossen (vooral Eik), die leeft van rupsen 
en poppen van nachtvlinders (spanners Geometridae en bladrollers Tortricidae).  

Turin (2000) bevestigt dat het een goede indicator is voor ongestoorde eikenbossen, met gevarieerde 
leeftijdsopbouw en voldoende dood hout, en dat ze vaak samen met het Vliegend hert (Lucanus cervus) 
wordt gevonden. Wel geeft de auteur aan dat er populatiefluctuaties optreden die samenhangen met 
aantalsfluctuaties van de prooien. Zo is de soort na sterke achteruitgang in Nederland plaatselijk algemener 
geworden sinds 1994, met hoge aantallen op de Veluwe in 1998 en 1999.  

Vliegende herten (Lucaenidae) 

Het Vliegend hert (Lucanus cervus) is een Europees bedreigde soort (Habitatrichtlijn bijlage II). Er is een 
recente waarneming van het Vliegend hert (wijfje) in het stamprooierbroek (Thomaes & Vandekerkhove, 
2004). In Nederland is er een waarneming vlakbij Kinrooi.  

Belangrijk voor deze soort zijn oude lichtrijke eikenbossen en oude houtkanten. Uitvloeiende boomsappen 
zijn belangrijk als voedsel voor volwassen kevers, ondergronds dood, vermolmd hout voor ei-afzet en larven.  

Overige families 

Waarnemingen van kevers uit diverse families tijdens het onderzoek van De Bakker et al. (2000) zijn 
opgenomen in bijlage 12.  

3.2.2.10 Overige ongewervelden 

De Hoornaar (Vespa crabro), onze grootste inheemse plooivleugelwesp, is geregeld waargenomen in het 
studiegebied. De Rode wesp (Vespula rufa) is tweemaal vastgesteld.  

In het kader van het project ‘Bodemclassificatie aan de hand van ongewervelde bodemfauna’ (AMINAL Bos 
& Groen/15/96) zijn een 50-tal bossen bemonsterd. In het bosreservaat Grootbroek lagen 2 
onderzoekslocaties, één met Berk en Zomereik en één met Berk en Zwarte els (De Bakker et al., 1998; De 
Bakker et al., 1998). Dit leverde volgende resultaten op (zie Bijlage 13): 

• Miljoenpoten (Diplopoda): 2 soorten: Craspedosoma rawlinsii en Polydesmus denticulatus;  

• Duizendpoten (Chilopoda): 6 soorten: Lamyctes fulvicornis, Lithobius crassipes, L. forficatus, L. 
macilenthus, L. muticus en Strigamia acuminata; 
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• Slankpootvliegen (Dolichopodidae): 74 soorten 

• Dansvliegen (Empididae): 112 soorten 

• Pissebedden (Isopoda): 9 soorten, waaronder 2 in Vlaanderen zeer zeldzame oprolpissebedden 
Armadillidium depressum en A. pulchellum; 

• Zweefvliegen (Syrphidae): 68 soorten 
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3.2.2.11 Conclusies naar het beheer 

Bij het beheer moet naar een delicaat evenwicht gezocht worden om de bijzondere flora en fauna-waarden 
van het gebied te vrijwaren en optimale ontwikkelingskansen te bieden. Voor diverse soortengroepen 
herbergen het bosreservaat en de omliggende natuurreservaten substantiële populaties van kritische 
soorten op Vlaams niveau. Ook was het duidelijk dat een ruimere gebiedsvisie aangewezen is, die deze van 
het bosreservaat moet overstijgen, teneinde optimale kansen te creëren voor de verschillende 
soortengroepen met verschillende habitatvereisten. Hiertoe behoren onder meer:  

• Riet(land)vogels (Roerdomp, Snor, Bruine kiekendief,  Waterral,…)  
• Laagveenlibellenpopulatie (Bruine Korenbout, Glassnijder, Vroege Glazenmaker, Variabele 

Waterjuffer, Smaragdlibel en Gevlekte Glanslibel)  
• Vlinders van natte ruigten en hooilanden (Bont Dikkopje, Spiegeldikkopje) -vlinders en vogels van 

vochtige bossen en bosranden (Goudvink, Kleine IJsvogelvlinder, Grote Weerschijnvlinder)  
• Organismen gebonden aan grote structuurrijke boscomplexen (Kleine Bonte specht, Havik, 

Wespendief, tal van loopkevers en spinnen)  
• Bijzondere plantengemeenschappen van de vijvers met Loos Blaasjeskruid, Gesteeld Glaskroos, 

Moeraswederik, plaatselijke kensoorten van de Fonteinkruidenklasse, …  
• Plantenminnende vissoorten van de snoek-zeelt-rietvoornassociatie 

Gebiedsvisie De Luysen-Mariahof: vernatting, open water, moeraspartijen.  Specifiek voor Mariahof wordt er 
gekozen voor inrichting naar een biotoop voor voornamelijk Roerdomp, met name Rietlanden.  Knelpunt 
momenteel zijn nog de hoge dijken en de hoge waterstand van de vijvers die zo aangelegd zijn voor 
inrichting als visvijvers (badkuipmodel).  De watertafel zal men terug laten zakken (is reeds deels gebeurd) 
en aan de Vlaamse Landmaatschappij zal opnieuw de vraag gesteld worden om een inrichtingsplan te 
realiseren. Verder zullen de nodige maatregelen genomen worden om rust in het gebied te verzekeren.  Er 
wordt een kort wandelpad aangelegd met een vogelkijkhut. 

Gebiedsvisie Stamprooierbroek: Ten noorden van het bosreservaat Grootbroek: oude kern van het 
Stamprooierbroek  met voornamelijk elzenbroeken en wilgenbroeken. Op open plekken komen Grote 
zeggenvegetaties voor.  Er zit wel nog een kleine landbouwenclave met graslanden van 2 ha in.  Hierdoor 
moet het gebied nu nog ontwaterd worden.  De visie voor het landbouwgebied is een open moerasgebied 
met zuur laagveen.  Hier liggen ook nog een drietal vijvers die ingericht zullen worden als kleine 
waterpartijen.  Op de drogere gronden treffen we vooral natte eiken-berkenbossen en elze-eikenbossen aan.  
Ten zuiden van het bosreservaat Grootbroek is er een groot open tot half open mozaïeklandschap van 150 
ha aanwezig. Het streefbeeld is 60% bos, 40% open (stemt bij benadering overeen met de huidige 
verhouding).  Er dient meer aandacht te gaan naar overgangszones, mantels en zomen. Nog verder 
zuidwaarts situeert zich het weidevogelgebied. 

BOSBESTANDEN 

Voor het Elzen-Eikenbos vermeldt Van der Werf (1991) dat strikte bosreservaten van groot belang zijn om 
meer duidelijkheid te verschaffen in de opbouw en samenstelling van dit type en het meest wenselijke 
beheer.  Hetzelfde geldt voor de Elzenbroeken.  Wel is de beheersing van de waterhuishouding naar peil, 
fluctuaties en kwaliteit uiterst belangrijk.  Door ontwatering is het ganse bos aan het evolueren van een 
Gewoon elzenbroek via een Elzen-Eikenbos naar een Eiken-Berkenbos.  Als voornaamste oorzaak hiervan 
ligt de jaarlijkse uitdieping van de sloot tussen bestand 40 en de vijvers.  Het ganse bos watert af naar deze 
sloot, die uitmondt in de Lossing.  De sloot dient gestuwd te worden.  Het water in de sloot dient 1,5 m hoger 
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te staan.  Indien het bos vernat, kunnen er plaatselijk bomen afsterven. Dit zou een erg grote meerwaarde 
leveren voor: 

• Vogels, meer bepaald voor broedgelegenheid (voor holenbroeders) en voedselaanbod voor soorten 
die hun voedsel onder schors of in dood hout zoeken 

• Vleermuizen die in holle bomen broeden zoals Rosse vleermuis en Franjestaart 
• Dagvlinders die allen belang hebben bij licht en structuur in het bos 
• Dood-houtkevers: zeer rijke gemeenschappen 

 

Belangrijk is om het gebied geleidelijk te vernatten en zeker niet plots onder water te zetten ! 

Tijdens het ruimen van de grachten in het gebied wordt er elk jaar baggerspecie op de oever gegooid wat 
geleid heeft tot ophoging van de oevers en verstoring van de vegetatie.  Dit is o.a. het geval langsheen het 
zuidelijke bospad. 

De huidige openheid tussen de bosbestanden vervullen de open ruimtes een belangrijke functie voor: 

• bosrandvogels (Tortel, Boompieper, …) 
• voor alle dagvlinders (warmteminnend) en meer specifiek de aanwezige Rode lijst soorten Grote 

weerschijnvlinder, Kleine ijsvogelvlinder en Bont dikkopje, voor dewelke grote delen van het bos zelf 
te dicht (te donker) zijn; 

• libellen (als jachtgebied)….   
• reptielen, meer bepaald Levendbarende hagedis 

 
Om de rechtlijnigheid tussen de open water- en moeraspartijen en de bosbestanden te doorbreken, wordt 
voorgesteld om in de westelijke rand van bestand 40 op onregelmatige plaatsen de hogere bomen weg te 
halen in het voordeel van de aanwezige meer struweelvormende soorten (Europese vogelkers, Boswilg, 
Gelderese roos…); een vorm van plaatselijk hakhoutbeheer over een breedte van 15 meter. 
 

Langs het zuidelijke pad, ten zuiden van de vijvers, staan enkele Gagelstruikjes.  Deze exemplaren dienen 
voldoende ruim vrijgesteld te worden om verdere verdringing door andere struiken tegen te gaan.  Door het 
stuwen van de afwateringsgracht ten zuiden van vijver 3, wordt ook dit kleinere bosbestand vernat en krijgt 
de gagel meer uitbreidingsmogelijkheden. 

Verder dient er gestreefd te worden naar een zo natuurlijk mogelijk bostype waar via spontane processen 
inheemse boomsoorten bevoordeeld worden. In dit kader dienen de aanwezige exoten verwijderd te worden: 
Rododendron, Douglasspar, Amerikaanse eik, Moeraseik en Amerikaanse vogelkers. 

VIJVERS 

De aanwezige vijvers staan in verbinding met de vijvers van Mariahof.  Het beheer van de vijvers binnen het 
bosreservaat dient afgestemd te worden op het beheer van de vijvers van Luysen-Mariahof zoals bepaald in 
het beheerplan voor dit gebied.  In de Luysen ligt de nadruk op het beheer van oeverzones en moeraszones.  
Het vijvercomplex is vrijwel het enige grote open watercomplex aan de rand van het Stamprooierbroek en is 
dus als ecotoop van groot belang.  De vijvers van Mariahof en de vijvers van het bosreservaat zijn met 
elkaar verbonden via het mesotrofe water dat afkomstig is van de Abeek.  Het water van de Abeek stroomt 
de vijvers van Mariahof binnen in de meest noord-westelijke hoek.  Via deze vijvers stroomt het water op 
twee plaatsen in de vijvers van het bosreservaat.  De opeenvolging van vijvers waarbij de ene het water 
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decanteert in de andere heeft een waterkwaliteitsverbetering tot gevolg.  De grootste vijver van het reservaat 
ligt als laatste en heeft bijgevolg ook de beste waterkwaliteit.  Dit uit zich ook in de vegetatie met o.a veel 
Loos blaasjeskruid en Gesteeld glaskroos.  Kaart 3.2.4  geeft de huidige verbindingen tussen de vijvers en 
de gewenste hydrologische situatie.  Onderstaande figuur geeft een schets van de in- en uitlaten en de 
overlopen van de vijvers in het bosreservaat. 

In het Stamprooierbroek is vernatting de doelstelling met creatie van open waterpartijen en moeraspartijen.  
Het Stamprooierbroek heeft momenteel een heel gesloten structuur.  Men wil het oorspronkelijk waterniveau 
herstellen.  Daardoor ontstaan vanzelf open plekken, een mozaïeklandschap. 

Het vijvercomplex dient een open water en moerasgebied te blijven. Het is een voortplantingsgebied voor 
verschillende broedvogels en libellen die op de Rode lijst staan.  In hoofdstuk 4.2 wordt het beheer van de 
vijvers in detail toegelicht.  

Wanneer al deze beheerwerken uitgevoerd worden kunnen diverse interessante water- en moerasvogels als 
broedvogel verwacht worden. Buiten de nu reeds aanwezige soorten denken we aan Wintertaling, 
Zomertaling, Slobeend, Bruine kiekendief, Porseleinhoen en Woudaapje.   

Beheer van de visstand op de vijvers : 

Het beheer van de visstand zal zich richten op enerzijds de exotenbestrijding, anderzijds het verbeteren van 
de habitats van de inheemse vissen. De exoten worden bestreden met regelmatige fuikbevissingen waarbij 
gevangen zonnebaars, dwergmeerval en hondsvis worden verwijderd (afgevoerd naar vogelasiel). De 
autochtone vissoorten worden teruggezet.  Droogleggingen van vijvers zijn gelegenheden om de exoten uit 
te sorteren en te verwijderen. 

Naar de autochtone vissoorten worden geen gerichte en rechtstreekse beheermaatregelen genomen. 
Inheemse vissoorten (incl. karpers) die in de fuiken gevangen worden, worden teruggezet op de vijvers., 
zolang de dichtheden overeenstemmen met die van een natuurlijke soortensamenstelling.   

Teneinde de plantenminnende vissoorten van de snoek-zeelt-rietvoornassociatie kansen te bieden wordt in 
de biotoopontwikkeling aandacht besteed aan de ondiepe vegetatierijke biotopen en aan de rietkragen 
(waterriet). Dit biedt rekruteringsmogelijkheden en schuilmogelijkheden (tegen aalscholvers) voor de 
visbestanden.  Opdat vissoorten voldoende voortplantingsmogelijkheden krijgen om de populaties in stand te 
houden, dient de natuurlijke rekrutering gestimuleerde te worden door het ontwikkelen van geschikte 
voortplantingshabitats. Optimaal is om 10% van het totale wateroppervlak te ontwikkelen als ondiepe, 
vegetatierijke zones met litoraal aspect, die zeker elk voorjaar onder water staan. Via afschuinen en 
inbreiden van oevers kan dit gerealiseerd worden. 

Snoek heeft om te paaien vooral behoefte aan het zogenaamde waterriet (=emergente rietvegetaties (of 
andere helofyten) met waterbodem). Het waterriet bedekt max. een oppervlakte van 10 tot 25% van het 
water. Snoek gebruikt als habitat de oeverzone met een waterdiepte tot 15 cm. Het minimum percentage 
waterriet van 10% is vooral belangrijk om de snoeken tijdens de kale winterperiode te laten overleven 
(schuilplaatsen). Het is in het beheer van wateren en van de snoekpopulaties dus belangrijk om te focussen 
op een min. 10% waterrietvegetatie bedekking en hiervoor de geschikte uitgangsituatie qua bodemstructuur 
en -diepte te ontwikkelen, dan zijn zowel de paai- als de overlevingscondities ingevuld. 
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De creatie van een optimaal vishabitat zal getoetst worden aan de overige doelstellingen en vereisten van 
andere faunagroepen en plantengemeenschappen van de vijvers.  De zeer hoge dochtheden van de 
libellenfauna is waarschijnlijk (mede) mogelijk mits voldoende lage visdichtheden. 
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3.2.3 Bestandsbeschrijving 

Algemene bespreking 

Alle beboste bestanden (bestanden 37a tem 40a) in het noordelijke uitbreidingsgedeelte zijn ongeveer even 
groot, ongeveer 5 ha. Alle bestanden hebben een vlak reliëf en zijn vrij dicht bezet. Zowat 25 ha bestaat uit 
bestanden van Zomereik, aangevuld met spontane opslag onder dit eikenscherm of op open terrein. Verder 
nog één bestand met populier met een rijke onderetage. In de bestanden is er een noordelijke gerichte 
vochtgradiënt aanwezig waardoor de meest noordelijke delen van de bestanden een vochtigere vegetatie 
herbergen dan zuidelijke delen.   

Iets meer dan 12 ha wordt ingenomen door al dan niet verlandende en verbossende vijvers (bestand 41a). 
Enkele van de kleinere vijvers, evenals een vijver die met populier was opgeplant, bestaan nu voornamelijk 
uit velden van Riet, kleine lisdodde en Pitrus. Eén voormalige vijver is volledig verbost met wilgenstruweel. 

Het zuidelijk stuk beslaat een oppervlakte van 3,6 ha. Het gaat hier om een ruigte, sinds acht jaar ontstaan 
na het verlaten van de akkerbouw op het perceel. In de zuidelijke punt van het terrein komt een groepje van 
vier oude eiken voor. 

Detailbespreking 

Bestand 37 bestaat uit twee delen: in het zuiden staat vooral uit hakhout van Zwarte els met bijmenging van 
berk en in de hoofdetage enkele grotere Zomereiken, terwijl het meest noordelijke deel van bestand 37 een 
wilgenbroekstruweel met inplant van Gewone es en populier betreft met een Grote zeggenvegetatie in de 
ondergroei.  De kruidlaag wordt er gedomineerd door een vegetatie van Scherpe zegge. Deze samenstelling 
reflecteert zich in de soortensamenstelling op basis van stamtal als 70% Zwarte els, 16% wilg en bijmenging 
van Gewone es, Zomereik, berk en populier. Vooral de lagere diameterklassen, met een gemiddelde 
diameter van 12,36 cm, zijn dan goed vertegenwoordigd. Er werden slechts twee zaailingen van Zwarte els 
aangetroffen.  Er zijn slechts enkele kleinere open plekken aanwezig. 

In bestand 38 bestaat de hoofdetage uit Zomereiken van 80 à 100 jaar oud met een nevenetage van Zwarte 
els en berk. Het stamtal/ha vrij hoog (665/ha) en de gemiddelde diameter laag (ongeveer 18 cm), hetgeen te 
wijten is aan het hoge stamtal van berk en Zwarte els. Op basis van stamtal domineert berk met 55 %, maar 
op basis van grondvlak domineert Zomereik (66 %). In de struiklaag komen in afnemende mate volgende 
soorten voor: Europese vogelkers, Spork, berk, Zwarte els, Lijsterbes en Amerikaanse eik. Lokaal komt er 
veel verjonging van Zomereik voor. Er zijn enkele kleinere open plekken en een 10% oppervlakkig dood 
hout. 

Bestand 39 is in het noorden bezet met hooghout van cultuurpopulier met een onderetage van Zwarte els en 
berk in hakhout. In het zuiden staan Zomereiken in de hoofdetage met opnieuw Zwarte els en berk als 
hakhout. Tussen beide delen is er een strook van ongeveer 50 m waarop nog enkele populieren staan met 
vooral wilgen in de struiklaag. In dit deel is de bedekkingsgraad van bomen minder dan 1/3. In de struiklaag 
komt vooral berk (± 50 %) voor met bijmenging van Spork, Zwarte els en wilg. Sporadisch komen enkele 
zaailingen van dezelfde soorten voor. Bestand 39a heeft opnieuw een hoog stamtal (840/ha) en een lage 
gemiddelde diameter (16,5 cm). Bijna alle bomen uit de lagere diameterklassen zijn Zwarte elsen, waardoor 
de soortensamenstelling op basis van stamtal voor 70 % uit deze soort bestaat. Op basis van grondvlak 
stijgt het aandeel van Zomereik (16 %) ten nadele van Zwarte els (nog 53 %). Het aandeel berk blijft 
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constant (22 %). In de struiklaag vooral berk (± 50 %) met bijmenging van Spork, Zwarte els en wilg. 
Sporadisch komen enkele zaailingen van dezelfde soorten voor. 

Bestand 40 heeft ongeveer dezelfde opbouw als bestand 39, tussen het noordelijke gedeelte en het 
zuidelijke gedeelte staan enkel een rij Witte abelen en is geen open plek. De nevenetage van Zwarte els en 
berk is niet zo dicht als in bestand 39a en de gemiddelde diameter ligt hoger (19 cm). Uit de 
soortensamenstelling op basis van stamtal blijkt dat berk en Zwarte els ongeveer een even groot aandeel 
hebben (resp. 39 en 35 %), gevolgd door Zomereik (16 %) en populier (10 %). Deze verhoudingen worden 
omgedraaid bij de soortensamenstelling op basis van grondvlak: Zomereik haalt 39 %, populier 26 % en 
berk en Zwarte els nog geen 20 %. In de struiklaag vrij veel stoven van Europese vogelkers (bijna 50 %), in 
aantal gevolgd door exemplaren van berk, Lijsterbes, Spork, Zwarte els en sporadisch Gelderse roos. Per 
transect kwamen slechts enkele zaailingen van deze soorten voor. 

Bestand 41 bestaat voor het grootste gedeelte uit vijvers. Langs de noordzijde staat een menging van 
Zomereiken, Zachte berken, Zwarte els en Es (30-80 jaar) en grote Moeraseiken. In het zuiden grenst nog 
een stukje bos, het oostelijke deel ervan bestaat uit Zomereik, Fijnspar en Ruwe berk met een zeer karige 
ondergroei. Het westelijke deel bestaat voor het merendeel uit Zomereik, Gewone es en berk met veel 
wilgen en een aantal moerasplanten en plaatselijk faciesvorming met Scherpe zegge in de ondergroei.  
Enkel ratelpopulier werd sporadisch aangetroffen. Langs de weg staan enkele Amerikaanse eiken. 

De bestandsbeschrijvingsfiches worden weergegeven onder 3.3. 

3.2.4 Boomsoortensamenstelling en leeftijdsverdeling 

Boomsoortensamenstelling 

Een soortensamenstelling per bestand en per etage (boomlaag en struiklaag ) wordt in detail besproken 
onder hoofdstuk 3.3. 

 

 

 

 

 

 

Figuren 1 en 2: Soortensamenstelling naar stamtal 

Bijna alle bestanden bestaan uit een opperetage van Zomereik of Populier met een nevenetage van hakhout 
van Zwarte els en/of berk. Alle bestanden zijn zeer dicht bezet. De stammen van de hakhoutstoven werden 
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apart geteld en gemeten. Het stamtal per ha bedraagt  837 indien alle stammen als individuen aanzien 
worden; indien de stoven als één individu beschouwd worden, bedraagt het stamtal voor het ganse bos 
525/ha. De bomen zijn meestal van matige kwaliteit door takkigheid en vorm bij de Zomereiken, Zwarte els 
en berk en een lage vitaliteit en ziektes bij de populieren. De stamtalverdeling werd tweemaal berekend, 
éénmaal op basis van alle stammen, een tweede maal op basis van het aantal stoven + het aantal 
individuen. Uit de stamtalverdeling (zie Figuren 1 en 2) voor het volledige bosreservaat op basis van alle 
stammen blijkt dat de boomlaag vooral bestaat uit  Zwarte els (meer dan 50 %), gevolgd door berk met 25 
%. Zomereik maakt nog 10 % uit van het stamtal en populier slechts 3 %.  Hoewel wilg ‘cca’ (Salix caprea, 
cinerea en aurita) slechts in één bestand deel uitmaakt van de struiklaag, maakt het toch 6 % uit van het 
stamtal indien alle stammen apart geteld worden. Gewone es bepaalt 2 % van het stamtal en Amerikaanse 
eik, Lijsterbes en Spork elke minder dan 1 %. Brengen we de stoven in rekening, dan blijft Zwarte els het 
meest vertegenwoordigd met 48 %, gevolgd door berk met 28 % en Zomereik met 15 %. De Wilgenstoven 
zijn nog goed voor de helft van het percentage, namelijk 3% en de percentages van de overige soorten 
wijzigen niet veel tov het volledige stamtal.  

 

 

 

 

 

Figuren 3 en 4: Soortensamenstelling naar grondvlak en diameterverdeling 

Wat betreft de grondvlakverdeling zijn het vooral Zwarte els en Zomereik (beide 35 %) die domineren. 
Daarnaast zijn enkel berk (17%) en populier (9%) nog goed vertegenwoordigd. Uit de diameterverdeling 
blijkt dat bijna 80% van de bomen een diameter heeft die kleiner is dan 25 cm. Deze verdeling is het gevolg 
van het hoge stamtal naar aanleiding van het hakhout, het hooghout situeert zich in de hogere 
diameterklassen. De lagere diameterklassen zijn vooral terug te vinden bij Zwarte els, berk en wilg. De 
struiklaag bestaat uit wilg (Salix cca) (31%), berk(19%), Zwarte els (15%), Europese vogelkers (16%), Spork 
(11%) en Lijsterbes (9%). Sporadisch komen zaailingen van Zomereik voor. Binnen de uitgezette transecten 
werden slechts een beperkt aantal kiemplanten teruggevonden van o.a. Zomereik, Zwarte els, Spork, 
Europese vogelkers. Het hoge aantal van Zomereik is het gevolg van 20 kiemplanten in 1 hok.  

Leeftijdsverdeling 

De oudste bomen in de beboste bestanden zijn ongeveer 80 à 100 jaar. Het betreft de Zomereiken die het 
hoofdbestand uitmaken en die aangeplant zijn  rond 1920. Onder dit ijl scherm ontstond spontane opslag 
van berk en Zwarte els die als hakhout beheerd werden. De slecht groeiende populieren werden ongeveer 
20 jaar geleden aangepland. Op het zuidelijk stuk (bestand 42) staan de oudste bomen van het hele 
uitbreidingsgebied: 4 oude eiken.  

Kaart 3.2.7 geeft de bestandsindeling met de soortensamenstelling. 
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Per perceel worden nog eens de boomsoorten en leeftijden herhaald:  

• Perceel 37: zE, Be, zEl (30-80 jaar), deel wilgenbroek met inboeting van Es en Ze (15 jaar) 
• Perceel 38: zE, Be, zEl (30-80 jaar)  
• Perceel 39: zE, Be, zEl (30-80 jaar)  
• Perceel 40: A.) zE, Be, Zel (30-80 jaar)  

      B.) Po (20 jaar) + nevenetage  
      C.) zE, Be, zEl (30-80 jaar)  

• Perceel 41:  A.) Vijvers – 12,79 ha 
       B.) zE, Be, zEl, s (30-80 jaar) + Moeraseik 
       C.) zE (40-70 jaar)  
 

3.2.5 Bestandskaart 

Een bestandsindeling is weergegeven op kaart 3.2.7. 

3.3 Statistische gegevens 

3.3.1 Bosinventarisatie en fytosociologische inventaris 

De methodiek die gebruikt werd bij de inventarisatie is uitvoerig beschreven in de ‘Handleiding bij de 
basisinventarisaties van bosreservaten – Tweede reeks”.  Voor de inventarisatie van de kruidlaag in de 
transecten wordt voor de bedekking de 13-delige schaal van Londo gehanteerd.  Bijlage 14 geeft de 
verklaring van de Londo-schaal.  Er werden eveneens aparte opnames gemaakt van de vegetatie langs de 
aanwezige paden.  Voor de bedekking van de vegetatie langs deze paden werd de schaal van Tansley 
gebruikt (bijlage 14).  Er werden 3 opnames langs bospaden gemaakt: het noordelijke pad tussen de het 
bosreservaat en de Lossing, het zuidelijke pad tussen het bosreservaat en de percelen van Limburgs 
Landschap v.z.w. en een totale soortenlijst van de plantensoorten langs de dreven tussen de bosbestanden.  
Bijlage 6 geeft de resultaten van de vegetatie-opnames langsheen deze paden.  Ook voor de inventarisatie 
van het voormalige akkerland (bestand 42) werd voor de schatting van de bedekking de schaal van Tansley 
gebruikt (bijlage 7).   

Volgende parameters worden besproken: soortensamenstelling naar stamtalverdeling, diameterverdeling en 
grondvlakverdeling van grote bomen, boomhoogtes, hoeveelheid dood hout, stamtal en 
soortensamenstelling van kleine bomen en de verjonging.   
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3.3.1.1 Globale verwerking 

Resultaten van de verwerking van de gegevens over de grote bomen, der kleine bomen en de verjonging, beschouwd 
over het volledige  bosreservaat. 

Grote bomen (diameter > 8cm) 

• Stamtal grote bomen 

Stamtal per ha: 837 

Stamtal per boomsoort: 

boomsoort stamtal bosreservaat stamtal/ha 
Alnu glut 18695 457 
Betu sp 8530 209 
Popu sp 868 21 
Quer robu 3269 80 
Frax exce 613 15 
Sali cca 2043 50 
Quer rubr 51 1 
Sorb aucu 51 1 
Rham fran 102 2 
Eindtotaal 34224 837 

 

Stamtalverdeling (zie Figuur 1 en 2) 

• Grondvlak grote bomen 

Grondvlak per ha: 20,17 m² 

Grondvlak per boomsoort 

boomsoort grondvlak bosreservaat (m²)  grondvlak m²/ha 
Alnu glut 298,1 7,30 
Betu sp 144,5 3,54 
Frax exce 12,9 0,32 
Popu sp 81,3 1,99 
Quer robu 296,2 7,25 
Quer rubr 0,3 0,01 
Rham fran 0,6 0,02 
Sali cca 13,2 0,32 
Sorb aucu 0,4 0,01 
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Eindtotaal 847,6 20,7 

Gemiddeld grondvlak per boom: 247,66 cm² 

Diameter van boom met gemiddeld grondvlak: 8,88 cm 

Grondvlakverdeling (zie Figuur 3, p.5) 

 

• Diameter grote bomen 

Gemiddelde diameter: 15,59 cm 

Gemiddelde diameter per boomsoort:  

boomsoort gemiddelde diameter (cm) 
Alnu glut 13,0 
Betu sp 12,8 
Frax exce 15,8 
Popu sp 8,7 
Quer robu 19,9 
Quer rubr 20,0 
Rham fran 18,0 
Sali cca 3,6 
Sorb aucu 4,8 
Eindtotaal 15,6 

Diameterverdeling: zie Figuur 4 

 

Kleine bomen (diameter < 8 cm; hoogte > 0,5 cm) 

• Stamtal kleine bomen 

Stamtal per ha: 1541 voor alle stammen samen 

Stamtal per boomsoort: 

boomsoort totaal/ha individuen stoven 
Alnu glut 228 44 59 
Betu sp 297 125 16 
Prun padu 247 19 16 
Quer robu 34 31 3 
Quer rubr 3 3 0 
Rham fran 166 47 9 
Sali cca 469 9 138 
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Stamtalverdeling kleine bomen

Betu sp
19%
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16%
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<1%

Alnu glut
Betu sp
Prun padu
Quer robu
Quer rubr
Rham fran
Sali cca
Sorb aucu
Vibu opul

Sorb aucu 94 16 3 
Vibu opul 3 0 0 
totaal 1541 294 244 

 

 Soortensamenstelling kleine bomen, gebaseerd op stamtal/ha (zie Figuur 5,) 

Verjonging 

• Aantal zaailingen per soort: 

boomsoort aantal/ha 
Alnu glut 2500 
Betu sp 1875 
Prun padu 2500 
Quer robu 24375 
Rham fran 5000 
Eindtotaal 36250 
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3.3.1.2 Verwerking per bestand 

Per bestand is terug te vinden: 

• Bestandsfiche; 
• resultaten van de verwerking voor grote bomen, kleine bomen, verjonging en dood hout; 
• ruwe gegevens van grote bomen, kleine bomen, verjonging en dood hout; 
• fytosociologische opnames. 
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Bestandsbeschrijving 
 bosreservaat: Grootbroek bestand: 37 datum: 03/09/04 
 Standplaatsbeschrijving 
 Reliëf Bodemtype Toegankelijkheid Humustype 

 vlak Vf  goed   mull 
 zwak hellend (<10%)        slecht   moder 
 sterk hellend           mor 
 geaccidenteerd        

Algemene beschrijving 
 Bestandstypering :       
 Ontwikkelingsstadium Bedrijfsvorm Bedrijfssoort vóór aanwijzing bestandsvorm 

 jongwas  loofb.hooghout  kaalslag  gelijkvormig 
 dichtwas  naaldb.hooghout  femelslag  ongelijkvormi

g 
 staakhout  gemengd hoogh.  zoomslag  
 jong boomhout  middelhout  plenterslag  
 oud boomhout  hakhout  schermslag  
 ongelijkjarig    geen  

Hoofdbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voornaamste  gebreken 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit 
         takkigheid 
        waterlot 
Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Nevenbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voorn. gebreken Opvolg. hoofdb. 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm  ja 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren  mogelijk 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit  neen 
     hakhout    takkigheid   
        waterlot 
 Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Dood hout 
 Oppervlakkig dood hout  : 5 %    
 Oppervlakte open plekken : 2 %    

Bijzondere kenmerken + opmerkingen 
bestand bestaat uit 2 delen, zie beschrijving 
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3.3.1.2.1 BESTAND 37 

Datum opname: 09/09/2004 

Grote bomen (diameter > 8 cm, steekproefoppervlakte transect: 2 x 10 x 100 m) 

• Stamtal per ha: 1265 (alle stammen apart geteld) 

Stamtalverdeling: 

boomsoort stamtal/2000 m² stamtal/ha 
Alnu glut 178 890 
Betu sp 9 45 
Frax exce 12 60 
Popu sp 1 5 
Quer robu 13 65 
Sali cca 40 200 
Eindtotaal 253 1265 

 

• Diameter grote bomen 

Gemiddelde diameter: 12,4 cm 

Gemiddelde diameter per boomsoort: 

boomsoort gemiddelde diameter (cm) 
Alnu glut 12,4 
Betu sp 14,9 
Frax exce 15,8 
Popu sp 35,0 
Quer robu 15,3 
Sali cca 9,0 
Eindtotaal 12,4 

Diameterverdeling: 
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• Grondvlak grote bomen 

Grondvlak per ha: 17,51 m² 

Grondvlakverdeling: 

boomsoort grondvlak (cm²/2000 m²) grondvlak (m²/ha) 
Alnu glut 23322,0 11,7 
Betu sp 1872,8 0,9 
Frax exce 2534,9 1,3 
Popu sp 962,1 0,5 
Quer robu 3748,9 1,9 
Sali cca 2577,5 1,3 
Eindtotaal 35018,2 17,5 

Gemiddeld grondvlak per boom: 138,41 cm² 

Diameter van boom met gemiddeld grondvlak: 13,28 cm 

 

Soortensamenstelling grote bomen: 

 

• Boomhoogtes 

boomsoort diameter (cm) hoogte (m) 
Alnu glut 19 18,5 
Alnu glut 18 17 
Quer robu 29 20,5 
Quer robu 42 19,5 
Popu sp 35 20 
Sali cca 12,5 5,5 
Sali cca 8 4,5 

Soortensamenstelling naar stamtal
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• Dood hout: 

  stamtal/2000 m² stamtal/ha 
grondvlak 

(cm²/2000m²) 
grondvlak/ha 

(m²/ha) 
staand 6 30 322,6 0,2 
hangend 0 0 0,0 0,0 
liggend 5 25 396,4 0,2 
 Totaal 11 55 719,0 0,4 

 

Kleine bomen (diameter <=8 cm, hoogte 0,5 m) ( steekproefoppervlakte: 2 x 4 x 100 m) 

• Stamtal kleine bomen 

Stamtal per ha: 2112 (alle stammen apart geteld) 

Stamtalverdeling: 

boomsoort totaal/ha # individuen/ha # stoven/ha 
Alnu glut 425 62 175 
Betu sp 12 12 0 
Quer robu 137 125 12 
Sali cca 1537 37 475 
Eindtotaal 2112 237 662 

Soortensamenstelling kleine bomen: 

 

 

 

 

 

 

Verjonging (zaailingen < 0,5 m) (steekproefoppervlakte:  2 x 4 x 4 m in telkens twee trensecten per bestand) 

boomsoort # zaailingen aantal/ha 
Alnu glut 2 312 

 

Soortensamenstelling naar stamtal 
(alle stammen)
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(individuen en stoven)

Alnu glut
26%

Betu sp
1%

Quer robu
15%

Sali cca
58%



  79 

Bosgemeenschap 

transect bosgemeenschap   
37a Elzen-Eikenbos Lysimachio-Quercetum 

37b 

Verbond der Wilgenbroekstruwelen met inplant 
van es en  
ondergroei van Associatie van Scherpe zegge Salicion cinereae 

Grote bomen (diameter > 8 cm), bestand 37 

Transect a 

Blok Soort Diameter Hoogte boomnr  Blok Soort Diameter Hoogte boomnr 
A Alnu glut 10 16 1  B Alnu glut 15 16,5 22 
A Alnu glut 13,5 17 1  B Alnu glut 8,5 10 23 
A Alnu glut 9,5 11 1  B Alnu glut 19 17 24 
A Alnu glut 13 16 2  B Alnu glut 10,5 10 25 
A Alnu glut 14 15 2  B Alnu glut 16,5 17 25 
A Alnu glut 21 18 3  B Alnu glut 12 12,5 26 
A Alnu glut 19 18,5 3  B Alnu glut 8 11 26 
A Alnu glut 10 16 4  B Alnu glut 9,5 11 26 
A Alnu glut 11 16 4  C Quer robu 29 20,5 27 
A Alnu glut 9 13 5  C Quer robu 9 10 27 
A Alnu glut 12 15 5  C Alnu glut 12 15,5 28 
A Alnu glut 13 14,5 5  C Alnu glut 12,5 16 28 
A Alnu glut 10 13 6  C Alnu glut 14 17 29 
A Alnu glut 10,5 12 7  C Alnu glut 12,5 15 30 
A Alnu glut 11 14 7  C Alnu glut 8 12 31 
A Alnu glut 8 11 8  C Alnu glut 15 16 31 
B Quer robu 8 8,5 9  C Alnu glut 13,5 16 32 
B Quer robu 8 9 10  C Alnu glut 9 14 32 
B Alnu glut 12,5 14 11  C Alnu glut 8 11 33 
B Alnu glut 9,5 12 11  C Alnu glut 14,5 15 33 
B Alnu glut 9 11 12  C Alnu glut 7,5 9 33 
B Alnu glut 14 16 12  C Alnu glut 11,5 13 34 
B Alnu glut 13 15,5 13  C Alnu glut 9,5 12 34 
B Alnu glut 11 15 13  C Alnu glut 14 16,5 35 
B Alnu glut 18 17 13  C Alnu glut 11 15 35 
B Alnu glut 17 16 13  D Alnu glut 8,5 12 36 
B Alnu glut 10 14 14  D Alnu glut 13 15,5 37 
B Alnu glut 14 15 15  D Alnu glut 9,5 12 37 
B Alnu glut 12 15 15  D Alnu glut 9 11,5 38 
B Alnu glut 8 7 16  D Alnu glut 8 12 38 
B Alnu glut 8,5 9 16  D Alnu glut 11 13 38 
B Alnu glut 10 12 17  D Alnu glut 9 13,5 39 
B Alnu glut 10 13 17  D Alnu glut 16 17 39 
B Alnu glut 15,5 16 17  D Alnu glut 21 18 40 
B Alnu glut 8 12 18  D Alnu glut 21 17,5 40 
B Alnu glut 10,5 14 18  D Alnu glut 17 17 40 
B Alnu glut 9 11,5 18  D Alnu glut 9 13 41 
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B Alnu glut 8,5 12 18  D Alnu glut 9 14 41 
B Alnu glut 12 14,5 19  D Alnu glut 9 14 41 
B Alnu glut 8,5 10 19  D Alnu glut 8 11 42 
B Alnu glut 10 13,5 20  D Alnu glut 9 13 43 
B Alnu glut 9,5 11 20  D Alnu glut 11 15 43 
B Alnu glut 8,5 10 21  D Alnu glut 11 15 43 
B Alnu glut 9 11 21  D Alnu glut 11,5 16 44 

 

Vervolg bestand 37, transect a 

Blok Soort Diameter Hoogte boomnr  Blok Soort Diameter Hoogte boomnr 
D Alnu glut 13 16,5 44  F Alnu glut 13 15 64 
D Alnu glut 15 15,5 44  F Alnu glut 13 15 64 
D Alnu glut 14,5 15 44  F Alnu glut 14 16 65 
D Alnu glut 14,5 13,5 45  F Alnu glut 11 11 65 
D Alnu glut 14,5 15 45  F Alnu glut 10 13 65 
D Alnu glut 12 15 45  F Alnu glut 13 12,5 66 
D Alnu glut 10,5 11,5 46  F Alnu glut 12 13 66 
D Alnu glut 16 17 47  F Alnu glut 13 14 67 
D Alnu glut 9 11 47  F Alnu glut 8 6 67 
D Alnu glut 17 17 47  F Alnu glut 14 16 68 
D Alnu glut 10 11 48  F Alnu glut 14 15 68 
D Alnu glut 10 11 48  F Alnu glut 11 12,5 68 
D Alnu glut 11 11,5 48  F Alnu glut 11,5 12 69 
D Alnu glut 15 16,5 49  F Alnu glut 15 16 69 
D Alnu glut 14,5 15 49  F Alnu glut 12,5 14 70 
D Alnu glut 12 14 49  G Quer robu 8 7,5 71 
D Alnu glut 12,5 15 49  G Alnu glut 15,5 18 72 
E Quer robu 17 8 50  G Alnu glut 10 10,5 73 
E Alnu glut 9 12 51  G Alnu glut 14 15 73 
E Alnu glut 11 14 51  G Alnu glut 16 17 74 
E Alnu glut 14 17 52  G Alnu glut 15,5 17 74 
E Alnu glut 13 14 52  G Alnu glut 8 7,5 75 
E Alnu glut 12 16 52  G Alnu glut 13 15 76 
E Alnu glut 17 16,5 53  G Alnu glut 8 9,5 77 
E Alnu glut 18 18 53  G Alnu glut 13 14,5 78 
E Alnu glut 17 18 53  G Alnu glut 10 13 78 
E Alnu glut 9 11,5 54  G Alnu glut 9 10 78 
E Alnu glut 9,5 13 54  G Alnu glut 12 14,5 79 
E Alnu glut 18 19 55  G Alnu glut 17 18 80 
E Popu sp 35 20 56  G Alnu glut 14,5 16 80 
E Betu sp 11 17 57  G Alnu glut 14 16 80 
F Quer robu 8 7,5 58  G Alnu glut 16 17 81 
F Alnu glut 9 12 59  G Alnu glut 19 20 81 
F Alnu glut 11 14 59  G Alnu glut 8 9 82 
F Alnu glut 14 15 60  G Alnu glut 8,5 9 82 
F Alnu glut 9 12 60  G Alnu glut 13,5 16 83 
F Alnu glut 12 13 60  G Alnu glut 14,5 16 83 
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F Alnu glut 13 13 60  G Alnu glut 14 15,5 83 
F Alnu glut 13 14 61  G Alnu glut 14,5 17 84 
F Alnu glut 14,5 16 61  G Alnu glut 18 19 84 
F Alnu glut 13 15 62  G Alnu glut 19 19,5 84 
F Alnu glut 11 10 62  G Alnu glut 9 7 85 
F Alnu glut 8 10 62  G Betu sp 9 11 86 
F Alnu glut 13,5 13,5 63  H Quer robu 10 9 87 

Vervolg bestand 37, transect a 

Blok Soort Diameter Hoogte boomnr 
H Quer robu 8 8,5 88 
H Quer robu 8,5 7 89 
H Quer robu 9 8,5 90 
H Quer robu 42 19,5 91 
H Alnu glut 14 17 92 
H Alnu glut 14 17,5 92 
H Alnu glut 8 11 93 
H Alnu glut 14 16,5 94 
H Alnu glut 14,5 16,5 94 
H Alnu glut 10 12 94 
H Alnu glut 13 15,5 95 
H Alnu glut 9 7,5 95 
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Bestand 37, transect b 

Blok Soort Diameter Hoogte boomnr  Blok Soort Diameter Hoogte boomnr 
A Frax exce 20 14 96  F Sali cca 8,5 4 119 
A Frax exce 18 12 96  F Sali cca 9,5 5 119 
A Frax exce 24 14,5 97  F Sali cca 8 5 119 
B Frax exce 12 13 98  G Sali cca 10 4,5 120 
B Frax exce 16 13,5 99  G Sali cca 9 5 120 
B Sali cca 8 4 100  G Sali cca 9 3,5 120 
B Sali cca 8 4 100  G Sali cca 10,5 5 120 
B Sali cca 8 4 100  G Sali cca 9 4 121 
B Sali cca 9 5 101  G Sali cca 12,5 5,5 121 
B Sali cca 8 4,5 101  G Sali cca 8 4,5 121 
B Sali cca 8 2 101  G Sali cca 8 4 122 
B Sali cca 8 5 101  G Sali cca 9 4,5 122 
C Frax exce 9 11 102  G Sali cca 8 4 123 
C Sali cca 8 5 103  G Sali cca 9 5 123 
C Sali cca 9 4,5 103  G Sali cca 9 4,5 123 
C Sali cca 10 5 103  H Frax exce 17,5 13,5 124 
C Sali cca 9,5 5 104  H Frax exce 13 12 125 
C Sali cca 13 6 104  H Frax exce 13,5 11,5 125 
C Sali cca 9 5,5 104  H Sali cca 9,5 5 126 
C Sali cca 8 4 105  H Sali cca 8 3,5 126 
C Sali cca 13 5 105  H Sali cca 8 5 126 
C Alnu glut 35 16 106  H Sali cca 8 5 127 
D Quer robu 35 16,5 107  H Sali cca 8,5 4,5 127 
D Frax exce 17 14 108  H Alnu glut 18 14 128 
D Frax exce 10 9,5 109  H Alnu glut 15 13 128 
D Betu sp 13,5 12 110  H Alnu glut 19,5 14,5 128 
D Betu sp 25 16,5 110  H Alnu glut 15 12,5 129 
D Betu sp 26 16 111       
E Betu sp 8 5 112       
E Betu sp 19 16 113       
E Betu sp 14,5 13 114       
E Betu sp 8 3 115       
E Sali cca 8 3,5 116       
E Sali cca 10 5 116       
F Frax exce 20 15,5 117       
F Sali cca 9 5 118       
F Sali cca 8 4 118       
F Sali cca 8 4 118       
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Kleine bomen (diameter <= 8 cm, hoogte > 0,5 m) 

Transect a              Transect b 

hok boomsoort totaal # # individuen # stoven  hok boomsoort totaal # # individuen # stoven 
1      1     
2 Betu sp 1 1 0  2 Sali cca 2  1 
3 Quer robu 1 1   3 Sali cca 3  1 
3 Alnu glut 1 1   4 Sali cca 2  1 
4 Alnu glut 2  1  5 Sali cca 2  1 
4 Sali cca 1 1   6 Sali cca 3  1 
5 Sali cca 5  1  7 Sali cca 3  1 
5 Quer robu 1 1   8 Sali cca 6  2 
6 Sali cca 4  1  9 Sali cca 6  1 
6 Alnu glut     10 Sali cca 4  1 
7 Sali cca 6  2  11 Sali cca 3  1 
7 Alnu glut 2 2   12 Sali cca 1 1  
8 Sali cca 6  2  13 Sali cca 4  2 
8 Quer robu 1 1   14 Sali cca 3  1 
9 Alnu glut 1 1   15 Sali cca 9  3 

10 Sali cca 1 1   16 Sali cca 11  4 
11 Alnu glut 5  2  17 Sali cca 3  1 
11 Quer robu 1 1   18 Sali cca 5  1 
12 Quer robu 2 2   19 Sali cca 2  1 
12 Alnu glut 3  1  20 Sali cca 3  1 
13 Alnu glut 1 1   21 Sali cca 3  1 
13 Quer robu 1 1   22 Sali cca 12  3 
14 Alnu glut 4  2  23 Sali cca 7  2 
15 Alnu glut 2  1  24 Sali cca 3  1 
16 Alnu glut 4  2  25     
16 Quer robu 1  1       
17           
18 Alnu glut          
19 Quer robu 1 1        
20 Alnu glut 2 0 1       
21 Quer robu 2 2        
21 Alnu glut          
22 Alnu glut 5  3       
23 Alnu glut          
24 Alnu glut 2  1       
25           
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Verjonging en dood hout 

Bestand 37 

• Verjonging 

Transect a      Transect b 

hok soort aantal   hok soort aantal 
5 Alnu glut 2   5   
21       21     

 

• Dood hout 

Transect a 

Blok Soort Diameter (cm) Lengte (m) Hoedanigheid 
A Alnu glut 8,5 7 staand 
A Alnu glut 9,5 8 staand 
D Alnu glut 7,5 3 staand 
D Alnu glut 8 9 staand 
F Quer robu 8 11 staand 
G Quer robu 8 7 staand 
A Quer robu 14 6 liggend 
F Alnu glut 10 4,4 liggend 

Transect b 

Blok Soort Diameter (cm) Lengte (m) Hoedanigheid 
D Frax exce 10 6 liggend 
E Betu sp 9 5 liggend 
E Betu sp 6 3,5 liggend 
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Fytosociologie 

Bestand 37, transect a 

Blok Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bedekkingsgraad 
A/H TOTAAL   
 Carex elongata Elzenzegge 1 
 Calamagrostis canescens Hennegras 1- 
 Carex acutiformis Moeraszegge 2 
 Carex acuta Scherpe zegge 6 
 Iris pseudacorus Gele lis a1 
 Lysimachia vulgaris Grote wederik p1 
 Athyrium filix-femina Wijfjesvaren p1 
 Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel p1 
 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren p2 
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam p2 
 Frangula alnus Sporkehout r1 
 Juncus effusus Pitrus r1 
 Solanum dulcamara Bitterzoet r1 
    
C/F TOTAAL   
 Athyrium filix-femina Wijfjesvaren 1- 
 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren 1- 
 Calamagrostis canescens Hennegras 2 
 Carex acuta Scherpe zegge 8 
 Lysimachia vulgaris Grote wederik p1 
 Juncus effusus Pitrus p1 
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam p1 
 Carex elongata Elzenzegge p2 
 Rubus idaeus Framboos r1 

Transect b 

Blok Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bedekkingsgraad 
A/H TOTAAL   
 Carex acuta Scherpe zegge 9 
 Lysimachia vulgaris Grote wederik p1 
 Athyrium filix-femina Wijfjesvaren p1 
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam p1 
 Quercus robur Zomereik r1 
    
C/F TOTAAL   
 Calamagrostis canescens Hennegras 1 
 Athyrium filix-femina Wijfjesvaren 2 
 Carex acuta Scherpe zegge 7 
 Galium palustre Moeraswalstro p1 
 Rubus idaeus Framboos p1 
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 Urtica dioica Grote brandnetel p1 
 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren p2 
 Juncus effusus Pitrus p2 
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam p2 
 Humulus lupulus Hop r1 
 Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel r1 
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Bestandsbeschrijving 
 bosreservaat: Grootbroek bestand: 38 datum: 09/09/04 
 Standplaatsbeschrijving 
 Reliëf Bodemtype Toegankelijkheid Humustype 

 vlak Vf  goed   mull 
 zwak hellend (<10%)        slecht   moder 
 sterk hellend           mor 
 geaccidenteerd        

Algemene beschrijving 
 Bestandstypering :       
 Ontwikkelingsstadium Bedrijfsvorm Bedrijfssoort vóór aanwijzing bestandsvorm 

 jongwas  loofb.hooghout  kaalslag  gelijkvormig 
 dichtwas  naaldb.hooghout  femelslag  ongelijkvormi

g 
 staakhout  gemengd hoogh.  zoomslag  
 jong boomhout  middelhout  plenterslag  
 oud boomhout  hakhout  schermslag  
 ongelijkjarig    geen  

Hoofdbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voornaamste  gebreken 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit 
         takkigheid 
        waterlot 
Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Nevenbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voorn. gebreken Opvolg. hoofdb. 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm  ja 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren  mogelijk 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit  neen 
     hakhout    takkigheid   
        waterlot 
 Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Dood hout 
 Oppervlakkig dood hout  : 10 %    
 Oppervlakte open plekken : 5 %    

Bijzondere kenmerken + opmerkingen 
      



  88 

3.3.1.2.2 BESTAND 38 

Datum opname: 09/09/2004 

Grote bomen (diameter > 8 cm, steekproefoppervlakte transect: 2 x 10 x 100 m) 

Stamtal grote bomen 
Stamtal per ha: 665 
Stamtalverdeling: 

boomsoort stamtal/2000 m² stamtal/ha 
Alnu glut 30 150 
Betu sp 74 370 
Quer robu 26 130 
Quer rubr 1 5 
Rham fran 1 5 
Sorb aucu 1 5 
Eindtotaal 133 665 

Diameter grote bomen 
Gemiddelde diameter: 17,79 cm 
Gemiddelde diameter per boomsoort: 

boomsoort gemiddelde diameter (cm) 
Alnu glut 14,28 
Betu sp 12,86 
Quer robu 36,85 
Quer rubr 9,00 
Rham fran 9,00 
Sorb aucu 9,50 
Eindtotaal 17,79 

Diameterverdeling: 
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• Grondvlak grote bomen 

Grondvlak per ha: 23,11 m² 

Grondvlakverdeling: 

boomsoort grondvlak (cm²/2000 m²) grondvlak (m²/ha) 
Alnu glut 5243,51 2,62 
Betu sp 10547,11 5,27 
Quer robu 30238,61 15,12 
Quer rubr 63,62 0,03 
Rham fran 63,62 0,03 
Sorb aucu 70,88 0,04 
Eindtotaal 46227,36 23,11 

Gemiddeld grondvlak per boom: 347,57 cm² 

Diameter van boom met gemiddeld grondvlak: 21,04 cm 

 

Soortensamenstelling grote bomen 

 

• Boomhoogtes 

boomsoort diameter (cm) hoogte (m) 
Quer robu 32 22 
Quer robu 51 22,5 
Betu sp 17 18 
Betu sp 21,5 18 

 

 

Soortensamenstelling naar stamtal

Alnu glut
22%

Sorb aucu
1%

Quer robu
20%

Betu sp
55%

Rham fran
1%

Quer rubr
1%

Soortensamenstelling naar grondvlak

Betu sp
23%

Quer robu
66% Sorb aucu

<1%

Rham fran
<1%

Quer rubr
<1%

Alnu glut
11%
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• Dood hout 

  
stamtal/2000 

m² stamtal/ha 
grondvlak 

(cm²/2000m²) grondvlak/ha (m²/ha) 
staand 4 20 339,5 0,2 
hangend 0 0 0,0 0,0 
liggend 4 20 205,8 0,1 
Totaal 8 40 545,3 0,3 

Kleine bomen (diameter <=8 cm, hoogte 0,5 m) ( steekproefoppervlakte: 2 x 4 x 100 m) 

• Stamtal kleine bomen 

Stamtal per ha: 637 (alle stammen apart geteld) 

Stamtalverdeling: 

boomsoort totaal/ha # individuen/ha # stoven/ha 
Alnu glut 87 87 0 
Betu sp 100 100 0 
Prun padu 237 62 62 
Quer rubr 12 12 0 
Rham fran 125 100 12 
Sorb aucu 75 50 12 
Eindtotaal 637 412 87 

 

Soortensamenstelling kleine bomen 

 

 

 

Soortensamenstelling naar stamtal 
(alle stammen)

Alnu glut
14%

Betu sp
16%

Prun padu
36%

Quer rubr
2%

Rham fran
20%

Sorb aucu
12%

Soortensamenstelling naar stamtal 
(individuen en stoven)

Alnu glut
18%

Betu sp
20%

Prun padu
24%

Quer rubr
3%

Rham 
fran
22%

Sorb aucu
13%
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Verjonging (zaailingen < 0,5 m) (steekproefoppervlakte:  2 x 4 x 4 m in telkens twee transecten per bestand) 

boomsoort # zaailingen aantal/ha 
Alnu glut 1 156 
Prun padu 3 469 
Quer robu 32 5000 
Rham fran 4 625 
Eindtotaal 40 6250 

Bosgemeenschap 

Transect Bosgemeenschap  
38a Elzen-Eikenbos Lysimachio-Quercetum 
38b Elzen-Eikenbos Lysimachio-Quercetum 
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Grote bomen (diameter > 8 cm), bestand 38 

Transect a 

Blok Soort 
Diameter 

(cm) 
Hoogte 

(m) Boomnr   Blok Soort 
Diameter 

(cm) 
Hoogte 

(m) Boomnr 
A Quer robu 36 19 1  E Alnu glut 22 16 35 
A Quer robu 32 19 2  E Alnu glut 10 12 36 
A Quer robu 43 17 3  E Betu sp 13 14,5 37 
A Alnu glut 15 15,5 4  E Betu sp 29 16,5 37 
A Betu sp 13,5 16 5  E Betu sp 14,5 14 38 
A Betu sp 10 13 6  F Alnu glut 17 16,5 39 
A Betu sp 8 9 7  F Betu sp 12,5 15 40 
A Quer rubr 9 11 8  F Betu sp 17 18 40 
B Quer robu 27,5 18 9  F Betu sp 12 14 41 
B Alnu glut 21,5 14 10  F Betu sp 8,5 6 41 
B Alnu glut 15 14 10  G Alnu glut 17 16 42 
B Alnu glut 9 10 11  G Alnu glut 15,5 14,5 42 
B Betu sp 9 10 12  G Betu sp 12 13 43 
B Betu sp 13 11 12  G Betu sp 10,5 11 43 
B Betu sp 9,5 13 13  G Betu sp 12,5 15 44 
B Betu sp 17 14 14  G Betu sp 17 16 44 
C Quer robu 38,5 13 15  G Betu sp 8,5 11 45 
C Quer robu 37 19 16  H Quer robu 30 19,5 46 
C Quer robu 32 22 17  H Betu sp 9 8,5 47 
C Alnu glut 17 13 18  H Betu sp 24 17 48 
C Alnu glut 17 16 18  H Betu sp 15 13 48 
C Alnu glut 14 16 18  H Betu sp 15,5 16 49 
C Alnu glut 8 12 19  H Betu sp 17,5 17 49 
C Alnu glut 8 10 19  H Betu sp 14,5 8 50 
C Alnu glut 10 12 19  H Betu sp 21,5 15 51 
C Betu sp 13 14 20       
C Betu sp 16 17 21       
C Betu sp 14 16 22       
C Betu sp 15,5 16 22       
D Quer robu 18,5 18 23       
D Quer robu 17 18 24       
D Alnu glut 17 15 25       
D Alnu glut 20 18 25       
D Alnu glut 18 17 26       
D Betu sp 9 8 27       
D Betu sp 14 16 28       
D Betu sp 17 16 28       
D Betu sp 10 9 29       
D Betu sp 11 14 30       
D Betu sp 12 11 30       
D Betu sp 13 14,5 30       
E Quer robu 26 18,5 31       
E Quer robu 27 19,5 32       
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E Quer robu 30 18,5 33       
E Quer robu 22 17 34       

Bestand 38, transect b 

 

Blok Soort 
Diameter 

(cm) 
Hoogte 

(m) Boomnr   Blok Soort 
Diameter 

(cm) 
Hoogte 

(m) Boomnr 
A Quer robu 47,5 20 52  G Alnu glut 9,5 10 83 
A Alnu glut 12 13 53  G Betu sp 11,5 14 84 
A Alnu glut 13 13 53  G Betu sp 15,5 18 85 
A Alnu glut 19 19,5 54  G Betu sp 15 15,5 85 
A Betu sp 9,5 12,5 55  G Betu sp 12 13 86 
A Betu sp 9 11 55  G Betu sp 16 15 86 
A Betu sp 21,5 18 56  G Betu sp 8 11 87 
A Betu sp 9 12 57  G Betu sp 16,5 16 88 
A Betu sp 10 11 57  G Betu sp 11 13 88 
A Betu sp 8 11 57  G Betu sp 12 15 88 
B Quer robu 55 20,5 58  H Quer robu 63 23 89 
B Quer robu 32 20 59  H Quer robu 36 21 90 
B Betu sp 9 11 60  H Betu sp 8 5 91 
B Betu sp 13,5 15 60  H Betu sp 12 14 91 
B Betu sp 10 12 61  H Betu sp 8 9,5 92 
B Betu sp 17,5 15 61  H Betu sp 10,5 11 92 
B Betu sp 15 14 62  H Betu sp 12,5 14 93 
B Betu sp 11 10 63  H Betu sp 8 12 93 
C Quer robu 53 23 64  H Betu sp 8 13 93 
C Sorb aucu 9,5 10 65  H Betu sp 10 14 94 
C Betu sp 10,5 11 66  H Betu sp 17,5 16 94 
C Betu sp 10 10 66       
C Betu sp 10 9,5 67       
C Rham fran 9 6,5 68       
D Quer robu 46 21 69       
D Quer robu 39 17 70       
D Alnu glut 15 12,5 71       
D Alnu glut 14 12 71       
D Alnu glut 11 6 72       
D Alnu glut 12,5 14 72       
E Quer robu 37 19,5 73       
E Quer robu 45 19 74       
E Quer robu 37 18,5 75       
E Alnu glut 22,5 16 76       
E Betu sp 11 14 77       
F Quer robu 51 22,5 78       
F Alnu glut 13 16,5 79       
F Alnu glut 8 3 80       
F Alnu glut 8 11,5 81       
F Betu sp 14 16 82       
F Betu sp 16 15,5 82       
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F Betu sp 17 16 82       

 

Kleine bomen (diameter <= 8 cm, hoogte > 0,5 m) 

Transect a              Transect b 

hok boomsoort totaal # 
# 

individuen # stoven  hok boomsoort totaal # 
# 

individuen # stoven 
1 Alnu glut     1 Prun padu 1 1  
2 Alnu glut 1 1   1 Rham fran 1 1  
3 Rham fran 1 1   1 Quer rubr 1 1  
4      2     
5      3 Betu sp    
6 Betu sp 1 1   4 Rham fran 1 1  
7 Alnu glut 1 1   5 Betu sp 2 2  
8      6     
9 Betu sp 1 1   7 Rham fran 1 1  

10      7 Sorb aucu 2 2  
11      8 Sorb aucu 2  1 
12      9 Betu sp    
13 Betu sp 2 2   10 Betu sp 1 1  
13 Rham fran 1 1   10 Sorb aucu 1 1  
14      11     
15 Betu sp     12     
16      13 Alnu glut 1 1  
17 Betu sp 1 1   14     
18 Alnu glut 1 1   15 Rham fran 1 1  
19      16 Prun padu 2  1 
20 Alnu glut 1 1   17 Betu sp    
21      18 Prun padu 2 2  
22 Alnu glut 1 1   19 Prun padu 2  1 
23      19 Alnu glut 1 1  
24 Rham fran 1 1   19 Rham fran    
25      20     

      21 Prun padu 3  1 
      21 Rham fran 2  1 
      22 Sorb aucu 1 1  
      22 Rham fran 1 1  
      23 Prun padu 1 1  
      24 Prun padu 1 1  
      25 Prun padu 7  2 
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Verjonging en dood hout 

Bestand 38  

• Verjonging 

Transect a      Transect b 

hok soort aantal  hok soort aantal 
5 Quer robu 20  5 Prun padu 2 
5 Rham fran 1  5 Quer robu 7 
21 Quer robu 5  21 Rham fran 3 

    21 Alnu glut 1 
    21 Prun padu 1 

 

• Dood hout 

Transect a 

Blok Soort Diameter (cm) Lengte (m) Hoedanigheid 
C Quer robu 9,5 7 staand 
E Alnu glut 11 6 staand 
E Alnu glut 10 5 staand 
C Alnu glut 8 6 liggend 

Transect b 

Blok Soort Diameter (cm) Lengte (m) Hoedanigheid 
F Betu sp 11 2,5 staand 
B Betu sp 9 3 liggend 
G Betu sp 9 4 liggend 
H Betu sp 10 4,5 liggend 

 

Fytosociologie 

Bestand 38 , transect a 

Blok Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bedekkingsgraad 
A/H TOTAAL   
 Calamagrostis canescens Hennegras 1- 
 Carex acuta Scherpe zegge 1- 
 Deschampsia cespitosa Ruwe smele 1- 
 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren a1 
 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren p1 
 Frangula alnus Sporkehout p1 
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 Molinia caerulea Pijpenstrootje p2 
 Quercus robur Zomereik p2 
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam r1 
 Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes r1 
    
C/H TOTAAL   
 Carex elongata Elzenzegge 1 
 Calamagrostis canescens Hennegras 1 
 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren 1+ 
 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 1+ 
 Sphagnum spec. Veenmos p1 
 Frangula alnus Sporkehout p1 
 Juncus effusus Pitrus p1 
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam p1 
 Carex acuta Scherpe zegge p2 
 Athyrium filix-femina Wijfjesvaren r1 
 Alnus glutinosa Zwarte els r1 
  Quercus robur Zomereik r1 

Transect b 

Blok Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bedekkingsgraad 
A/H TOTAAL   
 Prunus padus Vogelkers 2 
 Quercus robur Zomereik a1 
 Carex acuta Scherpe zegge a4 
 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren p2 
 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren p2 
 Calamagrostis canescens Hennegras p2 
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam p2 
 Frangula alnus Sporkehout r1 
 Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes r1 
    
C/F TOTAAL   
 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren 1- 
 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 1- 
 Prunus padus Vogelkers a2 
 Quercus robur Zomereik m4 
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam p1 
 Carex canescens Zompzegge r1 
 Carex acutiformis Moeraszegge r1 
 Carex remota IJle zegge r1 
  Frangula alnus Sporkehout r1 
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Bestandsbeschrijving 

 bosreservaat: Grootbroek bestand: 39 datum: 09/09/04 
 Standplaatsbeschrijving 
 Reliëf Bodemtype Toegankelijkheid Humustype 

 vlak Vf  goed   mull 
 zwak hellend (<10%)        slecht   moder 
 sterk hellend           mor 
 geaccidenteerd        

Algemene beschrijving 
 Bestandstypering :       
 Ontwikkelingsstadium Bedrijfsvorm Bedrijfssoort vóór aanwijzing bestandsvorm 

 jongwas  loofb.hooghout  kaalslag  gelijkvormig 
 dichtwas  naaldb.hooghout  femelslag  ongelijkvormi

g 
 staakhout  gemengd hoogh.  zoomslag  
 jong boomhout  middelhout  plenterslag  
 oud boomhout  hakhout  schermslag  
 ongelijkjarig    geen  

Hoofdbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voornaamste  gebreken 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit 
         takkigheid 
        waterlot 
Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Nevenbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voorn. gebreken Opvolg. hoofdb. 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm  ja 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren  mogelijk 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit  neen 
     hakhout    takkigheid   
        waterlot 
 Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Dood hout 
 Oppervlakkig dood hout  : 8 %    
 Oppervlakte open plekken : 2 %    

Bijzondere kenmerken + opmerkingen 
bestand bestaat uit 2 delen, zie beschrijving 
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3.3.1.2.3 BESTAND 39 

Datum opname: 09/09/2004 

Grote bomen (diameter > 8 cm, steekproefoppervlakte transect: 2 x 10 x 100 m) 

• Stamtal grote bomen 

Stamtal per ha: 840 

Stamtalverdeling: 

boomsoort stamtal/2000 m² stamtal/ha 
Alnu glut 117 585 
Betu sp 39 195 
popu sp 4 20 
Quer robu 7 35 
Rham fran 1 5 
Eindtotaal 168 840 

 

• Diameter grote bomen 

Gemiddelde diameter: 16,15 cm 

Gemiddelde diameter per boomsoort: 

boomsoort gemiddelde diameter (cm) 
Alnu glut 14,67 
Betu sp 16,31 
popu sp 29,13 
Quer robu 33,57 
Rham fran 9,00 
Eindtotaal 16,15 
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Diameterverdeling: 

• Grondvlak grote bomen 

Grondvlak per ha: 20,38 m² 

Grondvlakverdeling: 

boomsoort grondvlak (cm²/2000 m²) grondvlak (m²/ha) 
Alnu glut 21603,36 10,80 
Betu sp 8946,47 4,47 
popu sp 3468,51 1,73 
Quer robu 6684,52 3,34 
Rham fran 63,62 0,03 
Eindtotaal 40766,48 20,38 

Gemiddeld grondvlak per boom: 242,66 cm² 

Diameter van boom met gemiddeld grondvlak: 17,58 cm 
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Soortensamenstelling grote bomen 

 

• Boomhoogtes 

boomsoort diameter (cm) hoogte (cm) 
Quer robu 44 19,5 
Quer robu 49 23 
Betu sp 28,5 19,5 
Betu sp 22 18 
Alnu glut 22 20 
Alnu glut 24 22 

 

• Dood hout 

  
stamtal/2000 

m² stamtal/ha grondvlak (cm²/2000m²) grondvlak/ha (m²/ha) 
staand 6 30 594,7 0,3 
hangend 0 0 0,0 0,0 
liggend 4 20 510,5 0,3 
Totaal 10 50 1105,3 0,6 

 

Kleine bomen (diameter <=8 cm, hoogte 0,5 m) ( steekproefoppervlakte: 2 x 4 x 100 m) 

• Stamtal kleine bomen 

Stamtal per ha: 1975 (alle stammen apart geteld) 

 

Soortensamenstelling naar stamtal

Alnu glut
70%

popu sp
2%

Betu sp
23%

Rham fran
1%

Quer robu
4%

Soortensamenstelling naar grondvlak

Alnu glut
53%

Betu sp
22%

popu sp
9%

Quer robu
16%

Rham fran
<1%
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Stamtalverdeling: 

boomsoort totaal/ha # individuen/ha # stoven/ha 
Alnu glut 363 150 100 
Betu sp 875 550 125 
Prun padu 13 12 0 
Rham fran 363 162 62 
Sali cca 338 50 112 
Sorb aucu 25 25 0 
Eindtotaal 1975 950 400 

 

Soortensamenstelling kleine bomen 

 

Verjonging (zaailingen < 0,5 m) (steekproefoppervlakte:  2 x 4 x 4 m in telkens twee transecten per bestand) 

boomsoort # zaailingen aantal/ha 
Rham fran 2 312 
Quer robu 3 468 
Betu sp 3 468 
Prun padu 1 156 
Totaal 9 1406 

 

Bosgemeenschap 

transect bosgemeenschap   
39a Elzen-Eikenbos Lysimachio-Quercetum 

39b 
Elzenbroekbos met inplant van 
populier Carici-elongatae-Alnetum 

 

Soortensamenstelling naar stamtal 
(individuen en stoven)

Alnu glut
19%

Betu sp
49%

Prun padu
1%

Rham fran
17%

Sali cca
12%

Sorb aucu
2%

Soortensamenstelling naar stamtal 
(alle stammen)

Alnu glut
18%

Betu sp
45%

Prun padu
1%

Rham fran
18%

Sali cca
17%

Sorb aucu
1%
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Grote bomen (diameter > 8 cm), bestand 39  

Transect a 

Blok Soort 
Diameter 

(cm) 
Hoogte 

(m) Boomnr  Blok Soort 
Diameter 

(cm) 
Hoogte 

(m) Boomnr 
A Quer robu 44 19,5 1  G Alnu glut 22 20 33 
A Betu sp 19,5 19 2  G Alnu glut 13 16 34 
A Betu sp 14 17 2  G Alnu glut 11 15,5 34 
A Betu sp 10 13 3  G Alnu glut 15 16 34 
A Betu sp 20 19 4  G Rham fran 9 12 35 
B Quer robu 31 17,5 5  H Betu sp 22 18 36 
B Alnu glut 12 14 6  H Betu sp 9,5 14 37 
B Alnu glut 12 14 6  H Betu sp 12,5 14 37 
B Alnu glut 8 10 7  H Betu sp 14,5 15,5 38 
B Alnu glut 14 15,5 8  H Betu sp 15 16 38 
B Alnu glut 15 16 8  H Betu sp 17,5 16 38 
B Alnu glut 11 14 8  H Alnu glut 9 6 39 
B Alnu glut 22 19 9       
B Betu sp 24 17,5 10       
B Betu sp 28,5 19,5 11       
B Betu sp 21 19 11       
C Quer robu 29 18 12       
C Quer robu 36 19,5 13       
C Quer robu 26 19 14       
C Betu sp 22,5 17,5 15       
C Betu sp 20,5 19 15       
C Betu sp 16 17 16       
D Quer robu 20 16 17       
D Alnu glut 29 21 18       
D Alnu glut 26 20,5 18       
D Betu sp 14,5 16 19       
D Betu sp 18 16,5 19       
D Betu sp 19 18 19       
D Betu sp 19 18,5 20       
D Betu sp 14 17 20       
E Alnu glut 23 19 21       
E Betu sp 23 18 22       
E Betu sp 13 16 23       
E Betu sp 19,5 18 24       
E Betu sp 23 19 24       
E Betu sp 17,5 16 25       
F Alnu glut 30 22 26       
F Alnu glut 9 12 27       
F Alnu glut 8 5 28       
F Betu sp 13 14 29       
F Betu sp 25 20 30       
F Betu sp 18 17,5 31       
F Betu sp 15,5 16,5 31       
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G Alnu glut 8,5 12 32       

Bestand 39 , transect b 

Blok Soort 
Diameter 

(cm) 
Hoogte 

(m) Boomnr  Blok Soort 
Diameter 

(cm) 
Hoogte 

(m) Boomnr 
A Alnu glut 8,5 9 40  C Quer robu 49 23 66 
A Alnu glut 18 18 41  D Alnu glut 12 16 67 
A Alnu glut 13 16 42  D Alnu glut 12 16 67 
A Alnu glut 15 16,5 42  D Alnu glut 10 8 68 
A Alnu glut 16 18 43  D Alnu glut 18 17 69 
A Alnu glut 16,5 19 43  D Alnu glut 24 22 70 
A Alnu glut 13,5 17 43  D Alnu glut 9,5 11 71 
A Alnu glut 9,5 13 44  D Alnu glut 12 14 72 
A Alnu glut 10 15 44  D Alnu glut 11 13 72 
A Alnu glut 20 20 45  D Alnu glut 20 21 73 
A Alnu glut 16 21 46  D Alnu glut 12,5 16 74 
A Alnu glut 19 20 47  D Alnu glut 11,5 15 74 
A Alnu glut 8 9 48  D Alnu glut 20 21 75 
A Alnu glut 14 16 49  D Alnu glut 8 12 76 
A Alnu glut 11 15 49  D Alnu glut 11 12 76 
A Alnu glut 9 12 49  D Alnu glut 14 17 77 
A Alnu glut 9 14 50  D Alnu glut 8 12 78 
A Alnu glut 17 20 51  D Alnu glut 8,5 11 78 
A Alnu glut 18 21 51  D Alnu glut 15 17 79 
A Alnu glut 13 17 52  D Alnu glut 8 5 80 
A Alnu glut 12 17 52  D Betu sp 13 14 81 
A Alnu glut 15 19 52  E Alnu glut 19 20 82 
A Alnu glut 15 18 53  E Alnu glut 12 16 83 
A Betu sp 8 8 54  E Alnu glut 22 21 84 
A Betu sp 10,5 14 55  E Alnu glut 15 7 85 
B Alnu glut 14 17 56  E Alnu glut 19 17 86 
B Alnu glut 20 19 56  E Alnu glut 18,5 19 86 
B Alnu glut 12 14 57  E Alnu glut 16 15 87 
B Alnu glut 11 14 57  E Alnu glut 15 15 87 
B Alnu glut 11 16 58  E Alnu glut 16 17 87 
B Alnu glut 12 16 58  E Alnu glut 16 12 87 
B Alnu glut 17 18 58  E Alnu glut 14 16 88 
B Alnu glut 17 19 59  E Alnu glut 8 9 89 
B Alnu glut 14,5 18 59  E Alnu glut 20 19 90 
B Alnu glut 16 16 60  E Alnu glut 17 16 90 
B Alnu glut 17,5 19 60  F Alnu glut 16 17 90 
B Alnu glut 17 17,5 60  F Alnu glut 17 20 91 
B Alnu glut 13 14 60  F Alnu glut 17 19 92 
C Alnu glut 20 17 61  F Alnu glut 12 16 92 
C Alnu glut 17 16 61  F Alnu glut 13,5 16 93 
C Alnu glut 17,5 16 62  F Betu sp 8,5 12 94 
C Alnu glut 16 17 63  F Betu sp 11 13 94 
C Alnu glut 17 16 63  F Betu sp 9,5 13 94 
C Alnu glut 9 12 64  F Betu sp 16,5 16 95 
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C Betu sp 12 16 65  G Alnu glut 17 19 96 

Vervolg bestand 39, transect b 

Blok Soort Diameter (cm) 
Hoogte 

(m) Boomnr 
G Alnu glut 19 19 96 
G Alnu glut 16 17 96 
G Alnu glut 18 18 97 
G Alnu glut 17 19 98 
G Alnu glut 15,5 16 98 
G Alnu glut 12,5 15 99 
G Alnu glut 11 15 99 
G Alnu glut 20 20,5 100 
G Alnu glut 20 20,5 100 
G popu sp 40 26 101 
H Alnu glut 12 16 102 
H Alnu glut 9 13 103 
H Alnu glut 16 18 104 
H Alnu glut 14 16 104 
H Alnu glut 12 16 104 
H Alnu glut 11 15 105 
H Alnu glut 16 17 105 
H Alnu glut 10,5 14 105 
H Betu sp 8 11 106 
H popu sp 8 14 107 
H popu sp 48,5 31,5 108 
H popu sp 20 26 109 
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Kleine bomen (diameter <= 8 cm, hoogte > 0,5 m) 

Transect a               Transect b 

hok boomsoort totaal # # individuen # stoven  hok boomsoort totaal # # individuen 
# 

stoven 
1 Sali cca 2  1  1 Betu sp 2  1 
2 Sali cca 3  1  2 Alnu glut 1 1  
2 Alnu glut 4  2  3     
3 Rham fran 5  2  4 Betu sp 1 1  
3 Betu sp 5 5   5 Alnu glut    
4 Betu sp 2  1  6     
4 Prun padu 1 1 0  7 Betu sp    
5 Betu sp 4 4   8     
5 Rham fran 2 2   9     
6 Sali cca 3  1  10     
7 Sali cca 2  1  11     
8 Alnu glut 3  1  12 Alnu glut 1 1  
8 Betu sp 1 1   13 Alnu glut 1 1  
9 Betu sp 5 3 1  13 Betu sp 1 1  

10 Sali cca 2  1  14 Alnu glut 1 1  
11 Betu sp 1 1   15 Sali cca 6 2 1 
11 Rham fran 2 2   16 Sali cca    
11 Alnu glut 1 1   16 Betu sp 4 2 1 
12 Sali cca 3  1  17 Betu sp 5 2 1 
12 Betu sp 2 2   18 Betu sp 1 1  
13 Betu sp 12 10 1  19 Sali cca 3 1 1 
14 Betu sp 12 5 2  19 Betu sp    
15 Rham fran 3 3   20     
15 Alnu glut 4  2  21 Alnu glut 3 3  
16 Alnu glut 1 1   21 Sali cca    
17 Sorb aucu 1 1   22 Alnu glut 3 1 1 
18      23 Alnu glut    
19 Rham fran 4 2 1  24     
20 Rham fran 6 3 1  25         
20 Sali cca 1 1        
21 Alnu glut 3 1 1       
21 Sali cca 2  1       
22 Alnu glut 3 1 1       
22 Rham fran 1 1        
22 Betu sp 1 1        
23 Sorb aucu 1 1 0       
23 Betu sp 6 3 1       
24           
25 Rham fran 6  1       
25 Betu sp 5 2 1       
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Verjonging en dood hout 

Bestand 39  

• Verjonging 

Transect a      Transect b 

hok soort aantal  hok soort aantal 
5 Rham fran 1  5   
5 Quer robu 3  21   
5 Betu sp 3     
21 Prun padu 1     
21 Rham fran 1     

 

• Dood hout 

Transect a 

Blok Soort Diameter (cm) Lengte (m) Hoedanigheid 
H Betu sp 12 4 liggend 

Transect b 

Blok Soort Diameter (cm) Lengte (m) Hoedanigheid 
C Alnu glut 10 13 staand 
D Alnu glut 11 13 staand 
D Alnu glut 14 14 staand 
G Alnu glut 9 11 staand 
G Alnu glut 7 3 staand 
G Alnu glut 14,5 14 staand 
A Alnu glut 15 4 liggend  
B Alnu glut 13 5 liggend  
D Alnu glut 16 2,5 liggend  

 

Fytosociologie 

Bestand 39 , transect a 

Blok Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bedekkingsgraad 
A/H TOTAAL   
 Juncus effusus Pitrus 1 
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam 1 
 Frangula alnus Sporkehout 1- 
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 Betula alba Zachte berk 1- 
 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren 2 
 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 2 
 Sphagnum spec. Veenmos a4 
 Lysimachia vulgaris Grote wederik p1 
 Deschampsia flexuosa Bochtige smele p1 
 Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes p1 
 Carex acuta Scherpe zegge p2 
 Molinia caerulea Pijpenstrootje p2 
 Carex remota IJle zegge r1 
 Calamagrostis canescens Hennegras r1 
 Quercus robur Zomereik r1 
    
C/F TOTAAL   
 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 1- 
 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren 1- 
 Calamagrostis canescens Hennegras 2 
 Sphagnum spec. Veenmos a2 
 Frangula alnus Sporkehout p1 
 Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes p1 
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam p1 
 Betula alba Zachte berk p1 
 Carex acuta Scherpe zegge p2 
 Juncus effusus Pitrus p2 
 Lysimachia vulgaris Grote wederik r1 
 Deschampsia cespitosa Ruwe smele r1 
  Quercus robur Zomereik r1 

 



   108 

Bestand 39, transect b 

Blok Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bedekkingsgraad 
A/H TOTAAL   
 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 1 
 Juncus effusus Pitrus 1 
 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren 2 
 Calamagrostis canescens Hennegras 6 
 Athyrium filix-femina Wijfjesvaren a2 
 Lysimachia vulgaris Grote wederik p1 
 Agrostis stolonifera Fioringras p1 
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam p1 
 Carex acuta Scherpe zegge p2 
 Molinia caerulea Pijpenstrootje p2 
    
C/F TOTAAL   
 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 1- 
 Carex acuta Scherpe zegge 2 
 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren 2 
 Juncus effusus Pitrus 2 
 Calamagrostis canescens Hennegras 3 
 Athyrium filix-femina Wijfjesvaren a2 
 Agrostis stolonifera Fioringras p1 
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam p1 
 Carex elongata Elzenzegge r1 
 Holcus lanatus Gestreepte witbol r1 
 Lysimachia vulgaris Grote wederik r1 
 Alnus glutinosa Zwarte els r1 
  Quercus robur Zomereik r1 
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Bestandsbeschrijving 
 bosreservaat: Grootbroek bestand: 40 datum: 09/09/04 
 Standplaatsbeschrijving 
 Reliëf Bodemtype Toegankelijkheid Humustype 

 vlak Vf  goed   mull 
 zwak hellend (<10%)        slecht   moder 
 sterk hellend           mor 
 geaccidenteerd        

Algemene beschrijving 
 Bestandstypering :       
 Ontwikkelingsstadium Bedrijfsvorm Bedrijfssoort vóór aanwijzing bestandsvorm 

 jongwas  loofb.hooghout  kaalslag  gelijkvormig 
 dichtwas  naaldb.hooghout  femelslag  ongelijkvormi

g 
 staakhout  gemengd hoogh.  zoomslag  
 jong boomhout  middelhout  plenterslag  
 oud boomhout  hakhout  schermslag  
 ongelijkjarig    geen  

Hoofdbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voornaamste  gebreken 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit 
         takkigheid 
        waterlot 
Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Nevenbestand 
 Bestandssoort Bestandstype Verjongingswijze Kwaliteit Voorn. gebreken Opvolg. hoofdb. 

 homogeen  gelijkjarig  natuurlijk  goed  vorm  ja 
 gemengd  ongelijkjarig  kunstmatig  matig  vorstscheuren  mogelijk 

     gefusioneerd  slecht  vitaliteit  neen 
     hakhout    takkigheid   
        waterlot 
 Bestandsopbouw 
 Sluitingsvorm Sluitingsgraad Mengingsvorm 

 horizontaal  gedrongen (>100%)  homogeen 
 diagonaal  normaal (80 - 100%)  stamsgewijze menging 
 groepen v. ongel. h.  licht (60 - 80%)  groepsgewijze menging 
 trapsgewijze  ijl (<60%)  strooksgewijze menging 
 diffuus      

Dood hout 
 Oppervlakkig dood hout  : 10 %    
 Oppervlakte open plekken : 5 %    

Bijzondere kenmerken + opmerkingen 
bestand bestaat uit twee delen (zie beschrijving) 
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3.3.1.2.4 BESTAND 40 

Datum opname: 09/09/2004 

Grote bomen (diameter > 8 cm, steekproefoppervlakte transect: 2 x 10 x 100 m) 

• Stamtal grote bomen 

Stamtal per ha: 580 

Stamtalverdeling: 

boomsoort stamtal/2000 m² stamtal/ha 
Alnu glut 41 205 
Betu sp 45 225 
popu sp 12 60 
Quer robu 18 90 
Eindtotaal 116 580 

 

• Diameter grote bomen 

Gemiddelde diameter: 19,32 cm 

Gemiddelde diameter per boomsoort: 

boomsoort gemiddelde diameter (cm) 
Alnu glut 15,17 
Betu sp 13,66 
popu sp 33,63 
Quer robu 33,40 
Eindtotaal 19,32 
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Diameterverdeling: 

 

• Grondvlak grote bomen 

Grondvlak per ha: 21,96 m² 

Grondvlakverdeling: 

boomsoort grondvlak (cm²/2000 m²) grondvlak (m²/ha) 
Alnu glut 8192,15 4,10 
Betu sp 6917,45 3,46 
popu sp 11492,01 5,75 
Quer robu 17317,66 8,66 
Eindtotaal 43919,27 21,96 

Gemiddeld grondvlak per boom: 378,61 cm² 

Diameter van boom met gemiddeld grondvlak: 21,96 cm 

 

 

 

 

 

 

Diameterverdeling
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Soortensamenstelling grote bomen 

 

Boomhoogtes 

boomsoort diameter (cm) hoogte (m) 
Quer robu 43 25 
Quer robu 48 23 
Alnu glut 18 21 
Alnu glut 17 22 
Betu sp 14 21 
Betu sp 20 19,5 
popu sp 53 30 
popu sp 44 29 

 

Dood hout 

  stamtal/2000 m² stamtal/ha grondvlak (cm²/2000m²) 
grondvlak/ha 

(m²/ha) 
staand 4 20 812,3 0,4 
hangend 0 0 0,0 0,0 
liggend 1 5 78,5 0,0 
Totaal 5 25 890,8 0,4 

Kleine bomen (diameter <=8 cm, hoogte 0,5 m) ( steekproefoppervlakte: 2 x 4 x 100 m) 

• Stamtal kleine bomen 

Stamtal per ha:  1437 (alle stammen apart geteld) 

 

Soortensamenstelling naar stamtal
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Stamtalverdeling: 

boomsoort totaal/ha # individuen/ha # stoven/ha 
Alnu glut 37 37 0 
Betu sp 200 175 12 
Prun padu 737 250 150 
Rham fran 175 50 37 
Sorb aucu 275 150 37 
Vibu opu 12 12 0 
Eindtotaal 1437 675 237 

 

Soortensamenstelling kleine bomen 

 

Verjonging (zaailingen < 0,5 m) (steekproefoppervlakte:  2 x 4 x 4 m in telkens twee transecten per bestand) 

boomsoort # zaailingen aantal/ha 
Quer robu 4 625 
Rham fran 2 312 
Alnu glut 1 156 
Totaal 7 1093 

Bosgemeenschap 

transect bosgemeenschap   
40a Elzen-Eikenbos Lysimachio-Quercetum 

40b 
Elzenbroekbos met inplant van populier en elementen van  
Verbond van Els en Vogelkers   

Soortensamenstelling naar stamtal
(alle stammen) 

Alnu glut
3%

Prun padu
51%

Rham fran
12%

Sorb aucu
19%

Betu sp
14%

Vibu opu
1%

Soortensamenstelling naar stamtal 
(individuen en stoven)

Betu sp
21%
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43%

Rham fran
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Grote bomen (diameter > 8 cm), bestand 40  

Transect a 

Blok Soort Diameter (cm) Hoogte (m) boomnr 
A Alnu glut 14 14 1 
A Quer robu 31 20 2 
A Quer robu 40 20,5 3 
A Quer robu 41 22 4 
B Quer robu 36 22 5 
B Betu sp 13 11 6 
B Betu sp 13 9 7 
B Betu sp 20 19 8 
C Quer robu 33 22,5 9 
C Quer robu 40 22 10 
C Quer robu 52 25 11 
C Betu sp 12 12,5 12 
D Alnu glut 14 15 13 
D Alnu glut 22 18,5 14 
D Alnu glut 10 13,5 15 
D Alnu glut 22 20 15 
D Betu sp 11 3,5 16 
E Quer robu 24 21 17 
E Quer robu 27 23 18 
E Quer robu 16 21,5 19 
E Betu sp 14 16 20 
E Betu sp 14 12 20 
E Betu sp 20 19 21 
F Quer robu 30 23 22 
F Quer robu 28 23 23 
F Quer robu 43 25 24 
F Betu sp 13 13 25 
F Betu sp 15 18 26 
F Betu sp 18 18 26 
F Alnu glut 37 25 27 
G Quer robu 48 23 28 
G Betu sp 11 15,5 29 
G Betu sp 15 17 30 
G Betu sp 18 18 31 
H Quer robu 42 23 32 
H Quer robu 39 22,5 33 
H Quer robu 16 18 34 
H Quer robu 16 15 35 
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Transect b 

Blok Soort 
Diameter 

(cm) 
Hoogte 

(m) boomnr  Blok Soort 
Diameter 

(cm) 
Hoogte 

(m) boomnr 
A Betu sp 11 17 36  D Alnu glut 17 20,5 65 
A Betu sp 14 17 36  D Alnu glut 17 22 65 
A Betu sp 11 16 37  D Alnu glut 16 21 65 
A Betu sp 16 17,5 38  D Alnu glut 11 19 66 
A Betu sp 12 18 39  D Alnu glut 20 22 66 
A Betu sp 14 18,5 39  D Alnu glut 19 18 66 
A Betu sp 18 20 40  D Alnu glut 18 20,5 66 
A Betu sp 11 17,5 41  E Alnu glut 16 17,5 67 
A Alnu glut 18 18 42  E Alnu glut 10 16 67 
A Alnu glut 15 20 43  E Alnu glut 15 16,5 68 
A Alnu glut 12 20,5 43  E Alnu glut 11 17 68 
A Alnu glut 17 19 44  E Alnu glut 13 18 69 
A Alnu glut 12 17 45  E popu sp 24 22 70 
A Alnu glut 11 17 45  E popu sp 30 25,5 71 
A Alnu glut 15 18,5 45  E popu sp 34 19,5 72 
A Alnu glut 15 18 46  F popu sp 28 25 73 
A Alnu glut 11 17,5 46  F popu sp 53 30 74 
A popu sp 20 21,5 47  F Betu sp 20 19,5 75 
B Betu sp 18 17 48  F Betu sp 12 17 75 
B Betu sp 14 17 49  F Betu sp 12 19 76 
B Betu sp 10 16 49  F Betu sp 13 18 77 
B Betu sp 11 16,5 50  G popu sp 36 29 78 
B Betu sp 11 17 50  G popu sp 41 26 79 
B Betu sp 11 18 51  G popu sp 37 24 80 
C Betu sp 15 16 52  G Betu sp 22 23 81 
C Betu sp 14 21 53  G Alnu glut 15 18,5 82 
C Alnu glut 14 16,5 54  G Alnu glut 10 16 82 
C Alnu glut 15 17,5 54  H popu sp 44 29 83 
C Alnu glut 21 20 55  H popu sp 21 23 84 
C Alnu glut 10 18 56  H popu sp 36 25 85 
C Alnu glut 10 21 56  H Betu sp 11 16 86 
C Alnu glut 19 19 56  H Alnu glut 14 17 87 
D Betu sp 12 16 57  H Alnu glut 14 18 87 
D Betu sp 14 16,5 58  H Alnu glut 12 18 88 
D Betu sp 14 19 59       
D Betu sp 10 18,5 59       
D Betu sp 10 17 60       
D Betu sp 12 17,5 61       
D Betu sp 11 18 62       
D Betu sp 10 18 62       
D Betu sp 12 19 62       
D Alnu glut 18 21 63       
D Alnu glut 12 19 64       
D Alnu glut 10 18 64       
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Kleine bomen (diameter <= 8 cm, hoogte > 0,5 m) 

Transect a      Transect b 

hok boomsoort totaal # 
# 

individuen # stoven  hok boomsoort totaal # 
# 

individuen # stoven 
1      1 Alnu glut 1 1 0 
2      2     
3      3 Betu sp 3 3  
4 Rham fran 1 1   4 Betu sp 4 2 1 
5      5 Betu sp 3 3  
6      6     
7 Rham fran 12 2 3  7     
8      8     
9      9 Betu sp 1 1  

10      10     
11      11 Alnu glut 1 1  
12      12     
13 Rham fran 1 1   13     
14      14 Sorb aucu 1 1  
15 Betu sp 1 1   15 Vibu opu 1 1 0 
16      16 Alnu glut 1 1  
17 Betu sp 2 2   16 Prun padu 1 1  
18      17 Betu sp 1 1  
19      18 Prun padu 2 2  
20 Quer robu     19 Prun padu 4 4  
21      20 Prun padu 1 1  
22      21 Prun padu 1 1  
23      22 Prun padu 11 2 2 
24      23 Prun padu 15 3 4 
25          23 Sorb aucu 13 6 2 

      24 Sorb aucu 7 4 1 
      24 Prun padu 18 4 4 
      25 Prun padu 6 2 2 
      25 Sorb aucu 1 1  
      25 Betu sp 1 1   
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Verjonging en dood hout 

Bestand 40  

• Verjonging 

Transect a      Transect b 

hok boomsoort aantal  hok boomsoort aantal 
5 Quer robu 1  5   
5 Rham fran 1  21     
21 Alnu glut 1     
21 Rham fran 1     
21 Quer robu 3     

• Dood hout 

Transect a 

Blok Soort Diameter (cm) Lengte (m) Hoedanigheid 
A Alnu glut 18 7 staand 
C Quer robu 22 11,5 staand 
E Betu sp 10 3 staand 
F Quer robu 12 13 staand 

Transect b 

Blok Soort Diameter (cm) Lengte (m) Hoedanigheid 
D Alnu glut 10 3,5 liggend 

 

Fytosociologie 

Bestand 40, transect a 

Blok Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bedekkingsgraad 
A/H TOTAAL   
 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren 1- 
 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 1- 
 Lysimachia vulgaris Grote wederik a1 
 Carex elongata Elzenzegge a2 
 Juncus effusus Pitrus a2 

 
Calamagrostis 
canescens Hennegras a2 

 Carex acuta Scherpe zegge p1 
 Holcus lanatus Gestreepte witbol r1 
 Athyrium filix-femina Wijfjesvaren r1 
 Frangula alnus Sporkehout r1 
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 Populus tremula Ratelpopulier r1 
 Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes r1 
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam r1 
 Betula alba Zachte berk r1 
    
C/F TOTAAL   
 Carex elongata Elzenzegge 1 

 
Calamagrostis 
canescens Hennegras 1 

 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren 1- 
 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 1- 
 Molinia caerulea Pijpenstrootje p1 
 Carex acuta Scherpe zegge p1 
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam p1 
 Quercus robur Zomereik r1 
 Alnus glutinosa Zwarte els r1 
 Rubus idaeus Framboos r1 
 Iris pseudacorus Gele lis r1 
 Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie r1 
 Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes r1 
 Phalaris arundinacea Rietgras r1 
 Deschampsia cespitosa Ruwe smele r1 
 Frangula alnus Sporkehout r1 
 Prunus padus Vogelkers r1 
 Lysimachia vulgaris Grote wederik r1 
  Juncus effusus Pitrus r1 
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Transect b 

Blok Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bedekkingsgraad 
A/H TOTAAL   
 Carex acuta Scherpe zegge 1 
 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 1- 
 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren 2 
 Rubus idaeus Framboos 2 
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam 2 

 
Calamagrostis 
canescens Hennegras 4 

 Juncus effusus Pitrus a2 
 Lysimachia vulgaris Grote wederik p1 
 Athyrium filix-femina Wijfjesvaren p1 
 Phalaris arundinacea Rietgras p1 
 Carex paniculata Pluimzegge r1 
 Deschampsia flexuosa Bochtige smele r1 
 Agrostis stolonifera Fioringras r1 
 Quercus robur Zomereik r1 
 Urtica dioica Grote brandnetel r1 
    
C/F TOTAAL   
 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren 1- 
 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 1- 
 Rubus idaeus Framboos 3 
 Rubus 'fruticosus' Gewone braam 3 

 
Calamagrostis 
canescens Hennegras 4 

 Prunus padus Vogelkers a2 
 Athyrium filix-femina Wijfjesvaren a4 
 Juncus effusus Pitrus a4 
 Lysimachia vulgaris Grote wederik p1 
 Deschampsia cespitosa Ruwe smele p1 
 Agrostis stolonifera Fioringras p1 
 Carex acuta Scherpe zegge p2 
  Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes r1 
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3.3.2 Faunistische inventaris 

Voor een zeer uitgebreide bespreking van de fauna in het bosreservaat (en directe omgeving), zowel 
literatuurgegevens als eigen waarnemingen, verwijzen we naar Hoofdstuk 3.2.2.  

3.3.3 Opbrengsten en diensten 

Er werden geen kappingen uitgevoerd door het Bosbeheer, dus zijn er ook geen opbrengsten.  Er zijn geen 
gegevens bekend over eventuele opbrengsten uit het verleden. 

De jacht is niet meer verpacht sinds 31/12/2002.   

Het bosreservaat is niet toegankelijk.  De Watering het Grootbroek beheert de waterlopen in en rond het 
bosreservaat.  
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4 Beheerdoelstellingen 

4.1 Bosfuncties 

Het beheer in een bosreservaat is volledig afgestemd op een optimalisatie van de ecologische functie en de 
wetenschappelijke functie van het bos.  Alle concrete beheerdaden zijn afgestemd op de realisatie van deze 
doelstelling.  Hierbij wordt een objectieve afweging gemaakt tussen een absolute maximalisatie van de 
natuurwaarde en de biodiversiteit (ecologische functie) en de mogelijkheden voor studie van processen van 
spontane bosontwikkeling (wetenschappelijke functie). 

4.1.1 De ecologische functie 

Het bos is bijzonder door zijn rijke structuur, door de aanwezigheid van voor de streek oude eikenbestanden 
en de massale aanwezigheid van Europese vogelkers. Ook zeldzame planten als Watergras, Grote 
boterbloem komen hier voor.  Het bos heeft een zeer bijzondere dagvlinderfauna, met één der enige 
Vlaamse populaties van Grote weerschijnvlinder en voorts ook Kleine ijsvogelvlinder en Bont dikkopje. 
Bovendien zijn de bosbestanden de laatste decennia nog nauwelijks beheerd waardoor het bos reeds veel 
spontaan ontwikkelde elementen bevat.   

De vijvergedeelten hebben zeer belangrijke natuurwaarden in de open sfeer.  Het is het 
voortplantingsgebied van bijzondere vogels (Roerdomp, Snor, veel Rietgors, Blauwborst, Waterral) en 
libellen (zeer bijzondere laagveenfauna met Vroege glazenmaker, Glassnijder, Bruine korenbout, Variabele 
waterjuffer en Smaragdlibel).  Bijzondere water- en moerasplanten vinden hier hun geschikt ecotoop (o.a. 
Loos blaasjeskruid, Gesteeld glaskroos).  Samen met het Stamprooierbroek vormt het complex Mariahof de 
libellenrijkste plek van België.   

De uitbreiding van bosreservaat het Grootbroek vormt een belangrijke verbinding tussen verschillende 
natuurgebieden en draagt bij tot de uitbouw van één groot bos- en natuurgebied in Noord-Oost Limburg.   

Het beheer binnen het bosreservaat dient dan ook gekaderd te worden binnen de ruime omgeving. In het 
hele moerasgebied staan vooral de open ecotopen (rietvelden, mesotrofe waterpartijen met hun 
verlandingsvegetaties) onder sterke druk. Nochtans zijn deze open ecotopen essentieel voor de rijke 
gemeenschappen van moerasvogels en laagveenlibellen, die hier één van hun laatste Vlaamse bolwerken 
hebben. 

Zo zijn grote delen van het Stamprooierbroek (sensu stricta) bosgebied. Recent worden er weer open 
ecotopen gecreëerd door de beheerder (Limburgs Landschap), maar door het arbeidsintensieve karakter 
vindt dit enkel op kleine schaal plaats (med. D. Beyen). Wel heeft dezelfde natuurvereniging recent een 
belangrijk natuurontwikkelingsproject uitgevoerd in De Zig, waar een open moerasgebied is gecreëerd en al 
meteen heel wat belangrijke soorten zich vestigden (Pilvaren, Stomp fonteinkruid, Kikkerbeet, Vroege 
glazenmaker, Glassnijder, Gevlekte glanslibel, Tureluur (!), Watersnip, Dodaars, Buidelmees).  

Een tweede belangrijke kern van open moerasgebied vormt het complex De Luysen-Mariahof-Grootbroek. 
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De Luysen is momenteel een zeer waardevol natuurgebied (in beheer bij Natuurpunt vzw), maar was begin 
jaren 90 nog een recreatiegebied. Het Mariahof is momenteel recreatiegebied, maar zeer recent (november 
2005) aangekocht door Natuurpunt vzw. De potenties voor natuurontwikkeling zijn er zeer hoog (cfr. De 
Luysen). Van het bosreservaat Grootbroek maakt enkel het vijvergebied in het westen, aansluitend bij 
Mariahof, deel uit van dit moerasgebied.  

Het spreekt voor zich dat –gezien de innige hydrologische samenhang van de 3 gebieden- het beheer van 
Grootbroek, Mariahof en De Luysen op elkaar afgestemd moet worden. De doelstellingen zijn hier het 
behoud en het herstel van levensgemeenschappen gebonden aan mesotroof water, met name rijke 
waterplantenvegetaties (met blaasjeskruidsoorten, Stomp fonteinkruid,…), verlandingsvegetaties (met 
Moeraswederik), de laagveenlibellenfauna, een bijzondere spinnenfauna (met ‘topsoorten’ als de Grote 
oeverspin en de Staartstrekspin) en een rijke avifauna (Roerdomp, Snor, Porseleinhoen,…).  

Het bosgedeelte van het studiegebied vindt aansluiting bij de reeds bestaande bosgebieden (delen van het 
Grootbroek die al bosreservaat zijn, en Stamprooierbroek. Voor deze bossen streven we naar rijke 
levensgemeenschappen gebonden aan voldoende structuurvariatie. Kleinere delen van het gebied in 
jongestadia (wilgenstruweel) en grote oppervlaktes oud bos. Met rijke levensgemeenschappen bedoelen we 
onder andere een rijke avifauna (Wespendief, Wielewaal, Goudvink,…), diverse soorten vleermuizen (o.a. 
Franjestaart), bijzondere dagvlinders (Grote weerschijnvlinder en Kleine ijsvogelvlinder) en vele andere 
bijzondere ongewervelden (vb. Vliegend hert, Kleine poppenrover). 

Spontane ontwikkeling zal op termijn tot meer structuurvariatie leiden; door de geleidelijke vernatting van het 
gebied (omdat de dwarsgracht niet meer geruimd en opgestuwd zal worden) kan dit proces plaatselijk 
worden versneld.  Dit zal tot meer windval leiden.  

4.1.2 De wetenschappelijke functie 

Bosreservaten hebben een belangrijke wetenschappelijke functie te vervullen in het kader van het verwerven 
van een breder inzicht en diepere kennis nodig voor een meer natuurgetrouw beheer van onze Vlaamse 
bossen. 

Er dient gestreefd te worden naar een zo natuurlijk mogelijk bostype dat de Potentieel Natuurlijke Vegetatie 
zo goed mogelijk benaderd waar via spontane processen inheemse soorten bevoordeeld worden.  In dit 
kader dienen de agressieve exoten verwijderd te worden.  Er wordt verwacht dat een nulbeheer de 
populaties van diverse indicatorsoorten van oud en structuurrijk bos met grote hoeveelheden dood hout ten 
goede zal komen.  De monitoring hiervan (10- jaarlijks) kan interessante inzichten in de spontane processen 
en dynamiek van bosecosystemen verschaffen.  Het spontaan verbossende verlaten akkerland biedt 
interessante mogelijkheden voor de studie van spontane processen van verbossing op voormalig intensief 
akkerland. 

4.1.3 De Schermfunctie 

Bossen in het algemeen hebben een milieubeschermende functie (klimaat, water, bodem, lucht, visuele 
afscherming, geluid, patrimoniale schermfunctie). Alle bossen realiseren de meeste van deze 
schermfuncties tegelijk.  De meeste schermfuncties treden gewoonweg in werking door de aanwezigheid 
van het bos. 
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4.2 Beheerdoelstellingen 

In de bosreservaten zijn de doelstellingen opgesomd in het Bosdecreet van kracht.  Artikel 25 van het 
decreet bepaalt dat de bijzondere doelstellingen voor de bosreservaten, waar rekening mee  moet gehouden 
worden de volgende zijn: 

• behoud of herstel van de natuurlijke fauna en flora; 
• bevordering van de inheemse boomsoorten; 
• stimulering van de inheemse verjonging; 
• bevordering van de ongelijkjarigheid en de ongelijkvormigheid; 
• bevorderen van het ecologisch evenwicht. 

 

4.2.1 Voor de zones met integraal beheer 

4.2.1.1 Algemene beheerdoelstelling 

Zones met integraal beheer kennen in principe een beheer bestaande uit “niets doen”.  De evolutie wordt er 
vrij gelaten.  De gewenste richting waarin het bos op langere termijn zou dienen te evolueren is dit van een 
ongelijkjarig, ongelijkvormig bos met een standplaatseigen natuurlijke flora (inclusief boomsoorten) en fauna, 
waarin liefst de huidige interessante elementen behouden blijven.  Er dient gestreefd te worden naar een zo 
natuurlijk mogelijk bostype dat de Potentieel Natuurlijke Vegetatie zo goed mogelijk benaderd waar via 
spontane processen inheemse soorten bevoordeeld worden.  In dit kader dienen de agressieve exoten 
verwijderd te worden. 

Voor de bosbestanden en het verlaten akkerland wordt een integraal beheer vooropgesteld en worden 
exoten via een inleidend beheer verwijderd. 

4.2.1.2 Praktische uitwerking van de beheerdoelstelling 

In het ganse bos wordt onmiddellijk een niets-doen beheer ingesteld met uitzondering van exotenbeheer 
(inleidend beheer).   

Er zal een inleidend beheer met een welomlijnd tijdsverloop plaatsvinden waarin de nadruk wordt gelegd op 
de exotenbeheer.  Binnen het jaar na goedkeuring van het beheerplan bij Ministerieel Besluit, zal het 
inleidend beheer gestart worden.  Daarna wordt overgegaan op nulbeheer. 

Exotenbeheer 

In het bosreservaat komen in beperkt aantal Amerikaanse eiken voor.  Deze bomen worden op stam gedood 
en blijven nadien als dood hout staan.  Hierbij worden de grote bomen met een diameter groter dan 30 cm 
geringd dwz het plaatselijk ringvormig verwijderen van de schors met de zaag, bijl of frees zodat de boom 
afsterft.  Als vuistregel geldt dat de breedte van de ring voor eiken 20-30 cm is.  Het afsterven van de bomen 
gebeurt het snelst wanneer het ringen in de zomer gebeurt.  Er wordt echter niet geringd in het 
broedseizoen.  In het perceel 40 worden best in het eerste jaar de helft van de aanwezige bomen geringd.  
In het daaropvolgende jaar de andere helft De kleinere bomen of struiken van Amerikaanse eik worden 
geëlimineerd door middel van hak- en spuitmethode of stobbebehandeling. De eerste maal zal plaatsvinden 
in de zomer wanneer ook de grote bomen geringd worden.  Nabehandeling dient de eerste 5 jaar te 
gebeuren.  Zaailingen worden manueel uitgerukt.  Er dient een monitoring uitgevoerd te worden om de 10 
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jaar om ervoor te zorgen dat de Amerikaanse eiken niet terug uitschieten.   

Langsheen de bosranden en de vijverranden staan er verscheidene en dikke Moeraseiken.  Deze zullen 
geëxploiteerd worden omdat ze zich in het gebied verjongen en voor veel bladval in de vijvers zorgen. Een 
zestal exemplaren zullen geringd worden.  De Moeraseiken langsheen de noordelijke bosrand worden 
geëxploiteerd ten behoeve van het Bont Dikkopje die een vaste vliegroute heeft langsheen de Lossing. 

Verder komt ook Amerikaanse vogelkers in beperkte mate voor.  Amerikaanse vogelkers wordt bestreden 
door middel van de hak- en spuitmethode (zwaardere bomen).  Een drietal diepe inkepingen worden in de 
stam gemaakt, die onmiddellijk ingestreken worden met een glyfosaatoplossing.  Kleinere exemplaren en 
zaailingen worden manueel uitgetrokken. Wanneer dit niet kan, dienen de boompjes afgekapt te worden en 
onmiddellijk ingestreken met een glyfosaatoplossing.  Elke behandeling met glyfosaat dient bij voorkeur in 
het najaar te gebeuren, wanneer de dalende sapstroom het sterkst is.  Een nabehandeling bestaat uit het 
opvolgen van de behandelde percelen zodat eventuele verjonging onmiddellijk verwijderd kan worden en om 
eventuele verjonging vanuit de zaadbank ook verwijderd te hebben.  Een nabehandeling wordt voorzien voor 
een termijn van 5 jaar, vanaf de start van deze beheermaatregel 

Verder zijn er nog enkele Rodondendrons aanwezig in het beboste perceel ten zuiden van de vijvers.  Deze 
worden afgezaagd, de stobbes worden behandeld met glyfosaat; een andere mogelijkheid is de hak- en 
spuitmethodde en daarna afzagen, of ontworteling . In hetzelfde perceel staan ook enkele Douglassparren 
en een aangeplante Peer die geëxploiteerd dienen te worden.   

Het exotenbeheer zal om de 10 jaar gecontroleerd worden.  Als hieruit blijkt dat de exoten zich opnieuw 
vestigen, zal er ingegrepen worden. 

Tegengaan van ontwatering bosbestanden 

Om verdere ontwatering van de bosbestanden tegen te gaan dient de sloot tussen de vijvers en bestand 40 
1,5 m gestuwd te worden.  Er zullen twee visvriendelijke en regelbare stuwen geplaatst worden (zie kaart 
4.2.2 voor de juiste locatie). 

Door het stuwen van de afwateringsgracht ten zuiden van vijver 3, zal voorliggende bosje vernatten en zal er 
na het exotenbeheer en de vernatting een meer natuurlijke bos ontstaan, waarbij ook de Wilde gagel die aan 
dit bestand grenst, meer uitbreidingsmogelijkheden krijgt. 

Verzekering van de rust 

Om de rust in het gebied te verzekeren, zal de houten bareel in het noordoosten van het reservaat 
vervangen worden door een ijzeren poort. 

 

 

 



   125 

Beheermaatregelen in de veiligheidszone – exoneraties 

In een strook van 1 boomhoogte grenzend aan de vrij toegankelijke en openbare wegen wordt een 
veiligheidszone voorzien.  In deze zone is het toegestaan om bomen die een gevaar voor de veiligheid 
kunnen opleveren te vellen (preferentieel in de natuurlijke valrichting).  Na de velling blijft de boom integraal 
in het reservaat liggen als belangrijke dood-hout-component.  Wanneer windval of windbreuk optreedt 
waarbij de gevallen boom de doorgang verspert, dan kan het boomgedeelte dat over de weg of het 
wandelpad is gelegen weggezaagd en verplaatst worden zodanig dat het normale gebruik weer mogelijk is. 

Geexonereerde wandelpaden – voor publiek afgesloten paden die echter wel nog operationeel worden 
gehouden voor technisch beheer en toezicht. 

Voor vrij toegankelijke wandelwegen (dus niet voor de openbare wegen) die door integrale 
reservaatsgedeelten lopen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheden van een 
‘exoneratiebeding’.  Dit houdt in dat de bezoeker via duidelijke waarschuwingsborden ervan op de hoogte 
wordt gebracht dat hij zich in een integraal reservaatsgedeelte begeeft, met de daaraan verbonden risico’s 
van vallende takken etc.  In dat geval zijn zelfs de veiligheidskappingen niet langer strikt noodzakelijk.  Een 
veiligheidszone wordt langs deze paden niet voorzien.  Wel kunnen boomgedeeltes en takken die op de weg 
of het wandelpad vallen weggezaagd en verplaatst worden zodanig het normale gebruik weer mogelijk is. 

Een gelijkaardige regeling wordt toegepast op paden die voor het technisch beheer onmisbaar zijn, en 
derhalve operationeel moeten blijven.  Ook hier beperkt het beheer zich tot het vrijhouden van de wegzate. 

Kaart 4.2.1 geeft een overzicht van de beheermaatregelen voor de zones met integraal beheer.   

4.2.2 Voor de zones met gericht beheer 

4.2.2.1 Algemene beheerdoelstelling 

• Behoud van open water en moerasgebied 
• Creëren van een geleidelijke overgang tussen de open water en moeraspartijen en de 

bosbestanden. 

Samengevat kan gesteld worden dat vijver 4 en 5 ingericht zullen worden als rietland.  Vijver 1, 2 en 3 blijven 
open water met alle kansen voor waardevolle plantengemeenschappen met Loosblaasjeskruid, Gesteeld 
glaskroos…, Grote zeggenvegetaties en libellen. 

4.2.2.2 Praktische invulling 

Beheer en inrichting van de vijvers 

• Kappen van de hoge bomen (berk, Ratelpopulier en Zwarte els) en hoge wilgen op de dijken met 
uitzondering van oude wilgenkoepels en grotere braamstruwelen. Periode: tussen 15 november en 
15 maart. Omlooptijd: 6 à 9 jaar.  Het gekapte materiaal wordt afgevoerd. Takhout kan , indien 
nodig, ter plaatse opgestookt worden (zich houdende aan de geldende wetgeving zie 6.4). Er zal 
een evaluatiemoment ingelast worden waarbij beslist kan worden of nog bijkomende kappingen 
aangewezen zijn. 

• Ruigtebeheer van de dijken: gefaseerd maaibeheer. Omlooptijd 3 jaar waarbij elk jaar een deel van 
de dijken gemaaid wordt m.b.v. een maaibalk met afvoer van het maaisel.  Periode: na september. 
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De oevervegetatie van de vijvers moet hierbij gespaard blijven.  Er wordt wel jaarlijks een smalle 
strook gemaaid met de bosmaaier voor het onderhoud van de monniken. 

• Kappen boomopslag in de noordelijke rietlanden.  Periode: tussen 15 november en 15 maart.  V an 
de wilgen dient 25% kroonbedekking behouden te blijven.  Alle berken worden gekapt.  Nadien 
worden deze bomen om de 6 jaar afgezet.  Het kappen dient onder water te gebeuren om te 
beletten dat de berken terug uitschieten.  Het gekapte materiaal wordt afgevoerd.  De 
noordoostelijke hoek met verlanding en boomopslag blijft behouden. 

• Verwijderen van de vangkooien voor muskusratten. 
• Vrijstellen van de Wilde gagel langs het zuidelijke pad.  Periode: tussen 15 november en 15 maart. 
• De rietvegetaties van vijver 4 en 5: verwijderen van boomopslag en gefaseerd maaien: maximum de 

helft van de vegetatie en gespreid over enkele jaren (omlooptijd 6 jaar), mét verwijdering van de 
strooisellaag. Periode: tussen 15 november en 15 maart. 

• Inkrimpen van de Pitrusvegetatie: Tijdens de afvissingen werd eveneens een gedeelte van de 
Pitrusvegetatie in vijver 1 gemaaid over een strook die momenteel aangeduid is met paaltjes in het 
water.  In deze strook is nu Riet aan het opkomen.  Om de structuurrijkdom te vergroten zou het 
ideaal zijn als Pitrus vervangen kon worden door Grote zeggenvegetaties (ideaal voor o.a. 
Porseleinhoen, libellen).  Niet alles mag dicht groeien met Riet. Het waterpeil staat nu in de vijvers 
vrij hoog, als dit peil meerdere jaren aangehouden wordt dreigt een groot deel van de bestaande 
rietvegetatie af te sterven. Het huidige peil is net zo hoog geplaatst om de dominantie van pitrus te 
doorbreken. In de zomer van 2007 zal het waterpeil 10 cm lager gezet worden.  Aan een monnik zal 
een peillat geplaatst worden.  Indien blijkt dat enkel Riet komt waar de Pitrus gemaaid is, zal er niet 
verder gemaaid worden in de Pitrusvegetatie.  Indien er een grotere diversiteit ontstaat met zeggen 
en andere soorten, dan zal er een gedeelte van de Pitrusvegetatie verder gemaaid worden. 

• Afsluiten dijk tussen de twee huidige rietvijvers (vijvers 4 en 5) zodat deze een verschillend 
waterregime kunnen krijgen. 

• Afgraven onvolledige dijken in vijver 3 en 4 waarbij de grond uitgespreid wordt.  Bedoeling is een 
rieteiland van deze onvolledige dijken te maken. Het grondverzet wordt best gekaderd in het 
toekomstige inrichtingsplan van de VLM. 

• Westelijke oever vijver 1 aanschuinen.  
• Herstel populatie Rietvoorn/Zeelt/Snoek door selectieve afvissing van de exoten (Amerikaanse 

dwergmeerval, Zonnebaars, Hondsvis).  Deze exoten worden verwijderd en afgevoerd naar het 
vogelasiel.  Jaarlijks wordt gedurende 2x2 dagen (maart tot half april) een fuikbevissing uitgevoerd. 
Droogleggingen van de vijvers zijn gelegenheden om de exoten uit te sorteren en te verwijderen.  Bij 
de volgende afvissing dient nagegaan te worden wat het effect is.  Er worden dus 
evaluatiemomenten ingelast.  Inheemse vissen (incl. karpers) die in de fuiken gevangen worden, 
worden terug gezet op de vijvers, zolang de dichtheden overeenstemmen met die van een 
natuurlijke soortensamenstelling.  Als de karperdensiteiten in de toekomst te hoog zouden oplopen, 
dient het beheer opnieuw geëvalueerd te worden. 

• Ontwikkelen van geschikte voorplantingsplaatsen voor snoek-zeelt-rietvoornassociatie: 10% van het 
totale wateroppervlak ontwikkelen als ondiepe, vegetatierijke zone met litoraal aspect, die zeker elk 
voorjaar onder water staat.  Dit kan via aanschuinen van hogervermelde oevers.  De vereisten zijn: 

 ca. 75% van het vegetatierijke paaihabitat heeft een diepte van 0-0,5m 
 ca. 25% heeft een diepte van 0,5-1,0m 
 geen stroming, wel goede uitwisseling van water tussen verschillende vijvers en 

vegetatierijke zones 
 substraat bij voorkeur slib of fijn zand 
 vegetatierijke zones minimaal 5 meter breed 
 emerse of submerse vegetatie bedekt voor 25-75% de vegetatiezones 
 geleidelijke overgang naar de oever die begroeid is 
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 voor snoek is belangrijk dat 10% van de oppervlakte (max 25%) als waterriet (aquatische 
rietvegetaties ; waterdiepte 30 cm) gecreëerd wordt. 

• Aanmaak nieuwe tap (uitlaat) aan plas 4 die rechtstreeks in de Lossing uitkomt. 
• Aanmaak nieuwe tap (uitlaat) of herstel van deze tap aan de zuidzijde van vijver 3, welke uitmondt in 

de diepe ontwateringsgracht. 
• De diepe ontwateringsgracht ter hoogte van de Lossing opstuwen, zodat het waterpeil in de gracht 

kan stijgen om de drainerende werking tegen te gaan. 2 regelbare en visvriendelijke stuwen worden 
geplaatst. 

• Onderhoud van de monniken: De huidige beverpopulatie zorgt reeds voor problemen met de 
stuwen, die met hout dichtgestopt worden. Er bestaan bepaalde stuwen die hier minder hinder van 
ondervinden, voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met Nico Verwimp 
(soortenbeleid, Centrale Dienst, ANB). Er wordt verwacht dat het ruimen van de stuwen noodzakelijk 
zal blijven in de toekomst, maar dat bij het plaatsen van bepaalde stuwen de frequentie van het 
ruimen kan verkleind worden. 

 

Afvis- en leeglaatscenario: 

grote plas (vijver 1) niets doen totdat de andere plassen zijn ingericht. 

JAAR 1: Afvissing (momenteel nog redelijk karper) en drooglegging van oktober tot april + opheffing van de 
(onvolledige) tussendijk binnen vijver 3. Vanaf april ongeveer 15 cm oplaten om kieming te bevorderen. Bij 
het oplaten moet voorkomen worden dat ongewenste vissoorten op de vijver komen. De nieuwe tap laat toe 
dat de vijver onafhankelijk kan worden afgelaten. 

JAAR 2: volledig volzetten in februari. 

JAAR 2: Dijk vervolledigen op 2 plaatsen tussen vijver 4 en 5. Opheffen van de tussendijken en plaatsen 
nieuwe tap op vijver 4. Het is wenselijk om deze werken in de winter uit te voeren. Vanaf april 15 cm water 
oplaten om maximale kieming van de vegetatie te bekomen. 

JAAR 3: Volledig volzetten in februari. 

JAAR 4: Afvissen + drooglegging vijver 5 (idem scenario vijvers 2, 3 en 4). 

JAAR 5: Volledig volzetten in februari (zie hoger). 

JAAR 6: Drooglegging vijver 1, na drooglegging onmiddellijk schot plaatsen op tap (half trekken) zodat 
libellenlarven kunnen overleven. Belangrijk om “nieuw” water visvrij te houden om zodoende predatie tegen 
te gaan. Om de drie jaar in de zomer waterstand halveren (zodat dwergbiezenverbond kan kiemen). 

JAAR 7: opnieuw afvis/ leeglaatscenario vijver 2 (zie jaar 1). 

Er wordt een evaluatiemoment ingelast voor het afvis- en leeglaatscenario van de vijvers. 
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Ontwikkelen van een geleidelijke overgang tussen de vijvers en bestand 40 

Op onregelmatige plaatsen worden in de westelijke bosrand van bestand 40 de hogere bomen gekapt en 
afgevoerd ten voordele van de meer struweelvormende soorten (Europese vogelkers, Boswilg, Gelderse 
roos…). 

Periode van uitvoering: tussen 15 november en 15 maart 
Omlooptijd: 10 jaar 
Breedte waarover gekapt wordt: tussen 10 en 15 meter.  Ter hoogte van de populieren worden de eerste 
twee rijen geveld en blijven als dood hout in het bos achter. 
 

Deze kappingen gebeuren niet ten oosten van vijver 5 omdat de begroeiing met eiken op een dijk in deze 
vijver behouden blijft.  

Kaart 4.2.2 geeft de beheermaatregelen in de zones voor gericht beheer. 
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5 Beheerrichtlijnen (alleen geldig voor zones met gericht beheer) 

5.1 Maatregelen om de natuurlijke flora en fauna te herstellen of te behouden 
• Creëren van open water en moeraszones; 
• Gefaseerde drooglegging van de vijvers; 
• Afvissen van exoten; 
• Verwijderen van vangkooien voor Muskusratten; 
• Vrijstellen van de Wilde gagel; 
• Stuwen van afwateringsgrachten; 
• Het beperken van de toegankelijkheid. 

5.2 Maatregelen om de inheemse boomsoorten  te bevorderen 
• Het ringen van de Amerikaanse eiken en verwijderen van de kleinere exemplaren Amerikaanse eik; 
• Verwijderen Moeraseiken; 
• Verwijderen van Amerikaanse vogelkers; 
• Verwijderen Fijnspar, Peer en Rodondendron; 

5.3 Maatregelen om de natuurlijke verjonging te stimuleren 
Niet van toepassing. 

5.4 Maatregelen om de ongelijkjarigheid en de ongelijkvormigheid te bevorderen 

Niet van toepassing 

5.5 Maatregelen om het ecologisch evenwicht te bevorderen 

De in de voorgaande hoofdstukken aangehaalde elementen zijn van die aard dat ze, naar alle verwachting, 
een bevordering van het ecologisch evenwicht gaan inhouden. 

5.6 Bosbouwtechnische aspecten van het beheerplan: bedrijfsvorm, kapbaarheid, 
verjongingswijze, omlooptijd, beheerindeling 

Gezien het bosreservaat-karakter, en meer bepaald het integrale concept daarvan, vindt er geen 
economische exploitatie van het bos plaats en kan er niet gesproken worden van kapbaarheid (technische 
en economische kapbaarheid) en omlooptijden.  Enkel tijdens het inleidend beheer wordt moeraseik 
geëxploiteerd. Andere exoten worden geëlimineerd via ringen of hak- en spuitmethode. De bedrijfsvorm blijft 
(van nature) hooghout, de verjongingswijze natuurlijk. 
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5.7 Overzicht van de werkzaamheden 

Op de volgende bladzijde wordt een overzichtstabel gegeven met alle beheermaatregelen per jaar per 
bestand. 
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6 Bijzondere beheerrichtlijnen (alleen geldig voor zones met gericht 
beheer) 

6.1 Bosbouwkundige werken 

6.1.1 Bosverjongingsprogramma 

Niet van toepassing. 

6.1.2 Be- en herbebossingswerken 

Niet van toepassing. 

6.1.3 Omvormingen 

Niet van toepassing. 

6.1.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken 

In de integrale zone is elke behandelings- en verplegingsregel uitgesloten behalve hetgeen voorzien is 
tijdens het inleidend beheer.  In bestand 40 worden over een breedte van max. 15 meter op onregelmatige 
afstand de grotere bomen gekapt met een omlooptijd van 10 jaar om struweelvorming te bevorderen. 

6.1.5 Werken ter preventie van bosbranden 

Het risico op bosbrand is niet groot.  Er worden geen bijzondere maatregelen voorzien. 

6.1.6 Andere 

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

Tal van geplande inleidende beheeringrepen leiden indirect tot een versterking van de fytosociologische, 
faunistische, bodemkundige of landschappelijke waarde. 

6.2.1 Flora 

Geen specifieke werkzaamheden die niet eerder vermeld werden. 

6.2.2 Fauna 

Geen specifieke werkzaamheden die niet eerder vermeld werden. 

6.2.3 Bodem 

Geen specifieke werkzaamheden die niet eerder vermeld werden. 

6.2.4 Landschap 

Geen specifieke werkzaamheden die niet eerder vermeld werden. 

6.2.5 Andere 

Geen specifieke werkzaamheden die niet eerder vermeld werden. 

 

6.3 Uitzonderlijke werken, die een wijziging van de ecologische kenmerken tot 
gevolg hebben zoals vernoemd in artikel 30 van het Bosdecreet 

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

Onverminderd de verbodsbepalingen opgenomen in wetten, decreten, reglementen en de ontheffingen 
opgenomen in het beheerplan, is het in bosreservaten 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 
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aan te brengen in de mineralogische en paleontologische sites, de archeologische grondvesten, het 
landschap, het reliëf, de natuurlijke waterhuishouding, de bodemvruchtbaarheid, de zuiverheid en het regime 
van de waterlopen, de vegetatie en de inheemse flora en fauna; 

4. dieren en planten te introduceren; 

5. vuur te maken behalve wanneer zulks nodig is als beheersmaatregel, als fytosanitaire maatregel bij wet 
verplicht of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment; 

6. bronnen, veen- of turflagen te wijzigen; 

8. sport te beoefenen; 

10. bestrijdingsmiddelen te gebruiken; 

11. meststoffen te gebruiken; 

12. keten, loodsen, tenten of andere constructies te plaatsen, zelfs als die slechts tijdelijk zijn. 

Indien de populatie van Grauwe gans een onaanvaardbare grootte aanneemt die het ecologisch evenwicht 
in het bosreservaat verstoort, dient deze populatie beheerd te worden. 

Indien de Beverpopulatie sterk toeneemt in het bosreservaat en daardoor het ecologisch evenwicht 
verstoord wordt, kan de waterhuishouding bijgestuurd worden. 

Tijdens de beheerwerken waarbij de hoge bomen en wilgen op de dijken en in de rietlanden gekapt worden, 
wordt de mogelijkheid voorzien om het takhout op te stoken.  Hierbij wordt er niet van de geldende 
wetgeving afgeweken.  Onbehandeld takhout mag opgestookt worden volgens Vlarem, en volgens het 
veldwetboek dient men hierbij op 100 m afstand van bossen, gewassen en bebouwing te blijven. 

In functie van wetenschappelijk onderzoek staat dit beheerplan expliciet een ontheffing toe van deze 
verbodsbepalingen (met uitzondering van sport beoefenen) onder volgende voorwaarden :  

Elke vorm van wetenschappelijk onderzoek in de bosreservaten moet steeds aangevraagd worden bij het 
bosbeheer, dat samen met het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer de opportuniteit van het onderzoek 
beoordeelt en de verdere randvoorwaarden voor de uitvoering van het onderzoek vastlegt. 
Onderzoeksactiviteiten die onherstelbare schade toebrengen aan de intrinsieke waarde van het reservaat 
worden hierbij als niet opportuun beschouwd. In geval van twijfel kan de administratie het oordeel vragen 
van de adviescommissie, ook voor deze activiteiten waar geen expliciete machtiging van de commissie 
nodig is. 

Verder is een uitzondering op het gebruik van bestrijdingsmiddelen toegestaan in functie van de bestrijding 
van Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Moeraseik en Robinia pseudoacacia.  Indien mechanische 
methodes (ringen, uittrekken) falen, kan overgegaan worden tot een behandeling met glyfosaat.  Volgende 
prioriteit  geldt wat betreft aan te wenden methode: 
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• 1. Hak- en spuitmethode 
 
• 2. Stobbebehandeling 
 
• 3. Bladbehandeling (enkel bij hoge uitzondering aan te wenden) 
 

Door onvoorziene omstandigheden kan het noodzakelijk zijn bepaalde beheerdaden uit te voeren die niet 
voorzien zijn in het beheerplan, of af te wijken van de voorziene timing.  In de gerichte reservaatsgedeelten 
kunnen deze afwijkingen enkel uitgevoerd worden na grondige motivering en uitdrukkelijke toestemming van 
de adviescommissie.  In de integrale reservaatsgedeelten wordt hierop geen uitzondering toegestaan: na 
een eventueel startbeheer wordt hier de status van integraal reservaat ingesteld.  Omwille van redenen van 
wetenschappelijk onderzoek is het absoluut noodzakelijk hierna onder geen beding nog in te grijpen, met 
uitzondering van het wegnemen van externe invloeden (verwijderen van zaailingen van Amerikaanse 
vogelkers en Amerikaanse eik). 

6.4 Uitzonderlijke werken, die een wijziging van de ecologische kenmerking voor 
gevolg hebben, zoals bedoeld in de artikelen 30 en 97, en waarvoor de 
adviescommissie voor bosreservaten moet worden gehoord 

Artikel 30 van het bosdecreet, vermeldt :  

Onverminderd de verbodsbepalingen opgenomen in wetten, decreten, reglementen en de ontheffingen 
opgenomen in het beheerplan, is het in de bosreservaten verboden: 

7. dieren te verdelgen, te verplaatsen of te vangen, hun jongen, eieren, nesten of schuilplaatsen te 
verstoren, tenzij een machtiging door het bosbeheer uitgereikt, de commissie gehoord 

9.  te jagen, tenzij daarvoor machtiging werd verleend door het Bosbeheer, na de adviescommissie gehoord 
te hebben; 

In functie van wetenschappelijk onderzoek kan het noodzakelijk zijn dieren te vangen (in functie van 
inventarisaties en monitoringactiviteiten). Hiertoe zal steeds de procedure worden gevolgd waarbij het 
Bosbeheer een machtiging uitreikt na de commissie gehoord te hebben. 

Indien op het ogenblik van een aanvraag geen vergadering van de commissie voorzien is, kan de 
goedkeuring van de adviescommissie ook worden bekomen via een schriftelijke procedure :  

• een voldoende gedocumenteerde aanvraag wordt overgemaakt aan de plaatselijke woudmeester 
• in overleg met het IBW gebeurt een eerste screening van het voorstel op zijn volledigheid en 

degelijkheid 
• indien voldoende onderbouwd wordt de aanvraag rondgestuurd aan de leden van de commissie die 

14 dagen de tijd krijgen om schriftelijk te reageren 
• indien de meerderheid van de leden geen bezwaar uit tegen het onderzoek kan een machtiging 

worden afgeleverd. Indien het commissielid niet binnen de termijn reageert wordt dit beschouwd als 
een goedkeuring. 
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6.5 Richtlijnen met betrekking tot de sociale functie (artikel 10) 

6.5.1 Toegankelijkheid 

Het bosreservaat wordt niet publiek toegankelijk gesteld hetgeen op volgende overwegingen is gebaseerd:  

• Gezien de aanwezigheid van vele zeldzame vogels dient maximale rust verzekerd te worden. 
• Ook in het bosgedeelte is het momenteel enorm rustig.  Dit dient zo behouden te blijven.   
• Doordat er momenteel geen recreatie is, is het gebied zo rijk aan vogels en andere fauna. 

In de omgeving van het bosreservaat zijn er voldoende mogelijkheden voor de wandelaar en 
natuurliefhebber. 

Aan de ingangen van het reservaat staan een aantal ijzeren poorten en grenzend aan de Lossing is er een 
houten bareel.  In het bosreservaat worden haast nooit recreanten waargenomen.  Indien de recreatiedruk 
toeneemt, dienen bijkomstig een aantal ijzeren poorten voorzien te worden en dient er een infobord 
geplaatst te worden.  De bijkomende locaties voor poorten zijn aangeduid op kaart 6.5.1. 

Plan wegennet met aanduiding van de opengestelde boswegen 

Kaart 6.5.1 geeft de toegankelijkheid.   

Aard en duur van de toegankelijkheid 

Het bosreservaat is het hele jaar uitsluitend toegankelijk onder begeleiding van een bos- of natuurwachter of 
een erkende natuurgids én na aanvraag bij de houtvesterij Bree. 

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

Er is geen bosrecreatie toegestaan. 

6.5.3 Richtlijnen m.b.t. de jacht 

Er is geen jacht toegestaan in het bosreservaat.   

6.5.4 Andere (o.a. het gebruik van prikkeldraad artikel 97) 

Prikkeldraad zal in het bos niet worden aangebracht.   Wel worden bijkomend 2 ijzeren poorten geplaatst om 
het gebied nog meer ontoegankelijk te maken. 
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7 Openbaarheid van het beheerplan 

Het beheerplan is openbaar en ligt ter inzage bij de houtvesterij Bree. 

 

8 Maatregelen in de onmiddellijke omgeving van het bosreservaat om 
nadelige beïnvloeding van buitenaf te stoppen (artikel 29) 

8.1 Aard en doelstelling van deze maatregelen 

Om de verdere ontwatering van de bosbestanden tegen te gaan dienen afspraken gemaakt te worden met 
de Watering Grootbroek in verband met : 

• het ruimen en het toekomstig stuwen van de sloot tussen bestand 40 en 41;   
• het plaatsen en verwijderen van vangkooien voor Muskusratten. Het is voldoende dat de 

rattenvanger van het Vlaamse Gewest regelmatig controles uitvoert.   

8.2 Beheerovereenkomsten 

Het beheer van de vijvers dient afgestemd te worden op het beheer van de vijvers van Mariahof en De 
Luysen, die door Natuurpunt beheerd worden.  Er kan een overeenkomst afgesloten worden met Natuurpunt 
voor het beheer van de vijvers. 
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