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Inleiding 

 
Het voorliggende bosbeheerplan voor het domeinbos Jagersborg voor de periode 2009-2028 
werd opgemaakt conform het bosdecreet van 13 juni 1990 (B.S. 28.09.1990) (en alle latere 
wijzigingen) en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 (B.S. 10.09.2003) 
betreffende de beheerplannen van bossen. Het betreft een uitgebreid bosbeheerplan, i.e. 
opgemaakt volgens de Criteria Duurzaam Bosbeheer conform het besluit van de Vlaamse 
Regering van 27 juni 2003 (B.S. 10.09.2003) tot vaststelling van de criteria voor duurzaam 
bosbeheer voor bossen gelegen in het Vlaamse Gewest. Gezien het statuut als domeinbos is 
het beheerplan tevens in overeenstemming met de beheervisie voor de openbare bossen 
(Afdeling Bos & Groen 2001). 
 
Het verzamelen van basisgegevens (delen 1 en 2) evenals de formulering van doelstellingen 
(deel 3) en van beheermaatregelen (deel 4) gebeurde in ruim overleg met diverse betrokken 
partijen. Een overzicht van de communicatie en participatie in het kader van de opmaak van 
dit beheerplan, inclusief het verslag van de wettelijk voorziene publieke consultatie, is 
opgenomen in bijlage 3. 
 
Het domeinbos Jagersborg is opgedeeld in twee bosplaatsen. Doorheen het ganse document 
wordt de volgende conventie m.b.t. de bestandsnummering aangehouden: 
 Bosplaats: J (Jagersborg) – G (Gremelslo) 
 Perceel: oplopende nummering vanaf 1 binnen een bosplaats 
 Bestand: oplopende nummering vanaf a binnen een perceel 
Bvb G2c staat voor bestand c binnen perceel 2 in de bosplaats Gremelslo. 
 
Binnen de bosplaats Jagersborg bevindt zich het bosreservaat ‘Jagersborg’ (99,09ha). Voor 
het bosreservaat bestaat een afzonderlijk beheerplan (in overeenstemming met het besluit van 
de Vlaamse Regering van 20 januari 1993). Het onderhavige beheerplan voor het domeinbos 
Jagersborg is dus niet van toepassing op het bosreservaat. Gegeven de volledige ruimtelijke 
samenhang van het gebied en ten behoeve van een optimale afstemming van de 
beheerdoelstellingen tussen beide beheerplannen, wordt het bosreservaat wel opgenomen en 
besproken als een afzonderlijk bestand (J0) in de beschrijvende hoofdstukken I en II van dit 
beheerplan. Deze beide hoofdstukken hebben dus betrekking op het totale domeinbos 
(304,93ha), behalve waar uitdrukkelijk anders vermeld. De hoofdstukken III en IV 
daarentegen hebben enkel betrekking op het deel van het domeinbos exclusief het 
bosreservaat (205,84ha); hierbij komt wel de relatie van bepaalde doelstellingen en 
beheerkeuzes t.o.v. het bosreservaat ter sprake. 
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1.1 Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten 

1.1.A. Eigendom en erfdienstbaarheden 
Het domeinbos Jagersborg (bosplaatsen Jagersborg en Gremelslo; Staat B 2001 
domeinnummer 1131001) is eigendom van het Vlaamse Gewest, Agentschap voor Natuur en 
Bos (voormalige Afdeling Bos en Groen). De aankoop van het bosdomein door de Belgische 
staat en later het Vlaamse Gewest gebeurde in verschillende fases tussen 1977 en 2004. De 
diverse aankoopaktes zijn beschikbaar op de houtvesterij Bree. Een uittreksel uit de kadastrale 
legger van de stad Maaseik (situatie 1/1/2004) en drie bijkomende aankoopaktes in bijlage 4.1 
illustreren de eigendomsituatie. Recente aankopen werden niet opgemeten en worden hier ook 
nog niet vermeld. 
 
Het centrale deel van het bos (zuidelijke deel van bestand J0, ruim 86ha) werd per 
Ministerieel Besluit van 14/3/1995 aangewezen als bosreservaat (besluit in bijlage 4.2). Het 
beheer van het bosreservaat wordt geregeld door een afzonderlijk beheerplan (Afdeling Bos 
en Groen 1998, goedgekeurd per Ministerieel Besluit van 6/5/1999) en wordt opgevolgd door 
een permanente adviescommissie. De uitbreiding van het reservaat met ongeveer 13ha werd 
positief geadviseerd door de beheercommissie. Hoewel deze uitbreiding nog niet officieel 
werd bevestigd in een MB en er dus ook nog geen eigen beheerplan voor bestaat, wordt in dit 
beheerplan de volledige oppervlakte na uitbreiding (bestand J0; 99,09 ha) als bosreservaat 
beschouwd. 
 
Op perceel Maaseik afdeling 2 sectie A nummer 4D11, de weg langs J3a, geldt volgens de 
akte van aankoop van 11/6/1981 een eeuwigdurend recht van doorgang ten voordele van alle 
aangrenzende eigendommen van de vorige eigenaar. 
 
1.1.B. Tijdelijke overeenkomsten 
Landbouwpachten. Op 1/1/2007 is de landbouw nog verpacht (behoudens aftekening) in de 
bestanden J25d (A. Soons, Kinrooi), J31d (M. Leyen, Maaseik), J32d (H. Vangeloven, 
Maaseik) en G6h (gebroeders Hoeken). De afloop van de pacht is in alle gevallen te 
overleggen. De maatregelen voorzien in dit beheerplan m.b.t. deze bestanden worden pas van 
kracht na afloop van de pachtperiode. 
 
Jachtpacht. De jacht in Jagersborg wordt nergens verpacht. Het jachtrecht in bestand J2b 
(westelijke deel, kadasterpercelen Maaseik 2e afdeling sectie A nummers 5X16 en 5D17) 
werd behouden door de zittende jager, dhr. T. Rutters, bij de aankoop door het Vlaams 
Gewest (aankoopakte van 15/7/2004 in bijlage 4.1). De eventuele afloop van dit jachtrecht is 
te overleggen. 
 
Waterwinning. Bij Ministerieel Besluit van 2/8/1996 werd aan de Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening (VMW) vergunning verleend (kopie in bijlage 4.3) voor 20 jaar voor het 
winnen van grondwater in de gemeenten Maaseik en Kinrooi (grondwaterwinning Maaseik-
Vlakenhof). Het betreft zeven productieputten van 200m diepte, omringd door de nodige 
peilputten, die water winnen uit het zand van Waubach, een waterlaag die door de Brunssum-
klei wordt afgesloten van de freatische waterlaag (5 figuren van de VMW met 
productieputten, peilputten, waterwingebieden en beschermingszones I en II zijn opgenomen 
in bijlage 4.3). De vergunning van 1996 stelt een proefperiode in van 5 jaar na opstarten van 
de winning tijdens de welke slechts 5 van de 7 productieputten geëxploiteerd mogen worden. 
Na deze periode moet een evaluatie gebeuren en kan de bevoegde minister een uitbreiding 
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van 15000 naar 24000 m³/dag toestaan evenals de ingebruikname van 2 bijkomende putten. 
De winning is opgestart in 2001 maar is in feite nog steeds "stand-by". Sinds de 
ingebruikname is slechts een zeer beperkte hoeveelheid grondwater opgepompt, enkel op 1 
productieput (put 035 op figuur 1 in bijlage 4.3). Debietgegevens sinds 2001 zijn opgenomen 
in bijlage 4.3. In de komende jaren is wel voorzien om deze winning op grotere capaciteit te 
brengen. 
 
Volgens een advies van de Belgische Geologische Dienst van 16/4/1993 zou de winning geen 
effect hebben op het freatisch pakket en bijgevolg de invloed op de landbouwgebieden of 
natte natuurgebieden verwaarloosbaar zijn. Toch legt Artikel 9 van het MB op vraag van de 
Afdeling Natuur bijkomend tien ondiepe peilputten op in de omgeving van het natuurgebied 
Jagersborg, waarvan het domeinbos integraal deel uitmaakt. Vijf van deze peilputten zijn 
bedoeld om de effecten van de winning op het bodemwater op te volgen, met speciale 
aandacht voor de natte vegetaties in en rond Jagersborg (filter in de bodem tussen 1 en 3m 
onder maaiveld). De overige vijf om het verschil te meten tussen bodemwater en grondwater 
in het eerste watervoerend pakket van het Maasgrind (filter in de top van dit Maasgrind, 
ongeveer 10m diep). De motivatie voor de inplanting van deze ondiepe peilputten is 
opgenomen in bijlage 4.3 (begeleidende nota met kaart); de exacte ligging kan afgelezen 
worden uit de figuren in bijlage 4.3. 
 
De grondwaterwinning ligt deels in het domeinbos en het bosreservaat Jagersborg (cf. figuur 
1 en de tabel met meetpunten in bijlage 4.3): 

- Eén productieput binnen het domeinbos (te maken put 001 binnen percelen Maaseik 
afdeling 2 sectie A nummers 4L10 en 4G10, binnen met bestand J5c) omringd door 3 
peilputten 002 tot 004 (reeds aanwezig). Het gaat om een gebied van ongeveer 40x40 
meter. Indien hier later een put wordt aangelegd (na proefperiode en positief advies 
minister), dienen deze oppervlakte vrij te blijven van bomen en struiken (voor 
putpaviljoen en leidingen). De oppervlakte is momenteel nog in eigendom van het 
Agentschap voor Natuur en Bos. 

- Drie ondiepe peilputten binnen het domeinbos (put 020 langs bestand J30a, putten 021 
en 022 op dezelfde locatie langs bestand J30d) 

- Eén ondiepe peilput 019 binnen het reservaat. 
Verder ligt een toekomstige productieput net ten Zuiden van het bosreservaat en buiten het 
domeinbos, naast bestand J2b. Alle overige productieputten zijn reeds aanwezig en liggen ten 
Oosten van het domeinbos. 
 
Ruiming waterlopen. De waterlopen van 2de en 3de categorie worden onderhouden door de 
Watering het Grootbroek (zie 1.5.B). Jaarlijks worden deze waterlopen geruimd en worden 
omgevallen bomen verwijderd. Er wordt getracht een afsprakennota op te stellen tussen het 
Bosbeheer en de Watering. 
 

1.2 Kadastraal overzicht 

Kaart 1 en Tabel 1 geven een kadastraal overzicht voor het domeinbos en het bosreservaat 
Jagersborg per 12 oktober 2004. Het domein is gelegen op de kaartbladen van de Stad 
Maaseik, Deelgemeente Neeroeteren, 1e afdeling sectie A en 2e afdeling sectie A. Het bos 
omvat 146 kadasterpercelen voor een totale oppervlakte van 304,9250 hectare. De tabel geeft 
ook weer welke bestanden deels of volledig met de percelen overlappen. 
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Tabel 1: Kadasterpercelen binnen het domeinbos Jagersborg (situatie 12 oktober 2004). 
Ligging Afdeling Sectie Grond-

nummer 

Exponent Macht Bis-

nummer 

Kadastrale 

opper-

vlakte (ha) 

Overeen-

komstige 

bestanden 

BOSPLAATS JAGERSBORG (incl. bosreservaat) 

In De Lochten 1 A 290 G .. .. 1.5336 38a 

In De Lochten 1 A 291 B .. .. 5.9850 0 

In De Lochten 1 A 293 A .. .. 2.3872 0 

In De Lochten 1 A 294 B .. .. 1.1502 38a 

In De Lochten 1 A 294 C .. .. 2.5410 38a 

In De Lochten 1 A 303 .. .. 2 0.1440 0 

In De Lochten 1 A 303 C .. .. 2.6710 0 

In De Lochten 1 A 303 D .. .. 0.9050 0 

De Broekberg 1 A 2026 .. .. 2 0.0700 0 

De Broekberg 1 A 2026 D .. .. 0.2260 0 

De Broekberg 1 A 2026 E .. .. 0.7000 0 

De Geysterse Heide 2 A 1 K 2 .. 3.2044 0 

De Geysterse Heide 2 A 1 L 2 .. 2.4376 
32b, 32c, 
32d, 32e 

De Geysterse Heide 2 A 1 M 2 .. 5.6060 32a, 32b, 32c 

De Geysterse Heide 2 A 1 N 2 .. 2.5240 31b, 31c, 31d 

De Geysterse Heide 2 A 1 P 2 .. 5.2210 
31b, 31c, 
31d, 31a, 31e 

De Geysterse Heide 2 A 1 R 2 .. 7.6604 0 

De Geysterse Heide 2 A 1 S 2 .. 8.5499 0 

De Geysterse Heide 2 A 1 T 2 .. 4.2296 0 

De Geysterse Heide 2 A 1 V 2 .. 0.3721 0 

De Geysterse Heide 2 A 4 A 11 .. 1.2628 1f 

De Geysterse Heide 2 A 4 B 9 .. 1.1346 0, 5f, 5c 

De Geysterse Heide 2 A 4 C 9 .. 0.5635 0 

De Geysterse Heide 2 A 4 D 11 .. 0.1422 3a 

Diesterstwg 221 2 A 4 F 11 .. 0.0114 1h 

De Geysterse Heide 2 A 4 G 10 .. 2.8170 4e, 5c, 5f 

De Geysterse Heide 2 A 4 G 11 .. 4.1914 1i, 1h 

De Geysterse Heide 2 A 4 H 10 .. 1.3794 
4d, 4e, 5c, 
5d, 5e, 5f 

De Geysterse Heide 2 A 4 K 10 .. 0.5060 4c, 4d 

De Geysterse Heide 2 A 4 L 10 .. 0.9355 5b, 5c, 5d, 5g 

De Geysterse Heide 2 A 4 L 11 .. 1.1854 3a, 4e, 5f 

De Geysterse Heide 2 A 4 M 10 .. 4.4508 
4a, 4b, 4c, 
5b, 5d, 5g 

De Geysterse Heide 2 A 4 M 11 .. 3.7081 5h, 4f, 4a, 5b 

De Geysterse Heide 2 A 4 R 10 .. 3.9412 3a 

De Geysterse Heide 2 A 4 T 9 .. 0.6370 0 

De Geysterse Heide 2 A 4 X 11 .. 0.1584 0 

De Geysterse Heide 2 A 4 Y 11 .. 0.7922 
5h, 1h, 4f, 1a, 
1b, 1c, 1d, 1e 

De Geysterse Heide 2 A 4 Z 10 .. 5.2398 
1a, 1b, 1c, 
1d, 1e, 1g 

De Geysterse Heide 2 A 5 A 14 .. 0.6885 0 

De Geysterse Heide 2 A 5 A 17 .. 0.2958 
5h, 5i, 5j, 5a, 
2a 

De Geysterse Heide 2 A 5 B 14 .. 2.0660 0 

De Geysterse Heide 2 A 5 B 17 .. 0.0270 5a, 5b 

De Geysterse Heide 2 A 5 C 14 .. 0.6468 0 

De Geysterse Heide 2 A 5 C 17 .. 0.0836 2a, 2b 
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De Geysterse Heide 2 A 5 D 14 .. 4.1188 0 

De Geysterse Heide 2 A 5 D 15 .. 5.2545 
26a, 26b, 
26c, 0 

De Geysterse Heide 2 A 5 D 16 .. 4.3680 30a, 30d, 30e 

De Geysterse Heide 2 A 5 D 17 .. 0.0695 2b 

De Geysterse Heide 2 A 5 E 14 .. 3.0352 0 

De Geysterse Heide 2 A 5 E 15 .. 0.6300 26a, 26c 

De Geysterse Heide 2 A 5 E 16 .. 0.1820 30a 

De Geysterse Heide 2 A 5 F 14 .. 0.6039 0 

De Geysterse Heide 2 A 5 F 15 .. 0.1980 0, 26b 

De Geysterse Heide 2 A 5 F 16 .. 0.9000 
27g, 27b, 
27c, 27h, 0 

De Geysterse Heide 2 A 5 F 17 .. 0.2811 0 

De Geysterse Heide 2 A 5 G 14 .. 8.3350 0 

De Geysterse Heide 2 A 5 G 16 .. 3.9000 
27e, 27f, 27a, 
27d, 27b, 27c 

De Geysterse Heide 2 A 5 H 14 .. 2.7356 0 

De Geysterse Heide 2 A 5 H 16 .. 2.3040 
27b, 27c, 
27g, 27h 

De Geysterse Heide 2 A 5 K 14 .. 2.2834 0 

De Geysterse Heide 2 A 5 K 15 .. 1.0602 25b, 25c, 25d 

De Geysterse Heide 2 A 5 L 14 .. 6.0750 11a, 11b, 11c 

De Geysterse Heide 2 A 5 L 15 .. 10.1093 

25a, 25b, 
25c, 21c, 
21d, 21b, 
21e, 21g 

De Geysterse Heide 2 A 5 M 13 .. 2.7221 0 

De Geysterse Heide 2 A 5 M 14 .. 4.8659 0 

De Geysterse Heide 2 A 5 N 14 .. 0.6435 17e, 17f, 0 

De Geysterse Heide 2 A 5 P 13 .. 5.6916 0 

De Geysterse Heide 2 A 5 P 14 .. 1.0140 17c, 17e, 17f 

De Geysterse Heide 2 A 5 R 13 .. 0.6680 
25d, 25b, 
25a, 21c, 21b 

De Geysterse Heide 2 A 5 R 14 .. 3.1549 17c, 17e, 17f 

De Geysterse Heide 2 A 5 S 14 .. 1.2781 17a, 17b, 17d 

De Geysterse Heide 2 A 5 S 15 .. 0.1860 30a, 27f 

De Geysterse Heide 2 A 5 S 16 .. 1.2090 5i, 5j 

De Geysterse Heide 2 A 5 T 14 .. 4.7407 0 

De Geysterse Heide 2 A 5 T 15 .. 0.2550 0, 30a 

De Geysterse Heide 2 A 5 T 16 .. 0.2390 5a, 5b 

De Geysterse Heide 2 A 5 V 8 .. 2.9460 29c, 29b 

De Geysterse Heide 2 A 5 V 13 .. 1.7069 0 

De Geysterse Heide 2 A 5 V 14 .. 3.7158 
21e, 21f, 21g, 
21a, 21h, 21b 

De Geysterse Heide 2 A 5 V 16 .. 2.7040 2a, 1h 

De Geysterse Heide 2 A 5 W 8 .. 2.8840 
29a, 29b, 
29c, 26b, 26c 

De Geysterse Heide 2 A 5 W 13 .. 0.4148 0 

De Geysterse Heide 2 A 5 W 14 .. 1.1250 

0, 31e, 31a, 
32a, 32c, 32e, 
30a 

De Geysterse Heide 2 A 5 W 15 .. 0.9000 

29c, 27e, 27f, 
27a, 29a, 
29b, 26b, 
27b, 27h, 
26a, 26c, 0 

De Geysterse Heide 2 A 5 W 16 .. 1.9758 2a, 2b, 1i, 1h 

De Geysterse Heide 2 A 5 X 13 .. 2.6421 0 

De Geysterse Heide 2 A 5 X 15 .. 0.0940 27n, 27h 
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De Geysterse Heide 2 A 5 X 16 .. 1.9936 2b 

De Geysterse Heide 2 A 5 Y 13 .. 0.3166 0 

De Geysterse Heide 2 A 5 Y 14 .. 2.0224 
30c, 30b, 
30d, 30e 

De Geysterse Heide 2 A 5 Z 13 .. 3.6652 0 

De Geysterse Heide 2 A 5 Z 16 .. 8.6156 0, 2b 

subtotaal       215.8155  

BOSPLAATS GREMELSLO 

In De Lochten 1 A 281 A .. .. 5.3240 5g, 5h 

In De Lochten 1 A 282 H .. .. 1.0720 8e 

In De Lochten 1 A 282 K .. .. 1.5870 8c, 8d 

In De Lochten 1 A 282 M .. .. 1.5080 8d 

In De Lochten 1 A 282 N .. .. 0.6550 8d, 8e 

In De Lochten 1 A 282 R .. .. 1.7120 8d, 8e 

In De Lochten 1 A 283 A 2 .. 0.6954 7c 

In De Lochten 1 A 283 B 2 .. 0.4653 7c, 7d 

In De Lochten 1 A 283 C 2 .. 0.5344 7c, 7d, 7e 

In De Lochten 1 A 283 D 2 .. 2.0026 7e, 7f 

In De Lochten 1 A 283 E 2 .. 1.4300 7f, 7g 

In De Lochten 1 A 283 F 2 .. 0.8630 8a, 8c 

In De Lochten 1 A 283 V .. .. 1.4680 8b 

In De Lochten 1 A 283 W .. .. 0.9730 7a, 7b, 8a 

In De Lochten 1 A 283 X .. .. 0.7390 7a 

In De Lochten 1 A 283 Y .. .. 0.5463 7a, 7b 

In De Lochten 1 A 283 Z .. .. 0.5155 7c 

In De Lochten 1 A 284 D .. .. 2.2405 7g, 7h, 4d, 4a 

In De Lochten 1 A 284 E .. .. 2.1956 7g, 5a, 7h 

Vlakerweg 1 A 284 F .. .. 0.0920 7g, 7h 

In De Lochten 1 A 285 L .. .. 0.2583 5a 

In De Lochten 1 A 285 M .. .. 0.2975 5a, 5c 

In De Lochten 1 A 285 N .. .. 0.8496 5a, 5c, 5g 

In De Lochten 1 A 285 R .. .. 0.6384 5a, 5f 

In De Lochten 1 A 285 S .. .. 3.0534 5a, 5d, 5e 

In De Lochten 1 A 285 V .. .. 3.3629 
5a, 5b, 5c, 
5h, 5g 

Vlakerweg 1 A 285 W .. .. 0.0735 5a 

In De Lochten 1 A 285 X .. .. 1.3502 5a, 5b, 5c 

In De Lochten 1 A 285 Y .. .. 1.0416 5a, 5e 

In De Lochten 1 A 286 L .. .. 4.4054 
4d, 4c, 5a, 
5d, 5e 

In De Lochten 1 A 286 M .. .. 1.6933 4a, 4c, 4d 

In De Lochten 1 A 286 N .. .. 0.2337 4b 

De Geysterse Heide 2 A 3 D 5 .. 0.1970 6a, 6b 

De Raemen 2 A 3 E 5 .. 0.2580 6a, 6b, 6c 

De Raemen 2 A 3 T 8 .. 0.2489 6a 

De Raemen 2 A 3 V 8 .. 0.1950 6a, 6c 

De Raemen 2 A 3 W 8 .. 0.6039 6a, 6c 

De Geysterse Heide 2 A 39 B 4 .. 8.6696 1a, 1b, 1c 

De Geysterse Heide 2 A 39 C .. .. 1.5650 6d 

De Geysterse Heide 2 A 39 C 4 .. 0.1915 1c 

De Geysterse Heide 2 A 39 C 5 .. 2.2251 3h, 3j, 3k, 3l 

De Geysterse Heide 2 A 39 D 5 .. 1.5750 
2e, 2f, 2g, 3j, 
3k 

De Geysterse Heide 2 A 39 K 4 .. 4.1840 6e 
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De Geysterse Heide 2 A 39 L 4 .. 0.1330 6f 

De Geysterse Heide 2 A 39 M 4 .. 1.5710 6f 

De Geysterse Heide 2 A 39 P 3 .. 4.5988 

3f, 3g, 3h, 3i, 
3j, 3k, 2d, 2e, 
2g 

De Geysterse Heide 2 A 39 P 4 .. 1.2582 2c, 3d 

De Geysterse Heide 2 A 39 R 2 .. 0.4300 6h 

De Geysterse Heide 2 A 39 R 3 .. 1.0710 2c, 2d, 3d, 3f 

De Geysterse Heide 2 A 39 R 4 .. 4.6836 
2a, 2b, 2c, 3a, 
3b, 3d 

De Geysterse Heide 2 A 39 S 4 .. 0.0750 2a 

De Geysterse Heide 2 A 39 V 4 .. 0.0100 6e, 6f, 6g 

De Geysterse Heide 2 A 39 W 4 .. 3.4848 
6e, 6f, 6g, 7f, 
7g 

De Geysterse Heide 2 A 39 X 4 .. 8.0047 

3a, 3b, 3c, 
3d, 3e, 3f, 3g, 
3h 

subtotaal       89.1095  

TOTAAL       304.9250  

 

1.3 Situatieplan 

Kaarten 2 en 3 situeren het domeinbos Jagersborg op de topografische kaart nr. 18/7-8 
(Maaseik-Ophoven), afgedrukt op schaal 1/10.000 en 1/25.000 respectievelijk. Een orthofoto 
uit 2003 (kaart 4) geeft een zicht op het domeinbos en zijn omgeving. 
 
Het domeinbos Jagersborg is gelegen in het noordoostelijk deel van de provincie Limburg in 
Neeroeteren, deelgemeente van de stad Maaseik, binnen de driehoek Neeroeteren-Maaseik-
Kinrooi. Het wordt aan de zuidkant begrensd door de N773 (Diestersteenweg) en ligt verder 
tussen de Kinrooierdijk en de N757 (Kinrooiersteenweg/Neeroetersesteenweg) aan de 
westkant en de N762 (Weertersteenweg/Smidsestraat) en de Gremelsloweg aan de oostkant. 
De bosplaatsen Jagersborg en Gremelslo worden ruimtelijk gescheiden door de 
Genveurderweg (fietspad). Ten zuidoosten van het domeinbos ligt de industriezone 
Jagersborg. Aan de oostrand ter hoogte van J38a grenst een camping aan het bos. 
Onmiddellijk ten westen van G1b ligt een oude gemeentelijke stortplaats. Verder is het bos 
hoofdzakelijk omgeven door landbouwgrond, natuurgebied en overig bos. 
 
UTM km-hokken die deels met Jagersborg overlappen (cf. kaart 2): 

- >75%: FS9166, FS9165 
- 50-75%: FS9167 
- 25-50%: FS9267 
- <25%: FS9066, FS9266, FS9065, FS9265, FS9164 en FS9264. 

 

1.4 Situering 

1.4.1 Algemeen – administratief 

Domeinbos Jagersborg valt onder de bevoegdheid van het Agentschap voor Natuur en Bos, 
regio Noordoost-Limburg: 
 
 Regio Noordoost-Limburg 
 Regiobeheerder: Guido Winters 
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 Ter Rivierenwal 9A 
 3960 Bree 
 tel.: 089/46.21.31 
 
 Boswachter: Leo Lodewijckx 
 tel.: 0479/67.95.06 
 
Het domeinbos Jagersborg is gelegen in de provincie Limburg, in het administratief 
arrondissement Maaseik, het gerechtelijk arrondissement Tongeren, binnen de gemeente 
Neeroeteren, deelgemeente van de stad Maaseik. 
 

1.4.2 Relatie met andere groene domeinen 

Cf. kaart 5. 
 
1.4.2.A. Aangewezen bosreservaat Jagersborg 
Centraal in de bosplaats Jagersborg ligt het bosreservaat Jagersborg, aangewezen bij MB van 
14/3/1995 (cf. bijlage 4.2). Eigenaar is het Agentschap voor Natuur en Bos van het Vlaamse 
Gewest. Het beheer van het bosreservaat wordt geregeld door een afzonderlijk beheerplan 
(Afdeling Bos en Groen 1998, goedgekeurd per Ministerieel Besluit van 6/5/1999) en wordt 
opgevolgd door een permanente adviescommissie. Het aanvankelijke reservaat van ruim 86ha 
groot werd intussen uitgebreid tot 99,09ha (positief advies van de adviescommissie; nog te 
bekrachtigen via MB). 
 
In het bosreservaat primeert de ecologische functie. Deze is gericht op de ontwikkeling van 
een voedselrijke vochtige variant van het zomereiken-berkenbos (Betulo-Quercetum roboris 

Sougnez) en plaatselijk naar een voedselrijk elzenbos. Daarnaast is er ook een belangrijke 
wetenschappelijke functie. Het reservaat is niet opengesteld: het publiek wordt rond het 
gebied geleid. 
 
1.4.2.B. Erkend natuurreservaat ‘Vallei van de Itterbeek’ 
Ten westen van de bosplaats Gremelslo, met de eerste percelen op nauwelijks 250m van 
bestand G6d, ligt het erkend natuurreservaat ‘Vallei van de Itterbeek’ (met deelgebieden o.a. 
de Brand, Batven). Het reservaat van ruim 40ha ligt op het grondgebied van de gemeentes 
Kinrooi en Maaseik en is eigendom van en wordt beheerd door Natuurpunt vzw. Het beheer is 
grotendeels afgestemd op het bekomen van een kleinschalig landschap door een combinatie 
van begrazing, hooilandbeheer, nulbeheer en het beheer van mesotrofe moerassen. 
 
1.4.2.C. Erkend natuurreservaat ‘Tösch-Langeren’ 
Ten zuiden van de bosplaats Jagersborg, met de eerste percelen op nauwelijks 300m van 
bestand J1f, ligt het erkend natuurreservaat ‘Tösch-Langeren’. Het reservaat van ruim 90ha 
ligt op het grondgebied van de gemeente Maaseik en is eigendom van en wordt beheerd door 
de Stichting Limburgs Landschap. 
 
1.4.2.D. Overige bossen 
Rond het domeinbos Jagersborg komen verspreid diverse kleinere bospercelen voor, die 
enerzijds een ecologische functie hebben als mogelijke stapstenen voor fauna en flora vanuit 
de omliggende natuurreservaten en anderzijds in sommige gevallen ook zelf een hoge 
natuurwaarde hebben. Vermeldenswaard in deze context is een bosperceel ten ZW van het 
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domeinbos (hoek Diestersteenweg en Kinrooierdijk) met een aantal oude bomen, waarvan 
sommige met veel dood hout, en jonge aanplantingen van inheems loofhout ertussen. Bij een 
terreinbezoek in augustus 2006 werden hier oa Klein vliegend hert en een paar andere 
interessante xylobionte soorten gevonden, vermoedelijk een interessante bronpopulatie van 
doodhoutkevers om het bosreservaat te koloniseren. 
 

1.5 Statuut van de wegen en waterlopen  

1.5.A. Wegen 
Kaart 6 geeft een overzicht van de wegen in en rond het domeinbos Jagersborg. De volgende 
(deels overlappende) categorieën zijn aangeduid op kaart 6: 

- Wegen opgenomen in de officiële stratenatlas en onderverdeeld volgens functionele 
wegenklassen (secundaire wegen, verbindingswegen, lokale wegen en 
bestemmingswegen); behalve twee bestemmingswegen (fietspad ‘Genveurderweg’ en 
centrale NZ-weg doorheen domeinbos/bosreservaat zonder naam) zijn er geen wegen 
uit de stratenatlas die het domeinbos doorkruisen; 

- Wegen in eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos; 
- Buurtwegen doorheen het domeinbos: de Genveurderweg (chemin n°62, fietspad op 

de scheiding tussen de bosplaatsen Jagersborg en Gremelslo) en de weg tussen 
percelen G5 en G8 en verder doorheen perceel G8 (chemin n° 65) zijn opgenomen in 
de atlas van de buurtwegen van de stad Maaseik. 

- Overige wegen in de onmiddellijke omgeving van het domeinbos. 
De buurtwegen en de wegen uit de stratenatlas zijn te beschouwen als openbare wegen. 
 
We beperken ons verder tot de wegen die (deels) door het domeinbos Jagersborg lopen. Het 
grootste deel van deze wegen, ongeacht hun inkleuring op kaart 6, heeft het statuut van 
‘bosweg’, volgens art. 4, 9° van het Bosdecreet: “wegen of gedeelten van wegen gelegen in 

het bos, met uitzondering van de openbare wegen die ingericht zijn voor het gewone, 

gemotoriseerde verkeer en die in hoofdzaak bestemd zijn als doorgangsweg”. Boswegen zijn 
onttrokken aan het toepassingsgebied van de federale verkeersreglementering; van toepassing 
zijn dan de artikelen 10, 12 en 14 van het Bosdecreet en hun uitvoeringsbesluiten. 
 
De toepassing van deze definitie op het domeinbos Jagersborg maakt dat alle wegen doorheen 
of langs het bos het statuut hebben van bosweg, met uitzondering van de Genveurderweg. De 
overige openbare wegen zijn immers niet ingericht voor het gewone gemotoriseerde verkeer 
en/of zijn niet bestemd als doorgangsweg. 
 
Aandachtspunten m.b.t. de boswegen in het domeinbos Jagersborg: 

- Enkele boswegen zijn plaatselijk moeilijk begaanbaar (periodiek te vochtig): 
o langs J4d, J5c en J5e; 
o langs Tapzijp doorheen J21 en langs J26; 
o tussen J27 en J30 ter hoogte van J27g; 
o langs G1c en hoek met G2c en G2d; 
o tussen G3 en G4 ter hoogte van G3g. 

- Onder de weg langs de Schaachterzijp ter hoogte van J27g (westoever) bevindt zich 
een beschadigde duiker. 

- Een oude duiker onder de weg tussen industrieterrein Jagersborg en de percelen J4-J5 
werd in 1993 vervangen na instorting t.g.v. vrachtvervoer. 
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- Op het kruispunt van de bestanden J4d, J4e en J5e ligt bouwafval opgestapeld, naast 
een natte depressie. 

 
1.5.B. Waterlopen 
Cf. kaart 7. 
 
Bestand G6a van het domeinbos grenst over ongeveer 50m aan de Itterbeek (een waterloop 
van eerste categorie). 
De Witbeek (Zwart Water, Kleine Beek) en de Schaagterziep zijn waterlopen van 2de 
categorie en worden beheerd door de provincie Limburg. Bestand G8d grenst over 10m aan 
de Jettenbeek (eveneens categorie 2 op dat stuk). 
Tapziep, Weergraaf en Raambeek (en een stukje van de Jettenbeek) zijn waterlopen van 3de 
categorie: het beheer hiervan ligt bij de gemeente. 
In het bos komt een uitgebreid grachtenstelsel voor: deze grachten zijn niet geklasseerd. 
 
De waterlopen van 2de en 3de categorie worden onderhouden door de Watering het 
Grootbroek. Jaarlijks worden deze waterlopen geruimd en worden omgevallen bomen 
verwijderd. Er wordt getracht een afsprakennota op te stellen tussen het Bosbeheer en de 
Watering. 
 
De overloop tussen de Tapzijp en de vijver in J27g (ter hoogte van J27h langs de 
middendreef) werd dichtgemaakt in maart 2003. 
 

1.6 Bestemming volgens het geldende plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan 

Het gewestplan (kaart 8) geeft voor het domeinbos Jagersborg de volgende bestemmingen aan 
(approximatief): 
 
Bosplaats Jagersborg en het bosreservaat Jagersborg: 

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied: 1a, 25d 
Agrarisch gebied met ecologisch belang: 2, 4f, 5a, 5h, 5i, 5j, 11, 17c, 17d, 17e (deel) 
Natuurgebied: alle resterende bestanden. 
 
Bosplaats Gremelslo: 

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied: 7a 
Agrarisch gebied met ecologisch belang: 2ab, 6g, 6h 
Natuurgebied: alle resterende bestanden. 
 

1.7 Ligging in speciale beschermingszones 

1.7.1 Internationale beschermingszones 

Cf. kaart 9. 
 
1.7.1.A. Habitatrichtlijngebied (HRL) 
Domeinbos Jagersborg ligt bijna volledig in het habitatrichtlijngebied “Itterbeek met Brand, 
Jagersborg en Schootsheide en Bergerven” (volgnummer 27; gebiedscode BE2200034; 
oppervlakte 1869ha). Slechts de bestanden J25d, G5g en G5h en een stukje van het 
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bosreservaat liggen net buiten het HRL-gebied. Tabel 2 geeft een overzicht van de habitats en 
soorten waarvoor het gebied werd aangemeld. 
 
Tabel 2: Lijst van habitats en soorten van het habitatrichtlijngebied “Itterbeek met Brand, 

Jagersborg en Schootsheide en Bergerven” waarvoor het gebied werd aangeduid (Anselin et 

al. 2000). 

 
 Habitats 

 3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met 
amfibische vegetatie: Lobelia, Littorellia en Isoëtes. 

 3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied 
met Littorella- of Isoëtes-vegetatie of met eenjarige vegetatie op 
drooggevallen oevers (Nanocyperetalia). 

 4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix. 
 4030 Droge heide (alle subtypen). 
 6230 (+) Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems. 

 6510 Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis). 

 9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 
 91E0 (+) Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

 Vissen 

 1096 Lampetra planeri (Beekprik) 
 
 Planten 

 1831 Luronium natans (Drijvende waterweegbree) 
 

 
Van deze habitats komt er momenteel geen enkel goed ontwikkeld voor in domeinbos 
Jagersborg. Er zijn waarschijnlijk nog wel potenties voor de ontwikkeling of het herstel van 
de habitats 4010 (Noordatlantische vochtige heide), vochtige varianten van 6230 
(Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems) en 6510 (Laaggelegen, schraal 
hooiland), en zeker van 91E0 (Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior) 
en 9190 (Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten). 
Volgens de strikte interpretatie (geen Ferrarisbos, cf. §2.1.1.B en kaart 12) kunnen de oudere 
bestanden op basis van Zomereik in Jagersborg momenteel niet tot dit laatste type gerekend 
worden; volgens een iets ruimere interpretatie kan dit wel, en zal dit op langere termijn zelfs 
het belangrijkste habitat worden. 
 
De BWK (De Knijf et al. 2000) karteert bestand J27g gedeeltelijk als Aom (mesotrofe plas, 
Littorellion), wat overeenkomt met HRL-habitats 3110 of 3130 (Sterckx & Paelinckx 2003). 
De actuele vegetatie wijst echter op een hoge trofiegraad van de vijver, o.a. door regelmatige 
toevoer van nutriëntenrijk water uit de Tapzijp via vroegere overloop. De bedoelde 
habitatwaardige vegetatie is bij deze vijver dus afwezig, en er zijn vermoedelijk weinig 
directe potenties tot ontwikkeling. 
 
Beekprik noch Drijvende waterweegbree komen voor in domeinbos Jagersborg. Beekprik 
werd recent enkel waargenomen in de Itterbeek zelf (cf. §2.3.4.D.). Er zijn onbevestigde 
meldingen van deze soort in de Schaagterziep in 1997 (Van Thuyne et al. 1998). 
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Van de overige habitatrichtlijnsoorten komen Kamsalamander en Vliegend Hert voor binnen 
het domeinbos: Kamsalamander werd in 2005 waargenomen in de poel in bestand G5e (P. 
Engelen pers. med. 2005) en in 2008 in bestand G1a (P. Engelen pers. med. 2008). De soort is 
ook aanwezig in het nabijgelegen natuurreservaat Vallei van de Itterbeek (cf. §2.3.4.C.). 
Vliegend Hert werd in 2006 gezien aan de zuidelijke rand van het domeinbos (L. Crevecoeur 
pers. med. 2006). Het gebied werd voor deze soorten niet aangemeld. 
 
Artikel 6 van de HRL (1992) speelt een cruciale rol bij het uitstippelen van de mogelijkheden 
van het beheer in SBZ, aangezien de relatie tussen natuurbehoud en bodemgebruik hier wordt 
bepaald (Europese Commissie 2000). Dit artikel geeft aan welke instandhoudingmaatregelen 
moeten getroffen worden en welke storende factoren, projecten en plannen wel en niet 
mogelijk zijn in SBZ.  
 
Algemeen geldt dat bovenvermelde soorten en habitats van de HRL “in gunstige staat van 
instandhouding” moeten worden gehouden. 
Onder gunstige staat van instandhouding wordt verstaan (Thomaes & Vandekerkhove 2004a) 
dat: 

• De oppervlakte van een habitat en het verspreidingsgebied van soorten minstens 
constant blijft. Het is dus belangrijk om alle habitatwaardige vegetaties in SBZ die 
voor deze habitats zijn afgebakend te beschermen. Het referentiejaar is hierbij het jaar 
van de richtlijn (1992). 

• De soortendiversiteit, structuur en functie van habitats moet op lange termijn 
behouden blijven. Habitats die bij de afbakening bedreigd zijn, moeten beschermd en 
beheerd worden zodat deze bedreiging niet langer een probleem vormt. Ook het 
passief verdwijnen van habitats en soorten of het verdwijnen door toevallige 
gebeurtenissen moet vermeden worden, wat een verplichting inhoudt om bvb. 
heidehabitats actief te blijven beheren. 

• De populatiegrootte van een soort moet voldoende zijn om de populatie op lange 
termijn in stand te kunnen houden. 

 
Alle plannen voor het gebied, dus ook dit beheerplan, moeten worden afgetoetst aan deze 
voorwaarden. Uit het verdere beheerplan zal blijken dat de beheerkeuzes een gunstige staat 
van instandhouding beogen, en de voorziene ingrepen de voorkomende biotopen behouden en 
verder ontwikkelen. 
 
1.7.1.B. Vogelrichtlijngebied (VRL) 
Domeinbos Jagersborg ligt volledig in het vogelrichtlijngebied “Hamonterheide, Hageven, 
Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof” (Volgnummer 21; Gebiedscode 3.14; 
oppervlakte 13125ha). Tabel 3 geeft een overzicht van de soorten waarvoor het gebied werd 
afgebakend. In Tabel 4 volgt een overzicht van de aantallen winter-/trekvogels, van die 
soorten die in belangrijke mate in Vlaanderen voorkomen. 
 
Tabel 3: Algemeen overzicht van de broedende en niet-broedende vogelsoorten van de Annex 

I-lijst (aangepaste lijst volgens Richtlijn 85/411/EEG) van de Richtlijn 79/409/EEG voor het 

VRL-gebied 21. 
Broedvogels Aantal

(a) 

Ixobrychus minutus (Woudaapje) 1-3 

Botaurus stellaris (Roerdomp) 3-5 

Cygnus columbianus bewickii (Kleine Zwaan) 2 

Pernis apivorus (Wespendief) 7-8 
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Circus aeruginosus (Bruine Kiekendief) 3-5 

Pandion haliaetus (Visarend) x 

Porzana porzana (Porseleinhoen) x 

Sterna dougalii (Dougalls Stern) x 

Asio flammeus (Velduil) 1 

Caprimulgus europaeus (Nachtzwaluw) 2-3 

Alcedo atthis (Ijsvogel) >15 

Dryocopus martius (Zwarte Specht) 7-8 

Lullula arborea (Boomleeuwerik) >10 

Luscinia svecica (Blauwborst) >30 

Lanius collurio (Grauwe Klauwier) 4-5 

(a) De getallen geven de maximale aantallen weer. Schuine cijfers: aantal broedparen. Gewone cijfers: maximaal 
aantal vogels aanwezig. x: vogelsoort zeker aanwezig (min. 1 koppel of 1 vogel), maar het exacte aantal niet 
gekend. 

 
Tabel 4: Overzicht van de aantallen winter-/trekvogels voor het VRL-gebied 21, van die 

soorten die in belangrijke mate in Vlaanderen voorkomen. 

Overwinterende- en trekvogelsoorten Aantal
(a) 

Podiceps cristatus (Fuut) 3 

Cygnus olor (Knobbelzwaan) 10 

Tadorna tadorna (Bergeend) 4 

Anas crecca (Wintertaling) 2 

Anas platyrhynchos (Wilde Eend) 270 

Aythya ferina (Tafeleend) 4 

Aythya fuligula (Kuifeend) 50 

Fulica atra (Meerkoet) 500 
(a) cf. noot (a) bij tabel 3. 
 
In het domeinbos Jagersborg komen de volgende soorten uit de Tabellen 3 en 4 voor: 
Wespendief, Ijsvogel, Zwarte specht, Wilde eend en misschien Meerkoet (cf. §2.3.4.B). 
 
Voor de soorten waarvoor het vogelrichtlijngebied werd afgebakend gelden dezelfde 
verplichtingen als voor de soorten van de HRL (gunstige staat van instandhouding; zie 
hierboven). 
 
1.7.1.C. Ramsargebied 
Het domeinbos Jagersborg ligt niet in, of in de buurt van, Ramsargebied. 
 

1.7.2 Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden  

1.7.2.A. VEN afbakening 
Domeinbos Jagersborg ligt grotendeels binnen het Vlaams Ecologisch Netwerk, meer bepaald 
in het GEN-gebied (Grote Eenheid Natuur) 409, De Brand-Jagersborg (kaart 10). Enkel de 
zones die op het gewestplan niet ingekleurd zijn als natuurgebied vallen buiten VEN. Er is 
momenteel nog geen natuurrichtplan in opmaak voor dit gebied. 
 
1.7.2.B. Beschermde monumenten en landschappen 
Er zijn geen beschermde monumenten en landschappen in en rond het domeinbos. 
 
De Vlaamse landschapsatlas (2001) onderscheidt de volgende landschapselementen in en 
rond het domeinbos Jagersborg (kaart 11): 
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• Plaatsen waar de historisch gegroeide landschapsstructuur tot op vandaag herkenbaar 
is gebleven (traditioneel landschap): Het domeinbos bevindt zich grotendeels binnen 
het traditioneel landschap ‘Vlakte van Bocholt’, aan de grens met de ‘Maasvlakte en 
het terrassenland’. 

• Puntrelicten: Ten oosten van het domeinbos liggen diverse puntrelicten, waaronder het 
Ergerhof (400m van G5g), het Geenvoorthof (360m van G5f) en het Steenbrughof 
(750m van J38a). 

• Lijnrelicten: Ten noorden grenst het domeinbos aan de Itterbeek. Ten zuiden, in het 
erkend natuurreservaat Tösch-Langeren, stroomt de Bosbeek. 

• Plaatsen waar waardevolle landschapselementen voorkomen in relatief gave, 
herkenbare onderlinge samenhang (relictzone): Het domeinbos ligt grotendeels binnen 
de relictzone ‘Kernvlakte van Bocholt’ (R70022), aan de grens met de relictzone 
‘Gremelslo’. 

• De meest landschappelijk waardevolle gebieden voor Vlaanderen, die een geheel 
vormen van verschillende, maar samen voorkomende erfgoedelementen 
(ankerplaatsen): De ankerplaats ‘Jagersborg’ (A70039) overlapt volledig met het 
domeinbos, met uitzondering van bestand J38a. 
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2.1 Cultuurhistorische beschrijving 

2.1.1 Historisch overzicht 

2.1.1.A. Historische landschapsontwikkeling van het domein Jagersborg 
In de Vlaamse Landschapsatlas is het volgende te lezen m.b.t. de historische 
landschapsontwikkeling van en rond het domeinbos (tekstfragmenten overgenomen uit VLA, 
met kleine correcties): 
 
“Het domein Jagersborg is gelegen op de grens tussen Maaseik en Neeroeteren. Noordelijk 

en oostelijk sluit het omgevende landschap aan tegen de dorpskern van Kinrooi en het 

gehucht Gremelslo. In zuidelijke en westelijke richting wordt het begrensd door de 

Diestersteenweg (N773) en de Kinrooiersteenweg (N757). Recente woningbouw is er haast 

onbestaande.  

 

Tot midden 19de eeuw nog maakte het gebied deel uit van een uitgestrekte heide- en 

moerasvlakte tussen de Itterbeek en de Bosbeek. Het gevarieerde landschap werd in de 

toenmalige landbouweconomie geëxploiteerd door begrazing met vee, het winnen van 

plaggen, strooisel en turf en het kappen van hout. Ten noorden tegen de Itterbeek kwamen 

wellicht reeds vroeger beemden voor, in gebruik als vochtig hooi- en weiland. Na de 

ontginningswet van 1847 werden ook de andere gronden in cultuur gebracht. In 1849 werd de 

hoeve Jagersborg gebouwd, die haar naam zou geven aan het bijhorende domein. Het is een 

gesloten hoeve, met boerenburgerhuis, schuur, stal en recente aanbouwsels tegen de 

achtergevel, die tijdelijk ook als herberg fungeerde. Zij ligt thans ingesloten tegen het 

gelijknamige industrieterrein van Maaseik. Vlakbij staat een kleine, langgestrekte hoeve, wat 

afgelegen van de weg. 

 

Om het gebied te ontwateren werd een veelheid van grachten en meestal kunstmatige zijbeken 

aangelegd. Het regelmatig en blokvormig wegenpatroon wijst trouwens op een jonge 

ontginning. Tegen het einde van de 19de eeuw was Jagersborg grotendeels bebost. Die 

bebossing werd vermoedelijk gekapt, gezien meer dan de helft van de huidige eikenbestanden 

dateren van 1911. Later werden vooral in het westelijke gedeelte van het gebied wisselend 

bossen omgezet tot weiden of herbebossingen met naaldhout uitgevoerd. Op vochtige plaatsen 

werd populier aangeplant. Sinds de jaren 1970 bleef het bodemgebruik nagenoeg ongewijzigd 

en werd het 300ha grote boscomplex door de overheid aangekocht. Thans bestaat het 

voornamelijk uit oudere gemengde eikenbestanden met een variatie van elzenbroeken, 

moerasbossen, naaldhout en populierenaanplanten. Heiderelicten, plassen, rietmoerassen en 

veengronden verhogen de ecologische waarde van het gebied. 

 

Het landschap ten zuiden van de hoeve Hof ter Heide, richting Jagersborg, wordt nog steeds 

gekenmerkt door een blokvormig patroon van natte graslanden. In dit coulissenlandschap 

laten bomenrijen en ijle houtkanten doorkijk toe. Wellicht komt het overeen met het uitzicht 

van de oorspronkelijke ontginningen. Noordelijker primeert het open vochtige grasland van 

de Geisterse Heide, waar waardevolle landschapselementen grotendeels verdwenen zijn. Dat 

zou in grote mate het gevolg zijn van de ruilverkaveling die in 1985-86 stroomafwaarts langs 

de Itter heeft plaatsgevonden. De vochtige hooibeemden aan de Itter, ten noorden van de 

Schaachterzijp noemde men De Raam. Kort na de tweede wereldoorlog nog werden er in het 

najaar na het oogsten van de toemaat koeien gehoed. Ook aan de oostelijke begrenzing met 
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Gremelslo liggen vochtige graslanden. Verspreid over het gebied komen nog wat bomenrijen, 

houtkanten, -wallen en struwelen voor. Dreven verbinden verschillende gebiedsdelen.” 
 
2.1.1.B. Ontwikkeling van het bosareaal Jagersborg sinds de Ferraris 
De bosbedekking van het domeinbos Jagersborg en omgeving op diverse historische kaarten 
sinds de Ferraris is terug te vinden op kaarten 12 t.e.m. 17. De boshistoriek is samengevat op 
de kaarten 18 en 19. 
 

• de Ferrariskaart (1771-1778) 
De kaart van de Ferraris (kaart 12) toont, waar nu Jagersborg ligt, een uitgestrekte 
heide- en moeras- (natte heide) vlakte tussen de Itterbeek en de Bosbeek, die in 
verbinding stond met het Grootbroek. Aan de oostelijke rand van het gebied, tegen 
Gremelslo, kwamen velden en een klein stukje bos voor. 

 
• Kaart van Vandermaelen (1846-1854) 

De kaart van Vandermaelen (kaart 13) toont voor Jagersborg en omgeving nog steeds 
dit landschap van moeras en heide. De heidezone (“Br”) komt ongeveer overeen met 
de zones vochtig en droog zand op de bodemkaart (cf. §2.2.2.A). Nat zand en nat 
zandleem op de bodemkaart zijn ingekleurd als moeras op de kaart van Vandermaelen. 
Het grootste deel van het huidige domeinbos waterde af via een moerasgebied naar de 
Itterbeek in het noorden. In het zuidoostelijk deel van het gebied stroomde de Kleine 
Beek (“Petit Ruisseau”). 
Het grensgebied tussen Neeroeteren en Maaseik was toen in gebruik voor het winnen 
van plaggen en turf, het kappen van hout en het weiden van koeien en schapen 
(Janssens & Winters 1998). 
Net ten oosten van het huidige domeinbos kwamen enkele stukken loofbos voor. 
De baan van Maaseik naar Bree, ten zuiden van het bos, is reeds te zien op deze kaart. 
 

• Gereduceerd kadaster van Neeroeteren en Maaseik (1849)  
Het gereduceerd kadaster (gebaseerd op het zgn. primitief kadaster) dateert eveneens 
van het midden van de negentiende eeuw (1849 voor deze 2 gemeenten) en geeft ook 
een goede aanwijzing betreffende het grondgebruik (ingescande kaarten zijn 
opgenomen in bijlage 5).  
Voor Jagersborg stemmen de moeras- en heidezones volledig overeen met die op de 
kaart van Vandermaelen. Het enige verschil is dat delen van het huidige bestand J38a 
en het aanpalende stuk bosreservaat (vlakbij het Vlakerhof), op de kadasterkaart als 
bos zijn ingekleurd. 
 

• Topografische kaart (1877); Kaart eigendom Flechet (ca. 1876) 
Rond 1865 werd het gebied van Jagersborg drooggelegd door het graven van 
afvoerbeken (Tapziep, Schaagterziep, Weergraaf en Raambeek) en het doortrekken 
van het Zwart Water (nu Witbeek) in het moeras. In dezelfde periode werd naaldhout 
aangeplant in zowat het volledige huidige domeinbos. In “De geschiedenis van 
Neeroeteren, deel 1” (Maes 1903) staat hieromtrent het volgende te lezen: 

“Een koninklijk besluit van 11 mei 1864, genomen in uitvoering der wet van 25 

maart 1847, had de droogmaking bevolen van de moerassen die zich tussen 

Bocholt, Beek, Bree, Tongerlo, Molenbeersel, Kinrooi en Neeroeteren 

uitstrekten. Den 5 juli 1865 werden alle gronden die in het ontwerp van het 

staatsbestuur begrepen waren, te Hasselt openbaar verkocht en toegewezen aan 
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Eugeen Claes en Willem Flechet voor een som van 265.000 franken. In 1866 en 

1867 besliste het gemeentebestuur van Neeroeteren over te gaan tot het 

aanleggen van 564 hectaren 53 aren en 60 centiaren dennenbosch. Luidens de 

beraadslagingen moesten deze beplantingen in 10 jaar afgedaan worden, ten 

einde de onkosten door de gewone inkomsten te kunnen dekken. Deze bosschen, 

voor het grootste deel op de Roderheide gelegen, hebben thans (1903) hun 

vollen wasdom bereikt en leveren jaarlijks een schone opbrengst voor de 

gemeentekas.” 
De nieuwe waterlopen en het wegennetwerk zijn reeds zichtbaar op de eerste 
topografische kaart van België (kaart 14; gepubliceerd in 1877; veldwerk verricht in 
1872). Er is ook reeds duidelijk gestart met het bebossen van het gebied met 
voornamelijk naaldhout. Het centrale deel van het huidige domeinbos is in 1872 nog 
heide, maar er is ook een grote blok grasland. Ook het bocagelandschap in De Brand 
en den Tösh is mooi te zien. 
 
Een archiefkaart, opgemaakt naar aanleiding van de verdeling van de eigendommen 
van Eugeen Claes en Willem Flechet (opgenomen in bijlage 5), beeldt het deel van de 
familie Flechet af, wat overeenkomt met het huidige Jagersborg. Het deel van de 
familie Claes lag ten westen hiervan en wordt niet afgebeeld. Op deze kaart van de 
eigendom Flechet is te zien dat de meeste percelen bebost zijn met dennen (“sapins”),  
meestal door aanplanting, maar sommige percelen, vooral op de drogere gronden in 
het westen, ook door bezaaiing. Deze bebossing gebeurde inderdaad bijna volledig 
tussen 1867 en 1876, dus binnen de 10 jaar zoals bepaald in 1866 (zie hierboven). 
Slechts twee percelen werden niet drooggelegd (“parties non asséchées”): 
overeenkomend met de huidige bestanden G1a en G6f. Slechts 1 ha was berkenbos 
(“Plantations de bouleaux en taillis”) in de driehoek ten zuiden van het Vlakerhof. In 
het zuiden (percelen J1, J2, J4f, J5a, J5h-j en buiten het domeinbos) lagen er weiden 
en akkers. 

 
• Topografische kaart (1890) 

Op de topografische kaart van 1890 (kaart 15) zijn slechts delen van percelen J1, J2, 
J4, J5 en G5 nog niet bebost: bestanden J1e, J1f, J1g, J2a, J2b, J5a, J5h, J5i en J5j 
waren weiland, bestand J4f akker en bestanden G5g en G5h weiland, omzoomd met 
hagen. Rond Gremelslo staan op deze kaart ook enkele loofhoutbestanden 
weergegeven: het huidige bestand J38a en het aanpalende stuk bosreservaat, en grote 
delen van percelen G3, G4, G5, G6 en G8. 

 
• Topografische kaart (1936) 

De topografische kaart uit 1936 (kaart 16) toont een duidelijke afname van het 
bosareaal rond Jagersborg: vooral ten westen van het domeinbos zijn veel 
naaldhoutbestanden omgezet in weiland. 
Het domeinbos zelf is in die periode nog steeds bijna volledig bebost (kaart 16), met 
uitzondering van de bestanden J2a, J2b, J4f, J5a, J5h, J5i, J5j, G5a, G5b, G5c, G6e, 
G6h, G7a, G8a en G8b. In bestand J27a is een klein heideveldje weergegeven: dit 
betreft hoogstwaarschijnlijk een kapvlakte. 
De meeste naaldhoutbestanden zijn op de kaart van 1936 omgevormd naar loofhout: 
meer dan de helft van de huidige eikenbestanden (zomereik en Amerikaanse eik) 
werden in 1911 aangeplant. Overgebleven naaldhoutbestanden zijn vooral te vinden 
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tussen Tapziep en Schaagterziep: delen van het bosreservaat, percelen J21, J25, J26, 
J27, J29, J30 en bestand G6d. 
 
Gedurende de eerste helft van de 20ste eeuw werden de beemden op de rechteroever 
van de Itterbeek (“De Raam”, noordelijk stuk van het domeinbos) gehooid en in de 
nazomer beweid met minstens 30 tot 40 koeien. De verschillende beemdpercelen 
waren niet afgespannen; bij het hoeden moesten de jongens bezems maken van 
berketwijgen (Burny 1999). 

 
• Topografische kaart (1960) 

Op de topografische kaart van 1960 (kaart 17; geeft de situatie van het landgebruik 
omstreeks 1955) zijn er weer een aantal bosbestanden (vooral ten NW van het bos, 
maar ook in het noordelijke deel van het domeinbos zelf) omgezet in weiland. Binnen 
het domeinbos zijn in de periode tussen 1936 en 1960 (delen van) bestanden J11a, 
J11b, J11c, J17c, J17d, J17e, J17f, J25d, J29a, J29b, J30a, J31d, J32d, J32e, J38a, 
G1c, G2a, G2b, G2c, G3j, G3k, G3l, G6a, G6b, G6c, G6d, G6g, G6b, G7c, G7d en 
G7f ontbost. Verder zijn alle niet beboste bestanden op de kaart van 1936 nog steeds 
niet bebost. 
De meeste bestanden bestaan uit loofhout. Naaldhout komt voor rond de Tapziep in 
het westen van het domeinbos (percelen J21, J22, J25, J26, J27, J28, J29, J30 en J31). 

 
• Historische evolutie – samenvatting 

Jagersborg maakte tot het einde van de 19de eeuw deel uit van een uitgestrekt heide- 
en moerasgebied. Rond 1865 werd het gebied drooggelegd en grotendeels beplant met 
naaldhout. Omstreeks 1911 werd het grootste deel van het domeinbos opnieuw 
aangeplant met zomereik en Amerikaanse eik; buiten het bos werd veel naaldbos 
omgezet in landbouwgrond. Gedurende de eerste helft van de 20ste eeuw werden veel 
bospercelen, binnen en buiten het huidige domeinbos, eveneens omgezet in 
landbouwgrond. De historische evolutie is samengevat op kaart 18. De 
bebossingshistoriek is gereconstrueerd op kaart 19. 

 
2.1.1.C. Cultuurhistorische elementen 
Het domeinbos Jagersborg en zijn omgeving is rijk aan archeologica, voornamelijk op de van 
nature drogere plaatsen (deflatiekommen, omkranst door de armen van paraboolduinen van 
verschillende oriëntatie in het westen van het domein). Bij onderzoek uit 1993 van een 
grafheuvel, uitgevoerd door de archeologische dienst van de stad Maaseik, bleek dat deze 
volledig doorwoeld was – vermoedelijk als gevolg van een opgraving in de periode 1880-
1900 (mededeling dd 15/5/1994 van H. Heymans, conservator Museactron). 
 
Het domeinbos herbergt enkele zeer dikke en oude bomen, hetzij in dreven langs beken, hetzij 
vroegere solitaire bomen die als gevolg van latere aanplantingen binnen het bos zijn komen te 
staan. Het betreft twee zomereiken langs de Schaachterzijp ter hoogte van J27g (westoever), 
een zomereik op de grens van G4a en G4b langs de weg, een beuk halverwege G4a langs de 
weg (op droger stuk tussen fijnsparren), en een es aan de westrand van G5a net ten noorden 
van G5d. In bestand G7g (vroeger beweid; zie 2.1.2.G) komen een aantal eiken voor met 
diameters rond 1m. Aangezien nooit een gebiedsdekkende inventarisatie van oude dikke 
bomen werd uitgevoerd in Jagersborg, is deze opsomming vermoedelijk onvolledig. 
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2.1.2 Kenmerken van het vroegere beheer 

Zoals hierboven beschreven, werd in 1911, na kapping van de dennenbestanden uit ca. 1870,  
het grootste deel van het domeinbos opnieuw aangeplant met zomereik en Amerikaanse eik. 
Deze bestanden werden waarschijnlijk regelmatig gedund; een aantal bestanden werd 
gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw ook omgezet in landbouwgrond. Vanaf 1977 
werden delen aangekocht door de Belgische Staat en later het Vlaams Gewest. 
Van voor 1992 zijn geen archieven teruggevonden. Diverse populierbestanden werden 
vroeger ondergeplant met fijnspar, als wilddekking. Zo ontstond een structuur van 
tweevoudig hooghout, zoals het vandaag nog terug te vinden is (cf. §2.3.2.1). 
 
Oude perceelsfiches met een overzicht van het geplande beheer (situatie juli 1995) zijn 
opgenomen in bijlage 6.1 (volgens oude perceelnummering; huidige nummering toegevoegd 
in linkermarge). Welke beheermaatregelen effectief werden uitgevoerd, is grotendeels niet 
bijgehouden. Het hierna volgende overzicht is een zo volledig mogelijke reconstructie van 
uitgevoerde beheerwerken, zoals op te maken uit gearchiveerde documenten. 
 
2.1.2.A. Aanplantingen 
Tabel 5 geeft een overzicht van de aanplantingen in het domeinbos Jagersborg sinds 1992, 
voor zover gedocumenteerd. Het plantverband in deze aanplantingen is 2m x 2m. Over de 
aanplantingen uit deze periode in de bestanden J5h, J5i, J5j, J11, J38a (deel), G1c (deel), G3b, 
G3d, G3g, G3j, G3k, G3l, G5g, G5h, G7a, G8b en G8c is geen informatie beschikbaar, in de 
meeste gevallen omdat ze nog door de voorgaande eigenaar werden uitgevoerd. 
 
Tabel 5: Aanplantingen in het domeinbos Jagersborg sinds 1992. 
Bestand Plantopp. (ha) Plantjaar Boomsoorten (aantallen en herkomst indien gekend)

(a) 

J30a (deel) 1.58 1992 zE (2425) 

J30a inboeting 1992 zE (1900, Brasschaat) 

J38a inboeting 1992 mE (800, Brasschaat) 

G2a (deel)  2000 zEl (1350), zE (225), vEd (290) 

G2b 0.71 2002 zEl (1980) 

G4c 1.60 1993 zE (3000, Brasschaat) 

G5c 0.78 1992 gEs (1250, Brasschaat) 

G5d 0.18 1993 B (200, Op de Beeck) 

G5e 2.41 1993 zE (1850, Op de Beeck) 

G8e inboeting 1992 cPo (10, Op de Beeck) 

(a) Lijst met afkortingen boomsoorten in bijlage 9. 

 
 
2.1.2.B. Dunningen en kappingen 
Het domeinbos Jagersborg was tot 2000 opgedeeld in twee kantons waar afwisselend werd 
gekapt. Sinds 2000 werden deze beide kantons samengevoegd. De kapregeling voorziet een 
kapcyclus van 6 jaar, met facultatieve kappingen na 3 jaar. 
 
De storm van 27/10/2002 veroorzaakte windval op diverse plaatsen in domeinbos (geen 
gegevens over het reservaat). Een deel hiervan is blijven liggen om het dood hout aan te 
vullen. De rest werd geruimd in 01/2003. In totaal werd n.a.v. deze storm ongeveer 23m³ 
zaaghout verkocht, waarvan 11,5m³ zomereik en verder kleinere volumes douglas, 
Amerikaanse eik, populier, tamme kastanje en Corsicaanse den. 
 



Deel 2 – Algemene beschrijving 
 

 

 23

Enkele populierenaanplantingen werden gekapt in 2003: J5a, J26b, J27c – samen goed voor 
551 stuks of 760m³. 
 
2.1.2.C. Bosverpleging 
In 2003 gebeurden de volgende verplegingswerken: 
- snoei populier in de percelen G2c, G3d, G3j, G3k, G7e, G8d en G8e 
- openzagen diverse wegen (snoei en kapping individuele bomen) 
- knotten wilgen in J32e op 6/2/2003 
 
2.1.2.D. Maaibeheer 
Het begaanbare wegennet binnen het domeinbos werd tot 2003 jaarlijks gemaaid met een 
klepelmaaier i.f.v. de toegankelijkheid. Nadien gebeurde dit minder frequent en niet overal, in 
afwachting van een duidelijker aflijning van de toegankelijke boswegen. 
 
2.1.2.E. Infrastructuur 
Er staan momenteel drie infoborden in het domeinbos: aan de Zuidkant van het bosreservaat 
ter hoogte van de centrale dreef, aan de grens tussen de bestanden J30b en J30c langs het 
fietspad, en in de Noordhoek van J29c langs de weg. Overige infrastructuur omvat barelen en 
afsluitpalen. Een deel van de barelen werden in 2003 uitgerust met sloten. Tenslotte is op 9 
plaatsen signalisatie aanwezig m.b.t. de toegankelijkheid. Een overzicht van alle in 2005 
aanwezige infrastructuur en signalisatie is opgenomen in bijlage 6.2. 
 
Een oude varkensstal van 200m² in bestand G7g (net ten NO van G7h, op kadasterperceel 
Maaseik afdeling 1 sectie A nummer 284F) werd in oktober 2002 afgebroken. De 
bouwvergunning hiertoe werd afgeleverd door de Afdeling RHOM Limburg op 12/4/2002. 
 
2.1.2.F. Experimenten 
In bestand J1h (zomereik aangeplant in 1900) werden in de periode 1982-1999 in totaal zes 
omtrekmetingen uitgevoerd aan aanvankelijk 18 eiken (waarvan er in 1999 nog 12 
overbleven). Een verwerking van deze kleine dataset, voor wat het waard is, levert een 
gemiddelde omtrekaanwas van 1cm per jaar. De meetreeks is opgenomen in bijlage 6.3. 
 
Bestand J5a werd in 2004 in samenwerking met het INBO op een beperkte oppervlakte 
aangeplant met in totaal 12 exemplaren van autochtone wilgen. Een schema van dit 
experiment met de details van de aangeplante soorten is opgenomen in bijlage 6.3. 
 
Op 6/2/2003 zijn aan de zuidkant van perceel G2a (naast bestand G2b) drie rijen 
wilgenstekken geplant parallel met de weg, afkomstig van het knotten van de wilgen in 
bestand J32e. De afstand tussen de rijen en de afstand tussen de stekken is telkens 4m. In de 
twee rijen dichtst bij de weg werden 42 stekken geplant met een spadegat en 42 stekken met 
een boorgat. In de derde rij werden 16 stekken geplant die op 1m hoogte afgeknipt werden. 
Een schema van dit experiment is opgenomen in bijlage 6.3. Van de 100 stekken overleefden 
er tot nu toe 24. Er is geen merkbaar verschil in aantal overlevende wilgen, met de spade of 
met een boorgat geplant. Enkel in de 3e rij is er slechts 1 wilg over. Alle overlevende wilgen 
zijn 2 à 5 m hoog, maar slechts enkele lijken als een mooie boom te ontwikkelen. De meesten 
zijn krom, ontwikkelen als struik of zijn ongezond. 
 
2.1.2.G. Varia 
Bestand G7g wekt omwille van de specifieke structuur en natuurwaarde de aandacht: enkele 
oude vrijstaande zomereiken (waarvan ook enkele dode), afgewisseld met grote open plekken 
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met zeggevegetatie, braamstruweel en/of spontane verjonging van allerelei boom- en 
struiksoorten. De analyse van de historische kaarten (§2.1.1.B) leert dat dit bestand werd 
bebost omstreeks 1870 met naaldhout, en tussen 1890 en 1936 werd omgevormd in loofhout 
(vermoedelijk in 1911, samen met de overige aanplantingen van zomereik in het domeinbos, 
al spreken sommige lokale bronnen van een veel oudere bebossing). Op alle recentere kaarten 
staat het bestand aangegeven als loofhout. De huidige bosstructuur zou ontstaan zijn door het 
specifieke beheer van de vorige eigenaar (lokale navraag door de boswachter). Deze zou 
enkele decennia geleden (vermoedelijk na 1966, jaar van aankoop van de betrokken percelen 
door de vorige eigenaar) het bestand grotendeels ontbost en ontstronkt hebben, op de huidige 
solitaire bomen na, en het geheel voor relatief korte tijd extensief beweid hebben door allerlei 
(pluim)vee. Na stopzetting van deze activiteit zou dan spontaan de huidige structuur ontstaan 
zijn. 
 
In 1999 werd in bestand J1h (bij de loods) een bodemsanering uitgevoerd na vervuiling met 
dieselbrandstof. 
 

2.2 Beschrijving van de standplaats 

2.2.1 Reliëf en hydrografie 

2.2.1.A. Reliëf 
Het domeinbos Jagersborg is gelegen in de Vlakte van Bocholt, die zwak afhelt van het 
zuidwesten naar het noordoosten. Het domeinbos heeft een vrij vlak reliëf met een 
hoogteligging tussen 32m en 34m. 
 
2.2.1.B. Hydrografie 
Cf. kaarten 7 (Statuut van de waterlopen) en 20 (Hydrografie). 
 
Het domeinbos Jagersborg ligt volledig in het Maasbekken. 
Alle beken in het domeinbos hebben een kunstmatig verloop. 
Het grootste deel van het domeinbos watert via een uitgebreid grachtenstelsel af naar de 
verschillende beken (Raambeek, Schaagterziep, Tapziep, Witbeek en Weergraaf), die 
samenkomen in de Zwart Waterbeek en afvloeien naar de Maas. De meest noordelijke 
bestanden van het bos wateren af via de Itterbeek, die eveneens afvloeit naar de Maas. Zwart 
Water en Itterbeek komen samen op de grens met Nederland in Thorn. 
 
Op de Bosbeek komen sinds de Middeleeuwen een aantal molens voor waarvan de oudste 
dateren van de dertiende en veertiende eeuw (http://www.molenechos.org/). Ten behoeve van 
deze watermolens werd het water van de Witbeek in Neeroeteren omgeleid naar de Bosbeek 
(J. Peeters, pers. med. 2005), waarschijnlijk vanaf de vroege Middeleeuwen. 
 
In het domeinbos komen ook enkele vijvers en poelen voor: 
- Bestand J27g: deze vijver in T-vorm (oppervlakte ongeveer 1 ha) werd aangelegd bij de 

drooglegging van het gebied rond 1870 en staat aangegeven op alle kaarten vanaf 1890. 
Tegenwoordig is een deel van de vijver verland zodat er 2 aparte vijvers zijn ontstaan, 
omzoomd met rietkragen en wilgenstruwelen. 

- Bestand J32e: verlande poel. 
- Bestand G5c: langwerpige poel, dichtgegroeid met wilg. 
- Bestand G5e: langwerpige poel, tot aan de rand beplant met jonge eiken. 
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- Bestand G8c: kleine verlande poel aan de N-rand, tot aan de rand beplant met jonge eiken. 
- ZO-hoek bosreservaat: verlande poelen. 
 
In de Vlaamse Landschapsatlas is het volgende te lezen m.b.t. de waterhuishouding van het 
ruimere gebied Jagersborg (fragment): 
“Omwille van het zwak reliëf en de daarmee gepaard gaande gebrekkige ontwatering is het 

gebied van nature drassig. Bovendien komen er diverse vochtige depressies en kommen voor. 

Ten oosten bevindt zich een brede ondiepe depressie, op hoogten van 31-33m, de laagste 

waarden in het dekzandlandschap, die verder noordelijk te volgen is en fluvio-eolische 

afzettingen bevat. Het is in deze depressie dat zowel de Itterbeek als het Zwartwater (of de 

Witbeek) afbuigen en kortstondig een Zuid-Noord oriëntatie aannemen. Ten Westen liggen 

deflatiekommen, omkranst door de armen van paraboolduinen van verschillende oriëntatie. 

De duinen vormen de enige, van nature drogere plaatsen.” 
 
De waterwinning van de VMW (cf. §1.1.B) zou volgens de Belgische Geologische Dienst 
geen effect hebben op het freatisch pakket en bijgevolg zou de invloed op de 
landbouwgebieden of natte natuurgebieden verwaarloosbaar zijn. Dit kan eventueel nagegaan 
worden door analyse van de meetreeksen uit de ondiepe peilputten, eenmaal de productie 
opgedreven wordt (deze meetreeksen kunnen opgevraagd worden bij de VMW). 
 
Mogelijk meer invloed op de waterhuishouding heeft de activiteit van de 
champignonkwekerij in de industriezone Jagersborg, ten ZO van het domeinbos. Deze pompt 
grondwater op van op een diepte van 46m. het effect van deze grondwaterwinning is echter 
niet onderzocht, en in de milieuvergunning wordt een maximaal debiet op te pompen water 
vastgelegd. 
 

2.2.2 Bodem en geologie 

2.2.2.A. Geologie 
Cf. kaart 21 (tertiaire geologische kaart). 
 
De ondergrond bestaat uit zandige, mariene en continentale afzettingen uit het tertiair: 
formaties van Diest (Mioceen). Deze rusten op Oligocene kleihoudende zanden en klei van 
het Boven-Rupeliaan (klei van Boom). 
 
In de Roerdalslenk, ontstaan ten gevolge van een aantal noordwest-zuidoost gerichte breuken 
(breuken van Bocholt, Hamont, Elen, Neeroeteren als gevolg van een hernieuwde tectoniek 
vanaf het Boven-Oligoceen), werden tijdens de overgang van het tertiair naar het kwartair een 
zogenaamde Kiezeloölietformatie en de formatie van Tegelen afgezet. Deze formaties 
bevatten vrij heterogeen, soms grof en grindrijke zanden met discontinue ligniet- en 
kleilenzen. 
 
In het kwartair werden ten noorden van de Roerdalslenk tijdens de Mindel-IJstijd door de 
Maas en Rijn grindlagen afgezet, die tijdens de hierop volgende Würmperiode afgedekt 
werden door een dekzandlaag (dikte 5 à 10m, gemiddeld 8m) van niveo-eolische oorsprong. 
Door het terugtrekken van de Maas ontstond een delta van moerassen en vennen nabij 
Molenbeersel, opgevuld door alluviale leemaanslibbing. 
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2.2.2.B. Bodem 
De bodem van domeinbos Jagersborg (kaart 22, Tabel 6) bestaat grotendeels uit matig natte 
lemig zandgronden met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont (Sdc), naar het 
noorden toe overgaand in natte lemig zandgronden met duidelijke ijzer en/of humus B 
horizont (Seg; podzolen). 
 
Centraal in het bos en langs de Tapziep komt een grote zone natte licht zandleembodem met 
sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont (Pec) voor. Vochtig zandleem (Pdc) komt 
uitsluitend in het bosreservaat voor. 
 
Langs de grotere beken (Itterbeek en Witbeek) komen zones voor zonder profielontwikkeling 
(..p). Een deel hiervan ligt in het bosreservaat. 
 
Over minieme oppervlaktes komen ook droog zand en veenbodems voor in het bos. 
Bestanden J3a en J27g zijn gekarteerd als antropogeen. Bestand J3a (OT; sterk vergraven) is 
loofbos. De historiek van dit perceel is ons niet bekend. Bestand J27g (OB) is een 
kunstmatige vijver (momenteel in een gevorderd proces van verlanding). 
 
Tabel 6: Bodemseries in domeinbos Jagersborg. 
Bodemserie Verklaring Voorkomen in het domeinbos Code kaart 22 

OB bebouwde zone J27g 1 

OT sterk vergraven terreinen J3a 1 

Sec Natte lemig zandbodem met sterk gevlekte, 
verbrokkelde textuur B horizont 

NO-hoek bos 3 

Secy Natte lemig zandbodem met sterk gevlekte, 
verbrokkelde textuur B horizont, zwaarder 
wordend in de diepte 

J26 3 

Secz Natte lemig zandbodem met sterk gevlekte, 
verbrokkelde textuur B horizont, lichter wordend 
in de diepte 

langs Witbeek (stroomopwaarts 
Schaagterziep) 

3 

Seg Natte lemig zandbodem met duidelijke ijzer 
en/of humus B horizont 

N en NW-hoek bos; J38a 3 

Segz Natte lemig zandbodem met duidelijke ijzer 
en/of humus B horizont, lichter wordend in de 
diepte 

langs Weergraaf: J4d en J4e 3 

Sep Natte lemig zandbodem zonder profiel langs Witbeek (stroom-afwaarts 
Schaagterziep) 

3 

Sdc Matig natte lemig zandbodem met sterk 
gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont 

tussen Schaagterziep en 
Raambeek 

4 

Sdct Matig natte lemig zandbodem met sterk 
gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont, met 
matige grindbijmenging 

J1f 4 

Sdcz Matig natte lemig zandbodem met sterk 
gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont, 
lichter wordend in de diepte 

ZW-hoek bos 4 

Sdg Matig natte lemig zandbodem met duidelijke 
ijzer en/of humus B horizont 

NW-rand bos 4 

Sdgz Matig natte lemig zandbodem met duidelijke 
ijzer en/of humus B horizont, lichter wordend in 
de diepte 

marginaal langs Weergraaf 4 

Zcg Matig droge zandbodem met duidelijke ijzer 
en/of humus B horizont 

J30b, J30c, J30e, G6e 4 

Zdg Matig natte zandbodem met duidelijke ijzer 
en/of humus B horizont 

J30c 4 
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Sbg Droge lemig zandbodem met duidelijke ijzer 
en/of humus B horizont 

marginaal in G6d en G6e 5 

Lfpz Zeer natte zandleembodem zonder profiel, 
lichter wordend in de diepte 

G6c 9 

Pecz Natte licht zandleembodem met sterk gevlekte, 
verbrokkelde textuur B horizont, lichter wordend 
in de diepte 

centraal en langs Tapziep 9 

Pegz Natte licht zandleembodem met duidelijke ijzer 
en/of humus B horizont, lichter wordend in de 
diepte 

J25d 9 

Pepz Natte licht zandleembodem zonder profiel, 
lichter wordend in de diepte 

langsheen Itterbeek: G6a 9 

Pfc Zeer natte licht zandleembodem met sterk 
gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont 

langs Weergraaf: J5f 9 

Pdcz Matig natte licht zandleembodem met sterk 
gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont, 
lichter wordend in de diepte 

bosreservaat 10 

V Veenbodem lokaal langs Itterbeek: G6a 26 

 
Grote oppervlaktes van alle bovenvermelde bodems zijn daarenboven gemarkeerd met 
variante z: moedermateriaal lichter of grover wordend in de diepte. In perceel J26 komt 
daarentegen een zone voor met als variante y, waarbij het moedermateriaal zwaarder of fijner 
wordt in de diepte. 
 

2.3 Beschrijving van het biotisch milieu 

2.3.1 Bestandskaart 

De bestandsindeling met aanduiding van het actuele bestandstype en de actuele open ruimte 
(situatie 1/1/2006) is weergegeven op kaart 23. Vroeger gebruikte bestandsindelingen zijn 
opgenomen in bijlage 7, samen met een conversietabel en de nummering van de proefvlakken 
per bestand. 
 

2.3.2 Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens 

De gegevens in deze paragraaf zijn gebaseerd op bosbouwkundige metingen (cf kaart in 
bijlage 1), uitgevoerd tussen september 2002 en juni 2004, en per bestand samengevat 
opgenomen in bijlage 1. Waar mogelijk werden recente wijzigingen t.g.v. kapping en/of 
aanplantingen (cf. §2.1.2) in rekening gebracht. Er wordt telkens vermeld of de gegevens 
gebaseerd zijn op de originele metingen (‘situatie bij inventarisatie’) dan wel aangepast zijn 
aan de situatie op 1/1/2006 (‘situatie in 2006’). 
Enkele zeer recente veranderingen ten gevolge van windval in januari 2007 (bestanden J27f 
en delen van J21c en J25b) en recente aanplantingen (gEs in J2b, zEl in G3k) zijn hier niet 
meer in rekening gebracht. De kap- en beheertabellen werden wel aangepast aan de nieuwe 
situatie. 
 
De volgende gegevens betreffende bestandskenmerken, boomsoortensamenstelling en 
dendrometrie hebben enkel betrekking op het domeinbos Jagersborg, dus exclusief het 
bosreservaat. 
 
 



Deel 2 – Algemene beschrijving 
 

 

 28

 
 

2.3.2.1 Bestandskenmerken 

Binnen het domeinbos Jagersborg hebben alle beboste bestanden de bedrijfsvorm ‘hooghout’. 
Een overzicht van de overige bestandskenmerken van het domeinbos Jagersborg is gegeven in 
Tabel 7. De gegevens in deze tabel dienen als basis voor de hierna volgende samenvattingen 
per bestandskenmerk. 
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Tabel 7: Oppervlakte, bestandstype (BT), mengingsvorm (M), inheems karakter (I), sluitingsgraad (S), hoofdboomsoorten (HB), 

nevenboomsoorten (NB), plantjaar, leeftijd en leeftijdstype per bestand in het domeinbos Jagersborg (situatie in 2006). 
Bestand Opp. 

(ha) 

BT
(a) 

M
(b) 

I
(c) 

S
(d) 

HB
(e) 

NB
(e) 

Plantjaar
(f) 

L
(g) 

LT
(h) 

Opmerking 

BOSPLAATS JAGERSBORG 

1a 0.65 NH H E 1/3-2/3 jL  1965 1965 G  
1b 0.47 LH S I >2/3 zE/Be  1965/NV 1965 O  
1c 0.19 NH H E >2/3 fS  1965 1965 G  
1d 0.43 NH H E >2/3 cD  1965 1965 G  
1e 2.88 LH H I 1/3-2/3 zE zEl/Sh/Be 1911 1911 G  
1f 1.24 LH S I >2/3 zE/zBe gEs 1911/1970 1970 O oudere zE/Be in bestand verspreid 
1g 0.90 NH H E >2/3 jL fS/zE/Be 1965/NV 1965 O  
1h 3.60 LH H I 1/3-2/3 zE Pk/B/aE/tKa/gEd/rBe 1900 1900 G rand Pk 
1i 1.02 LH S EI >2/3 cPo zE/aE/Be/Pk/aP 1965/NV 1965 O rand Pk 
2a 2.80 LH H I >2/3 zE Es/aE/tKa/zLi/zK 1984 1984 G  
2b 4.10 TB nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt grasland met rand van oude populieren 
3a 4.35 LH S IE >2/3 zE/aE Be/L/Ds/Es/El 1911/1940 1911 O  
4a 2.01 LH H I >2/3 zE  1911 1911 G  
4b 0.49 NH H E 1/3-2/3 jL  1960 1960 G  
4c 0.93 NH H I 1/3-2/3 gD Be 1955 1955 G  
4d 0.63 LH S EI >2/3 cPo/aE/Be zEl/Lb 1970/NV 1970 O nat stuk met Be; droog stuk met aE en 

zEl 
4e 1.50 LH S EI >2/3 aE/zE fS/zEl/gP/zBe 1911 1911 G zeer nat aan westrand 
4f 2.20 LH G I <1/3 zE/Es/zK Be/varia in rand 1996 1996 G  
5a 0.23 LH/(TB) H I <1/3 sWi/gWi rand van zE/Wi/Es 2004 2004 G slechts hoek van bestand aangeplant met 

Wi, rest ligt braak 
5b 1.55 GLH S IE >2/3 zE/sS aE/zBe 1911 1911 G  
5c 0.78 LH S I >2/3 zE eMd/El/Wi/Be/Es 1990 1990 G zeer nat aan oostrand 
5d 1.08 NH H I >2/3 gD/Be  1960 1960 G  
5e 0.63 LH S IE >2/3 Be/aE  1965 1965 G  
5f 1.83 LH S EI >2/3 aE/zE Be/aP/zEl/gP/zBe 1911 1911 G zeer nat aan westrand 
5g 0.23 NH H E 1/3-2/3 jL  1960 1960 G  
5h 1.74 LH G I <1/3 zE/Es/zK zK/varia in rand 1996 1996 G  
5i 0.31 LH H I <1/3 Es/zK tKa 1995 1995 G  
5j 1.01 LH H I <1/3 zE rand van eMd/B/zK 1995 1995 G  
11a 2.39 LH H I >2/3 zE Es 1994 1994 G Es in kleine groepjes aanwezig 
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11b 2.60 NH H E >2/3 jL  1994 1994 G inhammen gekapt langs N-grens 
11c 1.36 NH H E <1/3 Ds Wi 1995 1995 G slechts 10-15% bedekking, rest open 
17a 1.08 LH S I >2/3 zE/rBe/zLi Sh/Lb 1911/NV 1911 O  
17b 0.35 LH H I >2/3 zE  1960 1960 G Po gekapt in 1997 
17c 2.38 LH H I >2/3 zEl zE 1987 1987 G  
17d 0.78 LH H I 1/3-2/3 zE  1988 1988 G  
17e 1.16 NH H E >2/3 jL Sh 1987 1987 G  
17f 0.69 LH H I >2/3 rBe  ? 1987 G  
21a 0.72 LH S I >2/3 rBe rPo NV 1985 G  
21b 1.56 LH H I >2/3 zE R/Sh 1911 1911 G  
21c 0.94 NH H E >2/3 cD rBe/jL 1970 1970 G jL in 1 groepje aanwezig 
21d 0.96 NH S E >2/3 jL/Ds  1955 1955 G  
21e 0.50 NH H I >2/3 gD zBe 1964 1964 G  
21f 1.48 NH H I 1/3-2/3 gD rBe 1945 1945 G  
21g 1.02 LH H IE 1/3-2/3 zE aE 1911/1960 1911 O  
21h 0.41 LH S I >2/3 zE rPo/zBe 1911/NV 1911 O  
25a 3.10 NH H E 1/3-2/3 cD gD 1970 1970 G  
25b 2.52 NH H E >2/3 cD  1962 1962 G  
25c 1.52 NH H I >2/3 gD  1962 1962 G  
25d 0.67 LB nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt  
26a 2.11 NH H I 1/3-2/3 gD rBe 1955/1968 1955 G  
26b 3.65 LH/(TB) G I <1/3 zEl/Be  NV 1970 G Po gekapt in 2003 
26c 0.79 NH H E >2/3 cD rBe/Sh 1974 1974 G  
27a 0.71 LH S EI >2/3 cPo/zEl rBe 1988/NV 1988 G  
27b 1.00 LH H I 1/3-2/3 zE  1991 1991 G  
27c 1.78 LH/(TB) S EI >2/3 cPo/zEl  1974/NV 1974 O strook cPo in westen; rest bestand opslag 

zEl na kapping cPo 
27d 0.71 LH H I >2/3 zE Es/rBe 1950 1950 G  
27e 0.18 NH H I 1/3-2/3 gD  1965 1965 G  
27f 1.87 NH H E >2/3 fS aE/zE/rBe/Lb 1967 1967 G  
27g 0.97 pop nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt deels verlandde vijver; overloop beek; 

dikke sliblaag; rand van zE 
27h 0.13 LH S IE >2/3 zE/zEl aE/zK/rBe/fS/bWi/Zs/z

Be/eMd/wEl/Sh 
1911/NV 1911 O soortenrijke rand 

29a 0.47 NH H E 1/3-2/3 jL aE/zE/rBe/gWi 1955 1955 G  
29b 1.39 NH H I 1/3-2/3 gD aE/zE 1956/1963 1956 G  
29c 3.82 NH H E >2/3 cD aE/zE 1965 1965 G  
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30a 4.09 LH G I 1/3-2/3 zE/zEl/B/Es/
Wi/zK/Li 

 1992 1992 G jong gevarieerd bestand; rand van zE 

30b 0.52 NH H E >2/3 cD rBe/aE/zE 1967 1967 G sporadisch gD in de rand 
30c 0.84 LH H I >2/3 rBe Lb/aE/zE 1975/NV 1975 G  
30d 0.71 LH S I >2/3 sWi/zEl zE/fS/aE/zK/rBe NV nvt O zeer nat bestand 
30e 0.46 LH H I >2/3 rBe zE NV 1970 G  
31a 0.77 LH S EI >2/3 cPo/zEl  1983 1983 TH  
31b 2.31 LH S I >2/3 zE rBe 1911/NV 1911 O  
31c 0.93 NH H E >2/3 cD  1960 1960 G  
31d 2.59 LB nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt weide met poel 
31e 1.71 LH H E 1/3-2/3 cPo  1983 1983 G  
32a 0.63 LH S EI >2/3 cPo/zEl  1983 1983 TH  
32b 3.66 LH H E >2/3 aE zE/rBe/gD 1900 1900 G  
32c 1.98 LH S IE >2/3 zE/aE rBe/Lb 1900 1900 G  
32d 1.84 LB nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt weide met zE en tP aan de straatkant 
32e 0.24 pop nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt Wi in de boomlaag; Sh in de nevenetage; 

een natte depressie van riet en grote 
lisdodde met struweel van Wi; rand van 
knotwilg 

38a 5.37 LH S E 1/3-2/3 cPo zE/aE/zBe/mE/rBe/rPo/
bWi/eMd/Sh 

1975/1990/1
992/1995 

1990 TH groepen mE en zE in de nevenetage; 
periodiek zeer nat; rand met diverse 
soorten 

BOSPLAATS GREMELSLO 

1a 0.70 LH S I >2/3 gWi  NV nvt O zeer nat bestand 
1b 1.68 LH S I >2/3 zE zBe/aE 1960 1960 G  
1c 6.74 LH S I 1/3-2/3 zEl/zE Es 1970/1994 1970 O  
2a 3.81 LH/(TB) G I <1/3 zEl/zE/vEd  2000 2000 G  
2b 0.71 LH H I >2/3 zEl  2002 2002 G  
2c 1.57 LH S EI >2/3 cPo/zEl/Be/

Wi 
 1987/NV 1987 O zEl niet in ganse bestand ondergeplant; 

Po van 2 leeftijden 
2d 1.31 LH H I >2/3 zE zBe 1920 1920 G  
2e 0.50 LH S I >2/3 gWi/zEl  NV nvt O zeer nat bestand 
2f 0.11 NH H E >2/3 jL   1945 G  
2g 0.88 LH S E >2/3 aE/zE  1911 1911 G  
3a 0.76 LH H I >2/3 Be zEl/zE/jL 1970 1970 G groepje jL aanwezig van 10 stuks 
3b 1.69 LH S IE >2/3 zE Rh/rBe/Lb 1970/NV 1970 G  
3c 1.49 NH H E >2/3 cD gD/Be 1955 1955 G  



Deel 2 – Algemene beschrijving 
 

 

 32

3d 2.04 LH S IE >2/3 zEl/cPo/zE/
Be/Lb 

zBe/gWi/fS 1970/NV 1970 G  

3e 0.96 NH H I >2/3 gD cD 1955 1955 G  
3f 0.98 LH S EI >2/3 aE/zE Sh/Lb/Be 1920 1920 G  
3g 1.20 LH S IE >2/3 rPo/cPo zEl/Vk/zBe/Lb/zE/Es 1993/NV 1993 O  
3h 1.89 LH S IE >2/3 zE/aE  1920 1920 G  
3i 0.49 LH H I >2/3 zE zBe/Lb/aE 1920 1920 G  
3j 0.64 LH S EI >2/3 cPo zEl/gWi 1993 1993 G Po Ghoy 
3k 2.03 GLH S E >2/3 cPo/fS zE/Be/rPo/Wi/eMd/Sh 1993 1993 TH Po Ghoy; fS op ongeveer 20% van de 

oppervlakte 
3l 0.53 LH H I 1/3-2/3 zK zE/Be/rPo/Wi/eMd/Sh 1993 1993 G  
4a 1.56 GNH S E >2/3 fS/Be/Pc zE 1970/NV 1970 G  
4b 0.25 GLH S E >2/3 cPo/fS Be/zE/aE/bWi/zEl 1975 1975 TH  
4c 1.60 LH H I >2/3 zE  1993 1993 G  
4d 2.87 LH H I >2/3 zE  1930 1930 G  
5a 6.82 GLH S E >2/3 cPo/fS zE/rPo/rBe/Es/eMd/zEl

/gV 
1975 1975 TH open plek ten ZW van G5c; fS op helft 

van oppervlakte 
5b 0.31 LH G I >2/3 gEs zE 1991 1991 G  
5c 0.78 LH H I >2/3 gEs  1992 1992 G poel aanwezig 
5d 0.18 LH S I >2/3 zE/B  1920/1993 1920 O  
5e 2.41 LH G I >2/3 zE/zK  1993/1994 1994 G poel aanwezig 
5f 0.59 LH S I >2/3 zE zBe/tKa 1900 1900 G  
5g 4.96 LH H E 1/3-2/3 cPo zE/Be 2001 2001 G enkele overstaanders van zE aanwezig 
5h 0.70 LH S I >2/3 rPo Wi/zBe/zEl/Lb 2001 2001 G  
6a 0.89 LH H I >2/3 zE  1925 1925 G  
6b 0.21 LH S I >2/3 Be zE 1990 1990 G  
6c 0.41 LH G I >2/3 zEl/rBe bWi/zE 1990 1990 G verschillende afkomsten van zEl in groep 

geplant 
6d 1.54 GLH G I >2/3 zE/gD Be  1950 O bestand bestaat uit 3 typen: gD met 

loofhout / zE / grasland; volledig 
omheind; nog infrastruktuur aanwezig 
van een woning 

6e 4.37 NH H E >2/3 cD  1957 1957 G  
6f 1.66 LH S I >2/3 zBe rBe/zE/Sh 1960/1965 1960 G  
6g 3.03 LB nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt maisakker met rij populieren aan O-zijde 
6h 0.43 LB nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt  
7a 1.97 LH S I <1/3 zE/zEl  2000 2000 G  
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7b 0.21 LH S I >2/3 sWi/zEl  NV nvt O zeer nat bestand 
7c 1.36 LH H I >2/3 zE Es/Wi/zEl/vK/rBe/Lb 1991 1991 G smal stuk aan Z-zijde bestaat uit 

ruigtekruiden; groepje Es aangeplant 
7d 0.36 LH H E >2/3 cPo Wi/zE/Es/zEl/vK/rBe/L

b 
1980 1980 G  

7e 1.96 LH S IE >2/3 cPo Wi/zEl/zE/Es/Be/vK/Lb 1991/NV 1991 G enkele overstaanders van zE aanwezig 
7f 1.56 GLH S E >2/3 cPo/fS zE/Es/Wi/zEl/vK/rBe/L

b 
1980 1980 TH  

7g 4.20 LH H I 1/3-2/3 zE zEl/Es 1900 1900 G zaadbestand van zE; enkele natte open 
plekken met riet en zegges; rij Po aan 
rand met perceel 4 geringd 

7h 0.16 GNH S I >2/3 gD/zE rBe 1950 1950 G  
8a 1.20 GLH S E >2/3 cPo/fS Be/zE/Es/Wi/zEl/vK/Lb 1975 1975 TH  
8b 1.64 LH G I 1/3-2/3 Es/zE Wi/zEl/vK/Be/Lb/zK 1995 1995 G  
8c 1.10 LH H I >2/3 zE  1992 1992 G oude poel aan noordrand 
8d 4.26 GLH S E >2/3 cPo/fS zE/zEl/Es/rPo/zBe/Wi 1970/1975 1970 TH  
8e 1.38 LH S EI >2/3 cPo/bWi zE/zEl/Es/rPo/zBe/Wi 1992 1992 G  

(a) Bestandstype: LH (loofhout); GLH (gemengd loofhout); GNH (gemengd naaldhout); NH (naaldhout); LB (deels) nog in landbouwgebruik; pOp permanent open ruimte. 
 Betekenis: 

aandeel loofhout (% van het grondvlak) 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90 
Bestandstye NH GNH GLH LH 

(b) Mengingsvorm: S (stamsgewijs) en G (groepsgewijs) gemengde bestanden bestaan uit minimum 2 verschillende boomsoorten, waarbij 1 boomsoort maximaal 80% van 
het grondvlak inneemt. Andere bestanden zijn homogeen (H). 
(c) Inheems karakter: I (inheems); IE (inheems-exoot); EI (exoot-inheems); E (exoot). 
 Betekenis: 

aandeel inheems (% van het grondvlak) 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90 
inheems karakter E EI IE I 

(d) Sluitingsgraad: wordt bepaald op basis van de bedekking van de bodem door de kroonprojecties (in 3 klassen). 
(e) HB (hoofdboomsoorten) en NB (nevenboomsoorten): lijst met afkortingen in bijlage 9. 
(f) Plantjaar van de hoofdboomsoort(en); NV natuurlijke verjonging. 
(g) Leeftijd (jaar). Voor bestanden met meerdere plantjaren en/of natuurlijke vegetatie wordt de leeftijd vermeld van de oudste bomen die nog minimaal 20% van het 
grondvlak uitmaken. 
(h) Leeftijdstype: G (gelijkjarig), O (ongelijkjarig); TV (tweevoudig hooghout). Een bestand is ongelijkjarig indien minstens twee leeftijdsklassen (in schijven van 20 jaar) 
aanwezig zijn die elk minstens 20% van het grondvlak vertegenwoordigen. 
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2.3.2.1.A. Bestandstype 
Uit kaart 23 en Tabel 8 blijkt het grote aandeel loofhout binnen het domeinbos Jagersborg: 
ruim 63% van de oppervlakte bestaat enkel uit loofhout, en op nog eens ruim 9% is loofhout 
in de meerderheid. De belangrijkste soort is zonder meer zomereik (ruim 41ha homogeen en 
15,5ha gemengd met ander inheems loofhout), gevolgd door cultuurpopulier al dan niet met 
onderetage van loofhout (23,5ha), zwarte els (bijna 20ha) en de mening 
zomereik/Amerikaanse eik (ruim 13ha). Het gemengde loofhout bestaat hoofdzakelijk uit 
tweevoudig hooghout van cultuurpopulier met fijnspar (ruim 16ha) in de bosplaats Gremelslo. 
Naaldhout (voornamelijk Corsicaanse den, grove den en Japanse lork) beslaat bijna 1/5 van de 
bosoppervlakte, doorgaans op de drogere zandgronden in de bosplaats Jagersborg. De 
permanente open ruimte beslaat nauwelijks 0,6% van de totale bosoppervlakte en omvat de 
vijver in bestand J27g en de natte depressie in J32e. Verder zijn ruim 4ha te herbebossen na 
kappingen. 
 
Ruim 8,5ha is nog in landbouwgebruik, waarvan 3ha in 2006 pachtvrij wordt (G6g); in de 
overige bestanden (J25d, J31d, J32d en G6h) is de afloop van de pacht te overleggen en 
worden de maatregelen voorzien in dit beheerplan pas van kracht na afloop van de 
pachtperiode. 
 
Tabel 8: Bestandstypes in het domeinbos Jagersborg (situatie in 2006). 
 Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

Loofhout 130.99 63.64 
Gemengd loofhout 19.21 9.33 
Gemengd naaldhout 1.72 0.84 
Naaldhout 40.05 19.46 
Open ruimte 1.21 0.59 
Te bebossen 4.10 1.99 
Landbouw 8.56 4.16 

Totaal 205.84 100.00 

 
2.3.2.1.B. Mengingsvorm en inheems karakter 
Tabel 9 geeft een gecombineerde samenvatting van de mengingsvorm en het inheems karakter 
van de bestanden. Als gevolg van de definities (cf. noten b en c bij Tabel 7) kan een bestand 
gelijktijdig geklasseerd worden als homogeen en gemengd inheems-exoot; in dat geval neemt 
een exoot meer dan 10% van het grondvlak in, maar minder dan 20%. 
 
Een kleine helft van het domeinbos Jagersborg bestaat uitsluitend uit inheemse soorten, 
voornamelijk bestanden op basis van zomereik (55,6ha), zwarte els (17,7ha) en grove den 
(10,3ha). Het aandeel inheemse gemengde bestanden is net boven de minimumgrens van 20% 
volgens de criteria duurzaam bosbeheer. De beheervisie voor openbare bossen (Afdeling Bos 
& Groen 2001) stelt hier op termijn echter 80% voorop. Bestanden op basis van exoten maken 
bijna 1/3 uit van het domeinbos. Hier zijn vooral cultuurpopulier (28,5ha), Corsikaanse den 
(18,9ha) en Japanse lork (7,6ha) bepalend. Voor deze bestanden schrijven de criteria voor 
duurzaam bosbeheer voor van op termijn een menging met inheemse soorten van minimaal 
30% te realiseren. Verder bestaat ruim 15% van het domeinbos uit overgangsvormen, waarbij 
vooral de mengingen Amerikaanse eik/zomereik (13ha) en cultuurpopulier/inheems loofhout 
(12ha) opvallen. 
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Tabel 9: Mengingsvorm en inheems karakter in het domeinbos Jagersborg (situatie in 2006). 

 
Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

Homogeen Gemengd (S+G) Homogeen Gemengd (S+G) 

Inheems 50.75 44.82 24.66 21.77 
Inheems-exoot 1.02 17.42 0.50 8.46 
Exoot-inheems nvt 13.44 nvt 6.53 
Exoot 39.63 24.89 19.25 12.09 
niet van toepassing 13.87 6.74 
Totaal 205.84 100 

 
2.3.2.1.C. Sluitingsgraad 
Gegevens over de sluitingsgraad in het domeinbos zijn samengevat in Tabel 10. De jonge 
aanplantingen hebben doorgaans een sluitingsgraad van minder dan 1/3; eenmaal de 
aanplantingen in de staakhoutfase komen is de sluitingsgraad >2/3. Een middelmatige sluiting 
komt voor in een korte overgangsfase, of ook in oudere bestanden waarin sterk gedund werd 
of met een grote mortaliteit. Gemiddeld genomen is het domeinbos Jagesborg met ruim 60% 
gesloten bestanden een eerder dicht bos, hoewel op toch 1/4 van de oppervlakte halfopen 
situaties aanwezig zijn. 
 
Tabel 10: Sluitingsgraad in het domeinbos Jagersborg (situatie in 2006). 
 Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

<1/3 16.28 7.91 
1/3-2/3 49.55 24.07 
>2/3 126.14 61.28 
niet van toepassing 13.87 6.74 
Totaal 205.84 100 

 
2.3.2.1.D. Leeftijdsverdeling 
De boomlaag in het domeinbos Jagersborg is voor bijna 70% gelijkjarig, waarvan 50% jonger 
dan 50 jaar en een kleine 20% tot 110 jaar (Tabel 11). Het is onduidelijk of bepaalde 
bestanden in de bosplaats Gremelso misschien toch ouder zijn (G7g zou volgens sommige 
bronnen zelfs tot 150 jaar oud kunnen zijn); hier werd uitgegaan van het plantjaar 1911 dat 
voor de meeste gelijkaardige bestanden wel gedocumenteerd is. Ongelijkjarige bestanden 
(bijna 13%) komen verspreid voor; het betreft doorgaans bestanden met een natuurlijk 
verjongde onderetage, in enkele gevallen ook bestanden met aanplanting onder scherm. 
Tweevoudig hooghout (ruim 11%) zijn telkens bestanden van cultuurpopulier met onderetage 
van fijnspar of zwarte els, allemaal tussen 10 en 40 jaar oud. 
 
Over het algemeen is de leeftijdsverdeling eerder onevenwichtig, met een groot aandeel 
recente aanplantingen tot 20 jaar waaronder ook de meeste populierenaanplantingen (32%), 
een belangrijk aandeel jonge bestanden tot 40 jaar (25%), een duidelijk kleiner aandeel 
doorgroeiende bestanden tot 60 jaar (13%), een bijna afwezige groep tot 80 jaar (<2%) en 
slechts een relatief beperkt aandeel oudere bestanden (19%). 
 
Tabel 11: Leeftijdsverdeling in het domeinbos Jagersborg (situatie in 2006). 

Leeftijdsklasse 

(jaar) 
Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

Gelijkjarig Ongelijkjarig(a) Tweevoudig 
hooghout 

Gelijkjarig Ongelijkjarig(a) Tweevoudig 
hooghout 

1-10 20.64 0.00 0.00 10.03 0.00 0.00 
11-20 35.36 2.77 7.40 17.18 1.35 3.60 
21-30 5.71 0.00 11.23 2.77 0.00 5.46 
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31-40 18.79 12.78 4.26 9.13 6.21 2.07 
41-50 23.64 0.00 0.00 11.48 0.00 0.00 
51-60 2.46 1.54 0.00 1.20 0.75 0.00 
61-70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
71-80 3.76 0.00 0.00 1.83 0.00 0.00 
81-90 4.67 0.18 0.00 2.27 0.09 0.00 
91-100 15.53 9.30 0.00 7.54 4.52 0.00 
101-110 9.83 0.00 0.00 4.78 0.00 0.00 
niet van toep. 15.99 7.77 
Totaal 205.84 100.00 

(a) Voor ongelijkjarige bestanden wordt de leeftijdsklasse in rekening gebracht van de oudste bomen die nog 
minimaal 20% van het grondvlak uitmaken. 

 

2.3.2.2 Boomsoortensamenstelling 

De gegevens m.b.t. de boomsoortensamenstelling zijn gebaseerd op de metingen bij 
inventarisatie, zonder rekening te houden met eventuele beheermaatregelen sindsdien. 
Bovendien gebeurden niet alle inventarisaties in hetzelfde jaar. De resultaten refereren dus 
naar een globaal beeld van een denkbeeldig gemiddeld bestand, dat niet als dusdanig 
voorkomt op het terrein. Meer details zijn beschikbaar in bijlage 1. 
 
2.3.2.2.A. Zaailingen 
Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte tot 2 meter (Tabel 12). 
Hoewel een hoog aantal zaailingen voorkomt (gemiddeld ruim 17600 per ha, allemaal 
natuurlijke verjonging) heeft slechts een klein aandeel de hoogteklasse tot 2m bereikt. 
Opvallend is dat zowel zomereik als Amerikaanse eik bijzonder goed verjongen maar dat 
nauwelijks zaailingen doorgroeien, vermoedelijk als gevolg van de dichtheid van de 
bestanden. Globaal gezien is het overgrote deel van de doorgroeiende zaailingen inheems, met 
Europese vogelkers, sporkehout en berk als voornaamste vertegenwoordigers. 
 
Tabel 12: Zaailingen in het domeinbos Jagersborg (situatie bij inventarisatie). 

Hoogteklasse (cm) Boomsoort Gemiddeld stamtal (/ha) 

150-199 Europese vogelkers 76 
 Sporkehout 21 
 Amerikaanse eik 2 

100-149 Berk 16 
 Krentenboompje 6 
 Lijsterbes 5 

50-99 Amerikaanse eik 121 
 Ratelpopulier 106 
 Berk 103 
 Lijsterbes 47 
 Zomereik 40 
 Sporkehout 39 
 Gewone es 1 

0-49 Zomereik 9420 
 Amerikaanse eik 6026 
 Corsikaanse den 697 
 Lijsterbes 287 
 Berk 287 
 Sporkehout 271 
 Douglasspar 39 
 Amerikaanse vogelkers 17 
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 Grauwe wilg 13 
 Ratelpopulier 7 
 Boswilg 5 
 Zoete kers 2 
 Hulst 1 

 totaal 17653 

 
2.3.2.2.B. Struiklaag 
Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte vanaf 2 meter en een omtrek 
kleiner dan 20cm (Tabel 13). Met een gemiddeld aantal van bijna 1000 exemplaren per ha is 
de struiklaag behoorlijk goed ontwikkeld. Het grootste deel van de struiklaag bestaat uit 
natuurlijke verjonging, met uitzondering van een deel zomereik, zwarte els, fijnspar, 
moeraseik en zoete kers die aangeplant zijn. Bij de natuurlijke verjonging zien we dat vooral 
berk en wilg massaal doorgroeien; beide soorten hebben inderdaad in het recente verleden 
enkele open ruimtes (na kaalkap of in natte depressies) kunnen koloniseren. Verder blijven 
ook lijsterbes en sporkehout belangrijke spontaan verjongende soorten die erin slagen in de 
onderetage te overleven. Ook de struiklaag bestaat voor het grootste deel uit inheemse 
soorten, hoewel lokaal exoten kunnen overheersen (bvb Amerikaanse eik). 
 
De hoeveelheid dood hout in de struiklaag bedraagt ruim 10% van het totale stamtal, 
voornamelijk berk, sporkehout en zwarte els. 
 
Tabel 13: Struiklaag in het domeinbos Jagersborg (situatie bij inventarisatie). 

Hoogteklasse (cm) Boomsoort 
Gemiddeld stamtal (/ha) 

levend dood 

600-800 Berk 104 21 
  Boswilg 52 4 
  Grauwe wilg 46 0 
  Zwarte els 17 13 
 Lijsterbes 10 0 
  Sporkehout 9 1 
  Ratelpopulier 3 2 

400-600 Zwarte els 82 11 
 Lijsterbes 61 0 
 Sporkehout 58 11 
 Berk 41 11 
 Zomereik 39 2 
 Grauwe wilg 13 7 
  Fijnspar 5 17 
  Gewone es 4 0 
  Amerikaanse eik 3 1 
  Grauwe abeel 2 0 
  Boswilg 0 1 

200-400 Sporkehout 127 9 
  Berk 70 6 
  Europese vogelkers 54 0 
 Lijsterbes 49 1 
 Zomereik 30 0 
 Grauwe wilg 18 0 
 Amerikaanse eik 17 0 
 Boswilg 10 1 
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 Cultuurpopulier 9 0 
  Eenstijlige meidoorn 8 0 
  Zwarte els 8 0 
  Ratelpopulier 3 0 
 Amerikaanse vogelkers 3 0 
  Fijnspar 3 0 
  Moeraseik 3 0 
  Grove den 1 0 
  Krentenboompje 1 0 
  Zoete kers 1 0 
 Totaal 968 119 

 
2.3.2.2.C. Boomlaag 
De boomlaag omvat alle bomen met een omtrek vanaf 20cm (Tabel 14). Uit de metingen 
blijkt een gemiddeld volume van 161m³/ha en een gemiddeld grondvlak van 19,5m²/ha. Deze 
cijfers omvatten zowel de volwassen bestanden, de jonge aanplantingen als de niet beboste 
oppervlaktes. 
 
Gemiddeld over het volledige domeinbos Jagersborg is zomereik de belangrijkste boomsoort 
(zowel m.b.t. grondvlak als volume), onmiddellijk gevolgd door cultuurpopulier en 
Corsikaanse den. Amerikaanse eik, grove den, fijnspar, Japanse lork, berk en zwarte els zijn 
de belangrijkste overige soorten, met aandelen van 2-8% aan de staande voorraad. Er zijn wel 
duidelijk verschillen tussen de bosplaatsten Jagersborg en Gremelso voor populier (14% 
versus 34% van het volume), fijnspar (3% versus 11%), Amerikaanse eik en grove den 
(telkens 11% versus 3%). 
 
Samen maken de exoten 57% van de staande voorraad uit, ruim meer dus dan hun 
oppervlakte-aandeel in het domeinbos. Opvallend is wel het relatief grotere aandeel van 
inheemse soorten in het stamtal (op fijnspar na vanwege het tweevoudig hooghout), hetgeen 
wijst op de recente inspanningen om inheems loofhout aan te planten of spontaan te laten 
verjongen. Behalve de soorten in tabel 14 zijn nog kraakwilg, Europese vogelkers, eenstijlige 
meidoorn, gewone esdoorn, grauwe abeel, zilverspar, witte els en gewone vlier in 
verwaarloosbare hoeveelheden waargenomen (telkens minder dan gemiddeld 1 boom per ha). 
 
Tabel 14: Boomlaag in het domeinbos Jagersborg (situatie bij inventarisatie). 
Boomsoort gemiddeld stamtal gemiddeld grondvlak gemiddeld volume 

 /ha % m²/ha % m³/ha % 

Zomereik 107 15.19 4.46 22.87 42.4 26.21 
Cultuurpopulier 34 4.90 3.60 18.49 34.7 21.47 
Corsikaanse den 55 7.77 2.94 15.08 24.0 14.84 
Amerikaanse eik 25 3.51 1.41 7.22 13.2 8.16 
Grove den 29 4.17 1.60 8.19 13.1 8.12 
Fijnspar 148 21.03 1.74 8.94 10.4 6.44 
Japanse lork 44 6.25 1.01 5.19 7.9 4.88 
Berk 95 13.56 1.16 5.97 7.7 4.74 
Zwarte els 101 14.37 0.80 4.08 3.7 2.31 
Douglasspar 1 0.21 0.11 0.58 1.3 0.81 
Ratelpopulier 17 2.39 0.16 0.80 0.5 0.31 
Paardekastanje 2 0.29 0.05 0.23 0.3 0.22 
Gewone es 9 1.25 0.07 0.38 0.3 0.21 
Schietwilg 1 0.14 0.04 0.21 0.3 0.21 
Es 2 0.26 0.05 0.25 0.3 0.21 
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Zomerlinde 0 0.01 0.02 0.13 0.3 0.17 
Beuk 0 0.04 0.02 0.12 0.2 0.12 
Grauwe wilg 15 2.12 0.08 0.39 0.2 0.12 
Moeraseik 4 0.54 0.03 0.18 0.2 0.09 
Wilg 1 0.12 0.02 0.13 0.1 0.08 
Pontische rododendron 0 0.05 0.01 0.07 0.1 0.07 
Boswilg 5 0.69 0.03 0.14 0.1 0.05 
Tamme kastanje 0 0.03 0.01 0.05 0.1 0.05 
Sporkehout 3 0.40 0.02 0.11 0.1 0.05 
Lijsterbes 2 0.34 0.01 0.07 0.0 0.02 
Robinia 1 0.17 0.01 0.04 0.0 0.02 
Zoete kers 1 0.11 0.01 0.03 0.0 0.01 
Totaal 702 100.00 19.50 100.00 161.6 100.00 

 
Staand dood hout in de boomlaag (niet opgenomen in tabel 14) is aanwezig met een 
gemiddeld stamtal van 20 per ha, een grondvlak van 0,18m²/ha en een volume van 1,2m³/ha. 
Dit vertegenwoordigt amper 0,74% van de totale staande voorraad. De meest 
vertegenwoordigde boomsoort in het staande dood hout is zomereik, goed voor 9% van het 
totale volume in enkele (zeer) dikke stammen (vooral geconcentreerd in bestand G7g) en 17% 
in dunne stammen. Ook belangrijk zijn cultuurpopulier (3% zeer dik), Corsikaanse den (11% 
dik en 3% dun), berk (7% dik en 21% dun) en Japanse lork (1% dik en 14% dun). De rest van 
het totale volume (14%) zit verspreid in dunne stammen van fijnspar, zwarte els, schietwilg 
en Amerikaanse eik. 
Hierbij dient vermeld dat er sinds de metingen meer takhout in het bos werd gelaten, zodat 
deze waarden momenteel (2008) waarschijnlijk hoger zouden liggen. 
 
De stamtalverdeling en grondvlakverdeling voor Jagersborg zijn grafisch weergegeven in de 
Figuren 1 en 2. 
 

 
Figuur 1: Stamtalverdeling voor het domeinbos Jagersborg. 
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Figuur 2: Grondvlakverdeling voor het domeinbos Jagersborg. 

 
In beide figuren is enkel zomereik onderscheiden van de overige soorten, vermits dit de enige 
boomsoort is met een grondvalkaandeel van meer dan 20% in het bos. Een detailanalyse leert 
dat in de stamtalcurve (Figuur 1) de ‘overige’ soorten in de laagste diameterklassen 
voornamelijk berk, zwarte els en wat wilg omvatten. Verder zijn ratelpopulier, fijnspar en in 
mindere mate Amerikaanse eik belangrijke soorten in de lagere diameterklassen. De 
grondvlakverdeling (Figuur 2) omvat binnen ‘overige’ soorten voornamelijk Amerikaanse eik 
in bijna alle diameterklassen. Grove den, Corsikaanse den en populier vertonen individueel 
een duidelijk klokpatroon, wat wijst op de veel beperktere leeftijdsspreiding van deze soorten. 
 

2.3.2.3 Dendrometrische gegevens 

2.3.2.3.A. Bij inventarisatie 
Tabel 15 geeft per bestand het stamtal, het grondvlak, en het volume weer voor de levende en 
de staande dode bomen, berekend op basis van de originele inventarisatie (cf. fiches in bijlage 
1). Waar van toepassing, werden ook randzones opgemeten en mee opgenomen in de 
berekeningen (J1h, J1i, J2a, J4e, J5f, J27f, J27h, J29a, J29b, J29c, J30b, J30c, J30d, J38a, 
G3k, G3l, G4b, G5a, G7c, G7d, G7e, G7f, G7g, G7h, G8a, G8b, G8d, G8e). 
 
Zijn niet opgenomen in Tabel 15: 
- de niet beboste oppervlakte: J2b, J25d, J27g, J31d, J32d, J32e, deel G2a, G6g, G6h; 
- de recente verjongingen waar nog geen proefvlakken werden uitgelegd: J4f, J5h, J5i, J5j, 

J30a, deel G2a, G5e, G7a; 
- enkele niet geïnventariseerde bestanden: J11c (mislukte aanplant Douglas, grotendeels 

open), G1a (natte depressie), G7b (zeer nat bestand met struweel van wilg en els); 
- enkele populierbestanden die sinds de inventarisatie werden gekapt: J5a, J26b, J27c. 
 
Omdat bij deze berekening (i.t.t. Tabel 14) enkel de beboste en geïnventariseerde 
oppervlaktes zijn meegerekend, liggen de gemiddelde waarden duidelijk hoger dan deze 
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onder §2.3.2.2.C: een gemiddeld grondvlak van 22,53m²/ha, een gemiddeld volume van 
186,6m³/ha. Opvallend zijn wel de duidelijk hogere waarden in de bosplaats Jagersborg dan in 
de bosplaats Gremelslo, voornamelijk als gevolg van het relatief grotere aandeel jonge 
bestanden in Gremelslo. Over het algemeen is de hoeveelheid staand dood hout in de 
bestanden laag: gemiddeld 0,71% van de totale staande voorraad. Bovendien is het aanwezige 
staande dood hout vooral geconcentreerd in enkele bestanden met hoge aantallen: de 
bestanden J2a, J3a, J5e, J27f, G1b, G3c, G3i en G6f bevatten samen 70% van het totale 
gemeten volume staand dood hout. De inventarisatie van staand dood hout is echter indicatief 
en geeft enkel een globale inschatting: de steekproef is immers te klein om op bestandsniveau 
uitspraken te doen. Zo staan in bestand G7g enkele zeer dikke dode zomereiken die echter 
niet in het proefvlak liggen en daardoor ook niet in Tabel 15 voorkomen. 
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Tabel 15: Stamtal, grondvlak en volume per bestand in het domeinbos Jagersborg bij inventarisatie. 

Bestand Opp. (ha) Hoofdboom-soort 
Leeftijd 

(jaar) 

Levende bomen Staande dode bomen 

Stamtal (/ha) 
Grondvlak 

(m²/ha) 
Volume (m³/ha) Stamtal (/ha) 

Grondvlak 

(m²/ha) 

Volume 

(m³/ha) 

BOSPLAATS JAGERSBORG 

1a 0.65 jL 1965 236 19.81 177.1    

1b 0.47 zE/Be 1965 157 2.03 10.7 39 0.20 0.6 

1c 0.19 fS 1965 1022 29.04 227.6    

1d 0.43 cD 1965 747 39.30 314.6    

1e 2.88 zE 1911 255 10.95 89.9    

1f 1.24 zE/zBe 1970 943 13.20 85.8    

1g 0.90 jL 1965 472 25.61 241.2    

1h 3.60 zE 1900 243 27.49 316.5    

1i 1.02 cPo 1965 1068 25.14 182.7 38 0.19 0.6 

2a 2.80 zE 1984 1296 13.43 56.9 38 0.92 7.3 

3a 4.35 zE/aE 1911 904 32.92 296.0 79 0.92 7.1 

4a 2.01 zE 1911 196 24.09 267.7    

4b 0.49 jL 1960 344 27.28 285.5    

4c 0.93 gD 1955 481 26.58 242.1    

4d 0.63 cPo/aE/Be 1970 1159 36.82 326.4 138 1.18 6.5 

4e 1.50 aE/zE 1911 704 26.09 230.9 116 0.76 3.4 

5b 1.55 zE/sS 1911 265 23.74 260.0    

5c 0.78 zE 1990 629 4.44 15.1    

5d 1.08 gD/Be 1960 707 35.92 300.4    

5e 0.63 Be/aE 1965 1140 30.31 281.7 314 4.07 26.7 

5f 1.83 aE/zE 1911 416 19.55 180.9    

5g 0.23 jL 1960 285 21.93 216.1    

11a 2.39 zE 1994 1061 5.65 15.0    

11b 2.60 jL 1994 2004 25.54 144.1    

17a 1.08 zE/rBe/zLi 1911 413 21.18 221.1    

17b 0.35 zE 1960 334 20.49 165.6    

17c 2.38 zEl 1987 1218 12.50 66.1    

17d 0.78 zE 1988 629 5.07 17.9    
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17e 1.16 jL 1987 1650 35.48 254.9 39 0.38 2.6 

17f 0.69 rBe 1987 2004 13.03 52.9    

21a 0.72 rBe 1985 2083 14.61 57.7    

21b 1.56 zE 1911 373 23.97 249.9 39 0.20 0.6 

21c 0.94 cD 1970 845 39.65 324.5 39 0.95 8.3 

21d 0.96 jL/Ds 1955 550 45.97 513.6    

21e 0.50 gD 1964 786 38.93 355.7    

21f 1.48 gD 1945 403 21.00 167.5    

21g 1.02 zE 1911 314 10.88 74.1    

21h 0.41 zE 1911 236 13.56 133.2    

25a 3.10 cD 1970 747 41.18 309.8    

25b 2.52 cD 1962 786 31.80 241.3    

25c 1.52 gD 1962 511 23.81 181.0    

26a 2.11 gD 1955 589 28.95 232.5    

26c 0.79 cD 1974 481 24.96 163.0    

27a 0.71 cPo/zEl 1988 1258 23.20 156.1    

27b 1.00 zE 1991 747 5.97 24.8    

27d 0.71 zE 1950 432 16.47 150.8 79 1.14 8.2 

27e 0.18 gD 1965 865 37.51 296.2    

27f 1.87 fS 1967 3353 51.31 339.7 311 1.92 7.6 

27h 0.13 zE/zEl 1911 640 27.01 212.0 17 0.75 7.3 

29a 0.47 jL 1955 402 17.80 150.5    

29b 1.39 gD 1956 514 31.54 285.9    

29c 3.82 cD 1965 522 31.21 246.7    

30b 0.52 cD 1967 801 35.61 285.6    

30c 0.84 rBe 1975 1961 22.97 138.4    

30d 0.71 sWi/zEl nvt 1893 19.53 131.1 0 0.02 0.2 

30e 0.46 rBe 1970 2161 31.14 222.0    

31a 0.77 cPo/zEl 1983 845 22.32 176.8    

31b 2.31 zE 1911 255 23.55 261.5    

31c 0.93 cD 1960 786 41.94 381.0    

31e 1.71 cPo 1983 88 12.03 108.5    

32a 0.63 cPo/zEl 1983 914 25.06 192.0    
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32b 3.66 aE 1900 236 31.93 320.7    

32c 1.98 zE/aE 1900 196 21.02 247.0    

38a 5.37 cPo 1990 776 15.76 114.3 1 0.02 0.1 
subtotaal 89.42   771 24.42 205.5 20 0.20 1.2 

BOSPLAATS GREMELSLO 

1b 1.68 zE 1960 869 24.55 195.1 20 0.66 5.7 

1c 6.74 zEl/zE 1970 157 2.60 15.2 13 0.07 0.2 

2b 0.71 zEl 2002 707 3.52 5.6    

2c 1.57 cPo/zEl/Be/Wi 1987 923 15.32 95.0    

2d 1.31 zE 1920 147 15.04 156.6    

2e 0.50 gWi/zEl nvt 2672 15.92 50.3 39 0.20 0.6 

2f 0.11 jL 1945 327 21.52 228.4 36 1.25 14.6 

2g 0.88 aE/zE 1911 118 23.24 238.6    

3a 0.76 Be 1970 1258 14.32 94.6 472 2.53 9.2 

3b 1.69 zE 1970 589 13.13 93.9    

3c 1.49 cD 1955 668 30.47 262.9 39 1.76 17.4 

3d 2.04 zEl/cPo/zE/Be/Lb 1970 1572 13.47 55.9    

3e 0.96 gD 1955 707 31.16 245.6    

3f 0.98 aE/zE 1920 98 14.39 156.2    

3g 1.20 rPo/cPo 1993 2240 15.14 41.9    

3h 1.89 zE/aE 1920 324 27.19 274.7 39 0.38 2.1 

3i 0.49 zE 1920 216 13.08 135.8 20 2.87 31.4 

3j 0.64 cPo 1993 904 16.00 96.6    

3k 2.03 cPo/fS 1993 182 5.00 25.9 1 0.02 0.1 

3l 0.53 zK 1993 381 4.41 20.0 4 0.05 0.3 

4a 1.56 fS/Be/Pc 1970 2476 41.21 315.0 157 0.78 2.4 

4b 0.25 cPo/fS 1975 1729 40.88 277.5    

4c 1.60 zE 1993 393 1.95 4.8    

4d 2.87 zE 1930 167 16.78 177.8    

5a 6.82 cPo/fS 1975 1529 35.10 317.7 19 0.09 0.3 

5b 0.31 gEs 1991 1022 10.34 62.5    

5c 0.78 gEs 1992 1336 11.34 52.9    

5d 0.18 zE/B 1920 56 14.49 134.2    
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5f 0.59 zE 1900 727 32.29 285.0 79 1.52 12.0 

5g 4.96 cPo 2001 157 1.53 3.0    

5h 0.70 rPo 2001 1533 17.80 77.4 472 2.03 4.0 

6a 0.89 zE 1925 147 25.50 249.7    

6b 0.21 Be 1990 1729 11.29 45.8    

6c 0.41 zEl/rBe 1990 1533 17.44 87.7    

6d 1.54 zE/gD 1950 639 22.54 163.7 79 0.80 4.6 

6e 4.37 cD 1957 472 32.12 289.5    

6f 1.66 zBe 1960 1218 19.26 139.9 196 1.85 10.8 

7c 1.36 zE 1991 1102 8.93 33.8 1 0.03 0.2 

7d 0.36 cPo 1980 226 24.79 241.1 1 0.03 0.2 

7e 1.96 cPo 1991 1227 16.67 97.8 3 0.05 0.4 

7f 1.56 cPo/fS 1980 2745 51.63 424.6 3 0.05 0.4 

7g 4.20 zE 1900 127 23.65 213.4    

7h 0.16 gD/zE 1950 476 21.85 157.6 39 0.85 6.8 

8a 1.20 cPo/fS 1975 1104 32.40 263.9 40 0.24 1.0 

8b 1.64 Es/zE 1995 255 2.14 9.0 1 0.03 0.2 

8c 1.10 zE 1992 1258 8.19 26.9    

8d 4.26 cPo/fS 1970 2021 50.78 417.2 0 0.01 0.0 

8e 1.38 cPo/bWi 1992 747 14.28 99.3 1 0.02 0.1 
subtotaal 77.08   843 20.33 164.8 25 0.23 1.4 

TOTAAL 

 166.50   804 22.53 186.6 22 0.21 1.3 
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2.3.2.3.B. Houtaanwas 
Om een inschatting te geven van de gemiddelde jaarlijkse houtaanwas zijn we aangewezen op 
algemene cijfers uit de literatuur, of op gegevens uit gelijkaardige bossen. Gemiddelde 
aanwasgegevens uit min of meer vergelijkbare bossen (Leopoldsburg, Neerpelt, Achel, Peer; 
bron Gorissen (2004) en houtvesterij Bree) zijn beschikbaar voor grove den (6,8m³/ha.jaar), 
Corsikaanse den (13,5m³/ha.jaar) en Japanse lork (9,6m³/ha.jaar). We nemen aan dat deze 
aanwasgegevens ook toepasbaar zijn op het domeinbos Jagersborg. Voor de overige 
boomsoorten nemen we de gemiddelde richtcijfers voor België aan: Amerikaanse eik 
6m³/ha.jaar, fijnspar 12m³/ha.jaar, populier 12m³/ha.jaar, Douglasspar 18m³/ha.jaar en overige 
5m³/ha.jaar (Afdeling Bos & Groen 2003). 
 
Uitgaande van deze vooropgestelde aanwaswaarden per soort en de huidige 
soortensamenstelling, berekenen we een gemiddelde jaarlijkse aanwas voor het domeinbos 
Jagersborg van 7,96m³/ha.jaar in de beboste bestanden (alle bestanden uit Tabel 15 + de 
recente verjongingen). Wordt ook de tijdelijk niet productieve oppervlakte in de berekening 
opgenomen (landbouwgronden, te bebossen bestanden; telkens met een aanwas van 
0m³/ha.jaar), dan bekomen we een gemiddelde aanwaswaarde in Jagersborg van 
7,05m³/ha.jaar. Permanente niet productieve oppervlakte (open ruimtes J27g en J32e en natte 
depressies G1a en G7b) werd niet in deze berekening opgenomen. Bij tweevoudig hooghout 
werd enkel de populier in rekening gebracht, aangezien de onderetage doorgaans geen 
productiefunctie heeft (fijnspar voor dekking wild en/of zwarte els voor de ecologische 
functie).  
 
Aangezien in de looptijd van het beheerplan enerzijds de tijdelijk niet productieve oppervlakte 
zal dalen (door (her)bebossing) en anderzijds de permanent niet productieve oppervlakte zal 
stijgen (door het creëren van bijkomende open plekken), kan aangenomen worden dat het 
cijfer van 7m³/ha.jaar een goede gemiddelde schatting is die gedurende de volledige looptijd 
van het beheerplan kan aangehouden worden. 
 

2.3.3 Flora 

2.3.3.A. Bespreking van waargenomen soorten 
 
Bronnen 
Verschillende soorten gegevens werden gebruikt om een soortenlijst voor het domeinbos 
samen te stellen. Een gecompileerde soortenlijst staat in bijlage 2.1. 
 
Inventarisatie in het bosreservaat Jagersborg (1996) 

Bij de basisinventarisatie van bosreservaat Jagersborg in de zomer van 1996 (Vanmechelen et 
al. 1997) werden 95 plantensoorten gevonden. Hierbij werden slechts relatief weinig 
zeldzame soorten gevonden. 
 
Inventarisaties Bos en Groen voor het domeinbos 

Voor de gedetailleerde vegetatieanalyse in het kader van de opmaak van het beheerplan (cf. 
§2.3.3.B en verder) werden in het domeinbos een groot aantal vegetatieopnames gemaakt 
door het Agentschap voor Natuur en Bos. De soortenlijst van het hele bos werd mee 
opgenomen in bijlage 2.1. 
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Plantenlijst voor het domeinbos in Stichting Milieufederatie Limburg (1992) 

In een publicatie over het Grensoverschrijdend Landschap Stamprooierbroek staan een aantal 
waarnemingen van meestal zeldzame planten uit domeinbos Jagersborg (Stichting 
Milieufederatie Limburg 1992). 
 
Florabank: kwartierhokken 

In Florabank (http://flora.instnat.be/flora/; geraadpleegd in september 2004) staan 
waarnemingen van 133 plantensoorten uit de 7 IFBL-hokken waarover domeinbos Jagersborg 
zich uitstrekt (c7-45-44, c7-46-33, c7-55-22, c7-55-24, c7-55-42, c7-56-11 en c7-56-13). 
Jagersborg bedekt praktisch volledig het hok c7-55-44, en variabele delen van de andere 
hokken (zie Figuur 3). Verwaarloosbare delen van het domeinbos liggen in de hokken c7-55-
21, c7-55-23 en c7-56-31: deze hokken werden niet meegerekend voor de soortenlijst. 
 

 
Figuur 3: Situering van domeinbos Jagersborg in het IFBL-raster (kilometerhokniveau). 

 
Florabank verzamelt alle beschikbare verspeidingsgegevens van planten in Vlaanderen. Er 
zitten dus ook heel oude waarnemingen in (herbariumgegevens uit de negentiende eeuw), die 
ondertussen in dat gebied reeds verdwenen kunnen zijn. Bij onderstaande bespreking worden 
enkel planten behandeld die de laatste 30 jaar nog waargenomen werden. Soorten die recent 
en zeker in het bos zelf waargenomen werden, zijn in vet aangegeven. De overgrote 
meerderheid van de waarnemingen van Jagersborg in Florabank stammen evenwel uit de 
jaren ’70. Van een aantal soorten is het huidig voorkomen in het gebied niet bevestigd met 
recente waarnemingen. 
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De Rode Lijst-soorten, en hun eventuele voorkomen in het domeinbos, worden hieronder kort 
besproken. 
 
Bespreking van de Rode Lijstsoorten 
Vier soorten uit de soortenlijst in bijlage 2.1 zijn bedreigd (RL2) in Vlaanderen (Biesbrouck 
et al. 2001):  
- Wolfskers (Atropa bella-donna) komt voor in bestand G5a. Het is een plant van 

kapvlakten, meestal op kalkrijke bodem, soms op ruderale plaatsen (Lambinon et al. 
1998). 

- Voszegge (Carex vulpina) komt voor in bestand J5j. Deze soort komt voor in min of meer 
natte graslanden en oevers, vooral in valleien. 

- Smal streepzaad (Crepis tectorum) komt voor in bestand G2a. Het is een soort van 
akkers en graslanden op zandbodems, duinen en oude muren. 

- Ongelijkbladig fonteinkruid (Potamogeton gramineus). Deze soort van stilstaand of zwak 
stromend water werd in 1973 nog gevonden in kwartierhok c7-46-33, het hok in het NO 
van het domeinbos. Recentere gegevens ontbreken. 

 
Drie andere soorten zijn kwetsbaar (RL3) (Biesbrouck et al. 2001): 
- Kruipbrem (Genista pilosa) werd in 1973 gevonden in hokken c7-55-22, c7-55-24 en c7-

55-42. Aangezien waargenomen in c7-55-24 kwam deze soort vrijwel zeker voor in het 
domeinbos (zie Figuur 3). 

- Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae) werd in 1973 gevonden in hokken c7-56-11 en 
c7-56-13, aan de oostelijke grens van het domeinbos. 

- Mattenbies (Scirpus lacustris): in 1973 waargenomen in het hok in het NO van het 
domeinbos (c7-46-33). Recentere gegevens van deze drie soorten zijn ons niet bekend. 

 
Vijf plantensoorten zijn zeldzaam (zeer zeldzaam) volgens (Biesbrouck et al. 2001): 
- Slanke zegge (Carex strigosa) komt voor langs de Tapziep op de grens van het 

bosreservaat en perceel J26. 
- Moeraswederik (Lysimachia thyrsiflora) werd in 1973 waargenomen in het hok in het NO 

van het domeinbos (c7-46-33). 
- Pilvaren (Pilularia globulifera) werd in 1973 waargenomen in het NO van het domeinbos 

(c7-46-33). 
- Stomp fonteinkruid (Potamogeton obtusifolius) werd in 1973 waargenomen in het NO van 

het domeinbos (c7-46-33). 
- Geelgroene vrouwenmantel (Alchemilla xanthochlora): deze soort wordt vermeld door 

Stichting Milieufederatie Limburg (1992) voor Jagersborg. Een meer gedetailleerde 
plaatsaanduiding is ons niet bekend. 

 
Acht soorten zijn zeldzaam (Biesbrouck et al. 2001): 
- Donkergroene basterdwederik (Epilobium obscurum) komt voor in bestand J27a. 
- Klein glidkruid (Scutellaria minor) komt voor in het bosreservaat. 
- Grote veldbies (Luzula sylvatica) komt voor in het bosreservaat. 
- Viltroos (Rosa tomentosa): een autochtoon exemplaar werd gevonden in het NO van het 

bosreservaat, op de gemeentegrens Neeroeteren-Maaseik; in 1973 werd de soort ook 
gevonden in hokken c7-55-22, c7-55-24 en c7-55-42. 

- Zachte haver (Avenula pubescens): in 1973 gevonden in hokken c7-55-22, c7-55-24 en 
c7-55-42. 

- Geelgroene zegge (Carex demissa): in 1973 gevonden in hokken c7-55-22, c7-55-24 en 
c7-55-42. 
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- Stijve waterranonkel (Ranunculus circinatus): in 1973 waargenomen in het NO van het 
domeinbos (c7-46-33). 

- Moerashertshooi (Hypericum elodes) wordt vermeld door Stichting Milieufederatie 
Limburg (1992) voor Jagersborg. Een meer gedetailleerde plaatsaanduiding is ons niet 
bekend. 

 
Vier andere soorten zijn zeldzaam (vrij zeldzaam) (Biesbrouck et al., 2001): 
- Schildereprijs (Veronica scutellata) komt voor in bestand G5b. 
- Blaaszegge (Carex vesicaria) komt oa voor in bestand G7g. 
- Steenbreekvaren (Asplenium trichomanes) wordt vermeld door Stichting Milieufederatie 

Limburg (1992) voor Jagersborg; in 1973 werd de soort gevonden aan de oostrand van het 
bos (hokken c7-56-11 en 13). 

- Vlottende bies (Scirpus fluitans) wordt vermeld door Stichting Milieufederatie Limburg 
(1992) voor Jagersborg. Een meer gedetailleerde plaatsaanduiding is ons niet bekend. 

 
Autochtone genenbronnen 
Bij een inventarisatie van autochtone bomen en struiken in Vlaanderen (Rövekamp & Maes 
1999, Maes & Rövekamp 1999) werden enkele inheemse populaties onderzocht in domeinbos 
Jagersborg. 
Vrijwel zeker autochtone Wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum), Braam (Rubus spp) 
en Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) komen voor aan de Schaagterziep ter hoogte van 
percelen J30 en G2, en in het NO deel van het bosreservaat. 
Vrijwel zeker autochtone Bitterzoet (Solanum dulcamara) komt voor aan de Schaagterziep ter 
hoogte van percelen J30 en G2; in het NO van het bosreservaat (op de gemeentegrens 
Maaseik-Neeroeteren) staat daarenboven een autochtoon exemplaar Viltroos (Rosa 

tomentosa). 
Op de onderzochte plaatsen groeit verder o.a. waarschijnlijk autochtone Zachte berk (Betula 

pubescens), Salix x multinervis, Hazelaar (Corylus avellana), Sporkenhout (Rhamnus 

frangula), Vogelkers (Prunus padus), Framboos (Rubus idaeus), Vlier (Sambucus nigra), 
Gelderse roos (Viburnum opulus), Lijsterbes (Sorbus aucuparia) en Gewone brem (Cytisus 

scoparius). 
 
Mycoflora 
Volgens de paddestoelendatabank van Likona, geraadpleegd in september 2004, komen 262 
soorten paddestoelen voor in de 4 IFBL-hokken waarin het grootste deel van Jagersborg ligt 
(c7-45-44, c7-46-33, c7-55-22, c7-55-24). Deze lijst is opgenomen in bijlage 2.2. Alle 
waarnemingen dateren van de periode 1986-1993. 
Uit deze lijst kan de mycologische rijkdom van Jagersborg echter niet correct geëvalueerd 
worden: het gebied is niet rijk qua mycoflora, of niet voldoende onderzocht (R. Walleyn, pers. 
med. 2004). 
 
2.3.3.B. Kaart van de actuele bosvegetatie 
De actuele bosvegetatie werd in kaart gebracht met behulp van 188 beschikbare 
bosvegetatieopnamen (Tabel 16), waarvan één niet in de analyse werd opgenomen (gelegen in 
een fijnsparrenbestand J27f met nauwelijks bodemvegetatie). 
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Tabel 16: Overzicht van de gebruikte vegetatieopnames voor de vegetatieanalyse, afkomstig 

van de inventarisatie van het bosreservaat, van de gewestelijke bosinventarisasie en van de 

inventarisaties in het kader van de opmaak van het beheerplan. 
Dataset Aantal opnamen Opnameperiode Etages opgenomen

(a) 

Bosreservaat 50 1996 K 
Gewestelijke bosinventarisatie 2 1998 B S K M 
Beheerplan 136 2002-2004 B S K 
Totaal: 188   

(a) M moslaag, K kruidlaag, S struiklaag, B boomlaag. 

 
De opnamen uit de bosinventarisatie en deze voor het bosbeheerplan zijn gelokaliseerd door 
een routebeschrijving opgemaakt met kompas en lintmeter startend vanaf goed herkenbare 
repairpunten. Dit maakte het mogelijk deze punten in GIS nauwkeurig te lokaliseren (cf. kaart 
in bijlage 2.3). De opnamen van het bosreservatennetwerk zijn via GPS gelocaliseerd. 
 
Deze opnamen werden geclassificeerd met behulp van het programma Twinspan. Hiertoe 
werden alleen de soorten die voorkomen in de kruidlaag geselecteerd. Alle opnamen die tot 
één vegetatietype gerekend worden, werden samengenomen om een lokale vegetatietypologie 
op te stellen. 
 
Elk van deze lokale bosvegetatietypen werd vegetatiekundig op naam gebracht met behulp 
van de Tropres-identificatiespectra (Roelandt 2003). In een tropres-sterdiagram wordt de 
verwantschap (op basis van TPab) van een lokaal type met elk van de 32 bostypen uit de 
gewestelijke bosinventarisatie getoond. Dergelijke diagrammen zijn handige hulpmiddelen 
om in één oogopslag de ware identiteit van opnamen en – bij uitbreiding – van vegetatietypen 
te onthullen. 
 
Deze typologie samen met de ruimtelijke situering van de proefvlakken werden gebruikt om 
een vegetatiekaart van de actuele bosvegetaties mee op te stellen (Kaart 24). 
 
De bostypen (zie ook verder) die onderscheidden werden zijn:  
- Het Quercion (Verbond van voedselarme Eiken-Beukenbossen) 

- 1: het vochtige Berken-Eikenbos (BQ) 
- 2: het vochtige Eiken-Beukenbos (FQ) 
- 3: het Elzen-Eikenbos (LQ) 

- Het Alnion (Elzenverbond) 

- 4: Het mesotrofe Elzenbroekbos (CEA) 
- Het Alno-Padion (Vogelkers-verbond) 

- 5: het ruigt-Elzenbos (FA) 
- 6: het Brandnetel-Vlierenbos (BV) 

 
Van het type CEA werden op kaart 24 twee vormen onderscheiden: de echt natte 
standplaatsen (CEA1) en de iets drogere (CEA2). 
 
Opvallend zijn de vele gradiënten tussen de verschillende actuele bostypen, bvb. van het 
vochtige eiken-beukenbos over het elzen-eikenbos naar het elzenbroek, in W-richting vanuit 
J32b door J32c en J32a naar J30a. Doorgaans komen deze gradiënten overeen met 
overgangen van bodemseries (hier van vochtig zand naar nat zandleem). Bestand G7g is in dit 
opzicht een bijzonder geval: het staat op kaart 24 ingekleurd als bostype 6 (brandnetel-
vlierenbos) omdat het enige vegetatieproefvlak in dit bestand deze kenmerken heeft. Maar een 
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terreinbezoek maakt duidelijk dat dit bestand, als gevolg van de specifieke voorgeschiedenis 
(cf. §2.1.2.G) en de abiotische diversiteit eigenlijk een zeer heterogeen vegetatiepatroon 
vertoont. Binnen dit bestand komen zowel ruigtevegetaties voor als ook lokaal spontane 
eikenverjonging, moerasvegetatie, grasland… Het geheel heeft zodanig het utizicht van een 
mini-wastinelandschap. 
 
Een volledige soortenlijst (synoptische tabel), opgemaakt op basis van de 187 gebruikte 
opnamen die gebruikt werden voor het opstellen van de lokale typologie, is opgenomen in 
bijlage 2.4. 
 
2.3.3.C. Beschrijving van de actuele bosvegetatie 
 
Het Quercion 
Het verbond van de voedselarme eiken-beukenbossen (Quercion) wordt in Jagersborg 
vertegenwoordigd door drie associaties. Het vochtige Berken-Eikenbos vinden we op de pure 
zandgronden en op de iets lemige zandgronden waar naaldhout is aangeplant. Door de 
verzurende werking van dit naaldhout is de oorspronkelijke Eiken-Beukenbosvegetatie 
gewijzigd in deze van een Berken-Eikenbos. Het vochtige Eiken-Beukenbos is te vinden op 
de lemige zandbodems die niet overdreven nat zijn. De nattere bodems zijn de standplaats 
voor het Elzen-Eikenbos. 
 
Bostype 1: het vochtige Berken-Eikenbos 

Figuren 4 en 5 geven het tropres-identificatiespectrum en het RF-ecospectrum voor dit 
bostype. Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als: 
- mF: hygroclien 
- mR: acidofiel 
- mN: zwakke nitrificatie 
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Figuur 4: Bostypenspectrum met TPab-score voor kruidlaag opgebouwd uit 33 

vegetatieproefvlakken (lijst: cf. bijlage 2.5); verwantschap van deze opnamen met het arme 

Berken-Eikenbos. Groen: TPab score voor kruidlaag. Rood: TPab score voor boom-, struik- 

en kruidlaag samen. 
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Figuur 5: RF-B-k Ecogram voor het vochtige Berken-Eikenbos op basis van de Ellenberg-

getallen voor vocht en zuurgraad. 

 
Het is dus een matig nat, voedselarm bos op zeer zure grond. Het humustype betreft volgens 
de mR.mN waarde een mor-humus. Het RF ecospectrum (Figuur 5) toont een vergelijkbaar 
beeld waar de soorten met vochtgetal 6 tot 8 dominant zijn en waar vooral soorten van 
zuurgetal 2 tot 4 voorkomen. 
 
De meest kenmerkende kruidlaagsoorten, op basis van de IndVal-score zijn hier in 
Jagersborg: Pijpestrootje, Zomereik, Gewone braam, Sporkehout, Bochtige smele, Smalle 
stekelvaren, Brede stekelvaren, Blauwe bosbes, Wilde lijsterbes, Amerikaanse eik, Framboos 
en Wilde kamperfoelie. De meest typische hogere plantensoorten voor dit bostype zijn dus 
aanwezig: Bochtige smele, Pijpestrootje, Blauwe bosbes en Sporkehout. 
 
In de boomlaag zijn Grove den, Ruwe berk, Corsikaanse den, Zomereik de lokaaltypische 
soorten. In de struiklaag zijn dat Sporkehout, Wilde lijsterbes, Ruwe berk, Zomereik, Gewone 
braam en Amerikaanse eik. Ook dit komt overeen met wat men kan verwachten in een 
Berken-Eikenbos. De natuurlijke boomsoorten Zomereik en Ruwe berk zijn aanwezig, maar 
de bestanden zijn toch in veel gevallen ingeplant met Grove den en Corsikaanse den. 
 
In Jagersborg worden in de Berken-Eikenbosvegetaties vaak hoge bedekkingen aan 
Pijpestrootje gevonden. Hier hebben we te maken met een vochtige variant van het Berken-
Eikenbos. 
 
In dit type treffen we in Jagersborg in de boomlaag1 vooral Grove den, Ruwe berk, 
Corsikaanse den, Zomereik en ook wat Amerikaanse eik en Zachte berk. In veel mindere mate 
wordt wel eens Douglasspar en Goudlork aangetroffen. De struiklaag wordt vooral 
ingenomen door Sporkehout, Wilde lijsterbes, Ruwe berk en Zomereik. Amerikaanse eik, 
Lork en Zachte berk worden minder aangetroffen: op Amerikaanse eik en Lork na zijn dit alle 

                                                 
1
 De soortenlijst voor de boomlaag die hier opgesomd wordt omvat alle boomsoorten die binnen dit bostype in 

Jagersborg aangetroffen worden; dus niet enkel de lokaaltypische soorten die vooraf opgesomd werden en die 
een onderscheidend karakter hebben t.o.v. andere bostypen. 
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inheemse soorten die in dit bostype thuishoren. Amerikaans krenteboompje werd in één van 
de proefvlakken opgetekend. 
 
Bostype 2: het vochtige Eiken-Beukenbos 

Figuren 6 en 7 geven het tropres-identificatiespectrum en het RF-ecospectrum voor dit 
bostype. Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als: 
- mF: hygroclien 
- mR: acidofiel-acidoclien 
- mN: zwakke nitrificatie 
 
Het is dus een matig nat, voedselarm bos op zure grond. Het humustype betreft volgens de 
mR.mN waarde een mor-humus. Het RF ecospectrum (Figuur 7) toont een vergelijkbaar beeld 
waar de soorten met vochtgetal 6 tot 8 dominant zijn en waar vooral soorten van zuurgetal 4 
voorkomen. 
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Figuur 6: Bostypenspectrum met Tpab-score voor kruidlaag opgebouwd uit 31 

vegetatieproefvlakken (lijst: cf. bijlage 2.5); verwantschap van deze opnamen met het arme 

Berken-Eikenbos
2
. Groen: TPab score voor kruidlaag. Rood: TPab score voor boom-, struik- 

en kruidlaag samen. 

 

                                                 
2 Het vochtige Wintereiken-Beukenbos wordt in de typologie van de gewestelijke bosinventarisatie niet 
onderscheiden. Vandaar dat het sterdiagram tevens wijst in de richting van een ander pijpestrootjerijk bostype: 
het soortenarme Berken-Eikenbos. 
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Figuur 7: RF-B-k Ecogram voor het vochtige Eiken-Beukenbos op basis van de Ellenberg-

getallen voor vocht en zuurgraad. 

 
De meest kenmerkende kruidlaagsoorten voor dit vegetatietype (op basis van IndVal) zijn hier 
lokaal in Jagersborg: Pijpestrootje, Gewone braam, Zomereik, Smalle stekelvaren, 
Sporkehout, Wilde lijsterbes, Brede stekelvaren, Amerikaanse eik, Framboos, Blauwe bosbes, 
Wilde kamperfoelie, Gewoon struisgras, Wijfjesvaren en Hennegras. In de boomlaag zijn 
Amerikaanse eik en Zomereik de lokaaltypische soorten. In de struiklaag zijn dat Sporkehout, 
Wilde lijsterbes en Amerikaanse eik. 
 
Vooral de typische combinatie van Pijpestrootje en Smalle stekelvaren, aangevuld met 
Sporkehout in de struiklaag is typisch voor dit bostype. Wijfjesvaren en Hennegras komen 
ook voor, maar treden in het volgende bostype (het Elzen-Eikkenbos) veel prominenter op de 
voorgrond. Hier is Zomereik de boomsoort bij uitstek. Waar Amerikaanse eik in monocultuur 
werd aangeplant heeft deze toch een verarmend effect op de vegetatie. Beuk werd nergens 
aangetroffen maar zou wellicht door de vochtige bodem het hier niet goed doen. 
 
In vrij veel bestanden is Amerikaanse eik te vinden in plaats van Zomereik als inheemse soort 
voor deze standplaats. Enkele bestanden zijn beplant met Corsikaanse den of Fijnspar. Verder 
werd ook Ruwe berk aangetroffen. 
 
Bostype 3: het Elzen-Eikenbos  

Nattere, maar niet doornatte plekken in Jagersborg blijven gereserveerd voor het Elzen-
Eikenbos. Op het terrein zien we Hennegras, Wijfjesvaren, Pitrus en Grote wederik als de 
typische Elzen-Eikenboscombinatie. Het Elzen-Eikenbos is in Jagersborg goed ontwikkeld en 
beslaat een grote oppervlakte. In enkele bestanden is de grens met het Bramenrijke Eiken-
Beukenbos (een rompgemeenschap gedomineerd door braam) moeilijk te trekken. Deze zijn 
echter niet apart geplaatst maar opgenomen in dit bostype. Het gaat om delen van bestanden 
J1a, J1h, J3a, J5e, het zuidwestelijke deel van het bosreservaat, J17a, J21b, J21h en J31b. 
Deze vegetaties lopen zo geleidelijk in elkaar over dat het ook onmogelijk is dit op kaart weer 
te geven. 
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Deze standplaats biedt mogelijkheid voor Zomereik en Zwarte els in wisselende 
verhoudingen. Op de droogste plekken zal de zomereik het uitermate goed doen, evenals op 
de rabatten. Zwarte els zal er goed groeien in de onderetage, en kan deze zelfs domineren. Op 
de natte plekken zal de zomereik het minder goed doen. Deze plaatsen zijn dan het meest 
geschikt voor de Zwarte els als dominante soort. In Jagersborg worden deze nattere plekken 
echter op basis van de soortensamenstelling gerekend tot het Elzenbroekbos. Zwarte els wordt 
hier in de Elzen-Eikenboszone dus eigenlijk niet zoveel aangetroffen. 
 
Figuren 8 en 9 geven het tropres-identificatiespectrum en het RF-ecospectrum voor dit 
bostype. Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als: 
- mF: hygrofiel-hygroclien  
- mR: acidoclien 
- mN: matige of normale nitrificatie 
 
Het is dus een vrij nat, matige of normale voedselrijk bos op zure grond. Het humustype 
betreft volgens de mR.mN waarde een moder-humus. Het RF ecospectrum (Figuur 9) toont 
het typische beeld voor een Elzen-Eikenbos met t.o.v. de vorige twee typen een aantal soorten 
met RF waarden 6-7/9. 
 
De meest kenmerkende kruidlaagsoorten voor dit vegetatietype (op basis van IndVal) zijn hier 
lokaal in Jagersborg: Gewone braam, Pijpestrootje, Zomereik, Wilde kamperfoelie, Pitrus, 
Wilde lijsterbes, Smalle stekelvaren, Wijfjesvaren, Hennegras, Brede stekelvaren, Grote 
wederik en Framboos. In de boomlaag zijn Zomereik, Ruwe berk, Zachte berk en in mindere 
mate Amerikaanse eik de lokaaltypische soorten. In de struiklaag zijn dat Wilde lijsterbes, 
Sporkehout, Ruwe berk, Amerikaanse eik, Wilde kamperfoelie, Zachte berk en in mindere 
mate Zomereik. 
 
Deze lijst komt zeer goed overeen met het Elzen-Eikenbos. Typisch voor het Elzen-Eikenbos 
is de menging van Quercionsoorten enerzijds (hier uit het vochtige Eiken-Beukenbos waar het 
ruimtelijk mee in contact staat) zoals Gewone braam, Pijpestrootje, Wilde kamperfoelie, 
Wilde lijsterbes, Blauwe bosbes, en Anionsoorten anderzijds als Hennegras, Pitrus, Grote 
wederik, Framboos, Gele lis en Moeraszegge. 
 
De boomlaag is hier grotendeels samengesteld uit Zomereik en Ruwe berk, Zachte berk en 
Amerikaanse eik, aangevuld met Canadapopulier. Zwarte els en Ratelpopulier worden maar in 
geringe mate aangetroffen. Lork, Douglasspar en Fijnspar zijn op enkele plekken aangeplant. 
De struiklaag bestaat uit Wilde lijsterbes, Sporkehout, Ruwe berk, Amerikaanse eik en Zachte 
berk aangevuld met Zomereik en Grauwe wilg. 
 
De van nature in deze bostypen thuishorende soorten Zwarte els, Zomereik, Zachte berk 
(minder Ruwe), Ratelpopulier, Wilde lijsterbes, Sporkehout en Grauwe wilg komen alle voor. 
Amerikaanse eik, Lork, Fijnspar en Douglasspar zijn er de aangeplante exoten, samen met 
Amerikaanse vogelkers in de struiklaag. 
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Figuur 8: Bostypenspectrum met Tpab-score voor kruidlaag opgebouwd uit 65 

vegetatieproefvlakken (lijst: cf. bijlage 2.5); verwantschap van deze opnamen met het Elzen-

Eikenbos. Groen: TPab score voor kruidlaag. Rood: TPab score voor boom-, struik- en 

kruidlaag samen. 
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Figuur 9: RF-B-k Ecogram voor het Elzen-Eikenbos op basis van de Ellenberg-getallen voor 

vocht en zuurgraad. 

 
 
Het Alnion 
Het Elzenverbond (Alnion) wordt in Jagersborg vertegenwoordigd door het gewone of 
mesotrofe Elzenbroekbos (Carici elongatae-Alnetum). Dit bostype komt voor op plekken 
waar water lange tijd boven het maaiveld blijft staan, met veenvorming tot gevolg. De best 
ontwikkelde zijn deze waar het water het jaarrond permanente plassen vormt. Hier bestaat de 
vegetatie meestal uit door Zwarte elzen en wat Zachte berken gedomineerd bos met daaronder 
een ijle vegetatie waar dan vooral enkele horstvormende zeggesoorten zeer typerend zijn: 
Elzenzegge, Stijve zegge en in Jagersborg slechts heel zelden Pluimzegge, soms aangevuld 
met IJle zegge en Zompzegge. Deze natste plekken werden niet bemonsterd in Jagersborg. Ze 
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zijn wel apart aangeduid op kaart 24 (in bestanden G1a, J4e, J5f, en op enkele plekken in het 
bosreservaat). 
 
Bostype 4: het Elzenbroekbos 

Figuren 10 en 11 geven het tropres-identificatiespectrum en het RF-ecospectrum voor dit 
bostype. Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als: 
- mF: hygrofiel-hygroclien  
- mR: neutroclien-acidoclien 
- mN: matige of normale nitrificatie (mesotroof) 
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Figuur 10: Bostypenspectrum met Tpab-score voor kruidlaag opgebouwd uit 23 

vegetatieproefvlakken (lijst: cf. bijlage 2.5); verwantschap van deze opnamen met het 

Elzenbroekbos. Groen: TPab score voor kruidlaag. Rood: TPab score voor boom-, struik- en 

kruidlaag samen. 
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Figuur 11: RF-B-k Ecogram voor het Elzenbroekbos op basis van de Ellenberg-getallen voor 

vocht en zuurgraad. 
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Het is dus een eerder nat, mesotroof bos op zwak zure grond. Het humustype betreft volgens 
de mR.mN waarde een zure mull-humus. Het RF ecospectrum (Figuur 11) toont het typische 
beeld voor het elzenbroekbos. Ten opzichte van het Elzen-Eikenbos is het aandeel soorten van 
voedselrijkere omstandigheden reeds sterk toegenomen. 
 
De meest kenmerkende kruidlaagsoorten voor dit vegetatietype (op basis van IndVal) zijn hier 
lokaal in Jagersborg: Gewone braam, Wijfjesvaren, Framboos, Grote wederik, Gele lis, Wilde 
kamperfoelie, Grote brandnetel, Hennegras, Pitrus, Zomereik, Moeraszegge, Biezeknoppen, 
Gewone hennepnetel, Duinriet, Gewone engelwortel, Hop, Kleefkruid, Koninginnekruid, 
Smalle stekelvaren, Kantige basterdwederik s.l., Kale jonker, Gestreepte witbol, Groot 
heksenkruid, Grote kattestaart, Rietgras, Wilde lijsterbes, Brede stekelvaren, Moeraswalstro, 
Ratelpopulier, Riet, Ruw beemdgras, Zegge, Bitterzoet, Eenstijlige meidoorn, Gewone vlier, 
Gewoon struisgras, Grauwe wilg, Mannetjesvaren, Moerasrolklaver, Moerasstruisgras, Sint-
Janskruid en Sporkehout. 
 
In de boomlaag zijn Canadapopulier, Zwarte els, Zomereik, Grauwe wilg en Zachte berk de 
lokaaltypische soorten. In de struiklaag zijn dat Zwarte els, Zomereik, Geoorde wilg, Wilde 
kamperfoelie, Eenstijlige meidoorn, Grauwe wilg, Wilde lijsterbes, Gewone braam, Ruwe 
berk, Sporkehout, Gewone vlier, Hop, Ratelpopulier en Zachte berk. In mindere mate zijn 
Boswilg en Vogelkers ook indicatief. 
 
In de boomlaag vinden we vooral Canadapopulier, Zwarte els, Zomereik, Zachte berk en 
Grauwe wilg. De struiklaag wordt bepaald door Zwarte els, Zomereik, Geoorde wilg, Wilde 
kamperfoelie en Grauwe wilg en in mindere mate door Wilde lijsterbes en Eenstijlige 
meidoorn, Sporkehout en Ruwe berk. Ratelpopulier komt in Jagersborg nog het meest 
frequent voor in dit bostype. 
 
Het Alno-Padion 
In Jagersborg wordt het Elzen-Vogelkersverbond vertegenwoordigd door bostype 5. Dit 
bostype is floristisch gezien nog het meest verwant met het ruigt-Elzenbos. Het is 
voedselrijker dan het Elzenbroekbos. De hogere voedselrijkdom is op twee manieren te 
verklaren in Jagersborg. Enerzijds zijn er opnamen gemaakt in zones die oorspronkelijk tot 
het Elzenbroekbos behoren, maar waar door insijpeling of via overstroming voedselrijker 
water uit de Tapzijp of Schaachterzijp in het gebied terechtkomt. Anderzijds zijn er opnamen 
gemaakt in vochtige tot natte percelen die vroeger onder landbouwgebruik lagen en daardoor 
nog steeds een hogere voedselrijkdom kennen. Deze tweedeling wordt weerspiegeld in de 
ligging van de individuele opnamen van het ruigt-Elzenbos in het ecogram (zie verder Figuur 
17). 
 
Bostype 5: Het ruigt-Elzenbos 

Figuren 12 en 13 geven het tropres-identificatiespectrum en het RF-ecospectrum voor dit 
bostype. Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als: 
- mF: hygroclien  
- mR: acidoclien-neutroclien 
- mN: sterke nitrificatie 
 
Het is dus een matig nat, eutroof bos op neutrale bodem. Het humustype betreft volgens de 
mR.mN waarde een actieve mull-humus. In het RF ecospectrum (Figuur 13) is het gewicht 
ten opzichte van het bostype 4 verschoven naar meer soorten van voedselrijke en drogere 
omstandigheden. 
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Figuur 12: Bostypenspectrum met Tpab-score voor kruidlaag opgebouwd uit 14 

vegetatieproefvlakken (lijst: cf. bijlage 2.5); verwantschap van deze opnamen met het Ruigt-

Elzenbos. Groen: TPab score voor kruidlaag. Rood: TPab score voor boom-, struik- en 

kruidlaag samen. 
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Figuur 13: RF-B-k Ecogram voor het Ruigt-Elzenbos op basis van de Ellenberg-getallen voor 

vocht en zuurgraad. 

 
De meest kenmerkende kruidlaagsoorten voor dit vegetatietype (op basis van IndVal) zijn hier 
lokaal in Jagersborg: Grote brandnetel, Gewone braam, Framboos, Gewone hennepnetel, 
Grote wederik, Pitrus, Gele lis, Kleefkruid, Wijfjesvaren, Zomereik, Gestreepte witbol, 
Gewone engelwortel, Bitterzoet, Hennegras, Kale jonker, Moeraswalstro, Grote kattestaart, 
Kantige basterdwederik s.l., Kruipende boterbloem, Moerasrolklaver, Moeraszegge, Riet, 
Brede stekelvaren, Koninginnekruid, Moerasbasterdwederik, Rietgras, Ruw beemdgras, Sint-
Janskruid, Zwarte els, Blauw glidkruid, Knopig helmkruid, Mannetjesvaren, Stijve zegge, 
Watermuur, Wolfspoot, Aalbes, Biezeknoppen, Duinriet, Eenstijlige meidoorn, Gewone vlier, 
Gewoon struisgras, Glanshaver, Grauwe wilg, Groot heksenkruid, Haagwinde, Hondsdraf, 
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Hop, IJle zegge, Kweek, Moerasandoorn, Moerasspirea, Oeverzegge, Pijpestrootje, 
Speerdistel, Veldbeemdgras s.l., Viltige basterdwederik en Waterpeper. 
 
In de boomlaag zijn Canadapopulier, Zomereik, Zwarte els, Grauwe wilg en Hop, en mindere 
mate ook Eenstijlige meidoorn, Geoorde wilg, Gewone es, Gewone esdoorn, Hazelaar, 
Ratelpopulier en Schietwilg de lokaaltypische soorten. In de struiklaag zijn dat Zwarte els, 
Grauwe wilg, Hop en Zomereik en in mindere mate Amerikaanse eik, Canadapopulier, 
Eenstijlige meidoorn, Geoorde wilg, Gewone braam, Gewone es, Kraakwilg, Moeraseik, 
Sporkehout en Vogelkers. 
 
De boomlaag wordt vooral gedomineerd door Canadapopulier, Zwarte els, Zomereik en 
Grauwe wilg. De struiklaag door Zwarte els, Zomereik, Grauwe wilg en hop. 
 
Bostype 6: Het Brandnetel-Vlierenbos 

Het gaat hier voornamelijk om aanplantingen van Canadapopulier of jongere aanplantingen 
met voornamelijk Zomereik en Gewone es op voormalige landbouwpercelen. De invloed van 
dit voormalige landbouwgebruik uit zich in het voorkomen van nitrofiele soorten als 
Brandnetel, Kleefkruid en Hondsdraf door de hoge voedselrijkdom van deze percelen als 
gevolg van de vroegere bemenstingen; het voorkomen van graslandsoorten als Gestreepte 
witbol, Kruipende boterbloem, Gewoon struisgras, Gladde witbol en Glanshaver. Een 
akkerverleden wordt weerspiegeld in het voorkomen van soorten als Gewone hennepnetel, 
Akkerdistel, Ringelwikke en Vogelmuur. Er komen, mede dankzij de nabijheid van het bos en 
zeker in de iets oudere populiereaanplantingen reeds een aantal bossoorten voor. De 
ontwikkeling naar een bosvegetatie heeft zich dus al ingezet. Voorlopig is dit onverzadigde 
bostype nog het meest verwant met het Alno-Padion, maar het is heel waarschijnlijk dat er in 
de toekomst nog een differentiatie optreedt naargelang deze bestanden op een eerder natte of 
eerder vochtige-frisse bodem gelegen zijn. Op de natte bodems verwachten we een evolutie 
richting mesotroof elzenbroek of ruigt-elzenbos, afhankeleijk van de voedigsgraad. Op de 
drogere bodems verwachten we een evolutie richting Quercion. 
 
Figuren 14 en 15 geven het tropres-identificatiespectrum en het RF-ecospectrum voor dit 
bostype. Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als: 
- mF: mesofiel-hygroclien 
- mR: neutroclien 
- mN: sterke nitrificatie 
 
Het is dus een matig nat, eutroof bos op neutrale bodem. In het RF ecospectrum (Figuur 15) is 
ten opzichte van het bostype 5 het gewicht verschoven naar meer soorten van voedselrijke en 
drogere omstandigheden. 
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Figuur 14: Bostypenspectrum met Tpab-score voor kruidlaag opgebouwd uit 23 

vegetatieproefvlakken (lijst: cf. bijlage 2.5); verwantschap van deze opnamen met het 

Brandnetel-Vlierenbos. Groen: TPab score voor kruidlaag. Rood: TPab score voor boom-, 

struik- en kruidlaag samen. 
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Figuur 15: RF-B-k Ecogram voor het Brandnetel-Vlierenbos op basis van de Ellenberg-

getallen voor vocht en zuurgraad. 

 
De meest kenmerkende kruidlaagsoorten voor dit vegetatietype (gerangschikt volgens 
afnemende IndVal) zijn hier lokaal in Jagersborg: Grote brandnetel, Gestreepte witbol, 
Kleefkruid, Zomereik, Kruipende boterbloem, Pitrus, Gewone engelwortel, Gewone 
hennepnetel, Kale jonker, Koninginnekruid, Speerdistel, Gewone braam, Akkerdistel, 
Biezeknoppen, Bitterzoet, Hennegras, Mannetjesvaren, Amerikaanse eik, Gewoon struisgras, 
Gladde witbol, Glanshaver, Hondsdraf, Moerasrolklaver, Moerasstruisgras, Ruw beemdgras, 
Brede stekelvaren, Duinriet, Framboos, Gewone es, Kantige basterdwederik s.l., Ruwe smele, 
Wijfjesvaren, Zegge (G), Amerikaanse vogelkers, Hop, Ridderzuring, Vogelkers en Wilde 
kamperfoelie. 
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In de boomlaag zijn Zomereik, Canadapopulier, Zwarte els en Gewone es (alle aangeplant) 
lokaaltypische soorten. In de struiklaag komen geen echte goede typische soorten voor 
vermits het hier voornamelijk om jonge aanplantingen gaat op voormalige landbouwgronden. 
 
2.3.3.D. Ecologische situering van de actuele bosvegetatie 
Het mF/mR.mN-ecogram (Rogister 1985) toont de ecologische plaats van de lokale bostypen 
ten opzichte van twee omgevingsfactoren die zeer bepalend zijn voor de meeste bostypen. Op 
de X-as wordt de mR.mN waarde getoond, wat overeenkomt met de trofiegraad 
(voedingsgraad) of humustypen. Op de Y-as wordt het vochtgehalte van de bodem getoond. 
Op basis van de Bosinventarisatie-typologie werd dit ecogram opgedeeld in zones met de 
ecologische positie van de meeste van de voorkomende bostypen in Vlaanderen: 
 
BQ Betulo-Quercetum 
FQ Fago-Quercetum 
SC Stellario-Carpinetum 
MF Milio-Fagetum 
EC Endymio-Carpinetum 
PC Primulo-Carpinetum 
 

UFtyp Ulmo-Fraxinetum typicum 
UFaln Ulmo-Fraxinetum alnetosum 
PF Pruno-Fraxinetum 
CA Cirsio-Alnetum 
FA Filipendulo-Alnetum 
CEA Carici elongatae-Alnetum 
LQ Lysimachio-Quercetum 
 

Figuur 16 geeft de positie weer binnen het ecogram van de zes actuele bostypen in 
Jagersborg. Afgaande op dit gemiddeld ecogram voor de bostypen zouden we bostypen 1 en 2 
bij het Berken-Eikenbos (BQ) en bostype 3 bij het Elzen-Eikenbos (LQ) indelen. Bostype 4 
kan ecologisch bij het Elzenbroekbos (CEA) ingedeeld worden. Bostype 5 kan op basis van 
de gemiddelde mF/mR.mN-score bij het ruigt-Elzenbos (FA) ingedeeld worden. Bostype 6 
zou men op basis van deze berekende mF, mR en mN waarden ecologisch indelen bij het 
Ulmo-Fraxinetum alnetosum (Ufa). Het actuele bostype vertoont echter meer floristische 
verwantschap met het zogenaamde Brandnetel-Vlierenbos. Dit is een zeer jong Alno-Padion 
type wat vermoedelijk in de richting van het ruigt-Elzenbos aan het evolueren is. 
 
Op basis van dit ecogram kan niet bepaald worden dat het bostype 2 veel voedselrijker is dan 
bostype 1 en daarom tot het Eiken-Beukenbos kan gerekend worden. Dit werd louter gedaan 
op basis van de zeer goede boomgroei van de Zomereik en de afwezigheid van Bochtige 
smele. 
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mF/mR.mN - ecogram van alle lokale bosvegetatietypen van Jagersborg
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Figuur 16: mF/mR.mN-ecogram voor het domeinbos Jagersborg met de positie van de zes 

actuele bostypes. 
 
Voor 188 opnamen uit Jagersborg konden mF, mR en mN waarden uitgerekend worden op 
opnameniveau. Voor één opname was dat niet mogelijk omdat de kruidlaag er afwezig is en 
dus geen informatie bevat om deze berekening mee uit te voeren (Fijnsparbestand J27f: 
opname 27f1). Figuur 17 geeft de positie weer binnen het ecogram van deze 188 
opnamepunten in Jagersborg. 
 
Als we dit ecogram beschouwen dan zien we dat de puntenwolken van de afzonderlijke 
bostypen nog redelijk samenhangend zijn, op die van het ruigt-Elzenbos na. Opvallend 
genoeg valt er geen enkel individueel punt van bostype 5 in de FA-zone. Blijkbaar is bostype 
5 floristisch gezien wel het meest verwant met het ruigt-Elzenbos maar bestaat het ecologisch 
gezien uit opnamen die wellicht afkomstig zijn of evolueren naar andere vegetatietypen. Zo 
zijn er opnamen bij uit zones die nog niet zo lang bebost zijn maar die reeds meer ruigt-
elzenbossoorten bevatten dan de opnamen uit bostype 6. Anderzijds zijn er vermoedelijk ook 
opnamen bij uit verruigde of vermeste delen van het Elzenbroekbos of Elzen-Eikenbos. 
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mF/mR.mN - ecogram van alle vegetatie-opnamen van Jagersborg
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Figuur 17: mF/mR.mN-ecogram voor het domeinbos Jagersborg met de positie van alle 

vegetatieopnamen. 
 
2.3.3.E. Kaart van de potentiële bosvegetatie 
De Potentiële vegetatie in het domeinbos Jagersborg bestaat uit: 
- Het Quercion 

- Het vochtige Berken-Eikenbos 
- Het vochtige Wintereiken-Beukenbos 
- Het Elzen-Eikenbos 

- Het Alnion 

- Het mesotroof Elzenbroek 
- Het Alno-Padion 

- Ruigt-Elzenbos 
 

De verspreiding van deze potentiële bostypen over Jagersborg komt op een grove manier 
goed overeen met de bodemkarakteristieken volgens de bodemkaart. Als we de onderstaande 
bodemseries op de bodemkaart samenvoegen dan kunnen we drie potentiële bostypen 
onderscheiden (Tabel 17). Noodgedwongen kunnen we dan geen onderscheid maken tussen 
de bossen op natte tot vochtige bodems: het ruigt-elzenbos, mesotroof elzenbroekbos en 
daarbij gevoegd als overgangstype het Elzen-Eikenbos. Langs de droge kant kunnen we wel 
een onderscheid maken tussen de standplaatsen van het vochtige Berken-Eikenbos enerzijds 
en de lemiger standplaatsen van de overige Quercion-bostypen: het vochtige Eiken-
Beukenbos en daarbij gevoegd als overgangstype het Elzen-Eikenbos. 
 
Het detail dat nodig is om het onderscheid te maken tussen het LQ, CEA en FA is niet te 
correleren met de bodemkaart maar is veeleer afhankelijk van lokale omstandigheden zoals 
mate van verdrogende invloed van drainage of vermestende invloed van landbouw of 
voedselrijk water uit de beken. 
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Tabel 17: Potentiële bostypen in het domeinbos Jagersborg en overeenkomstige bodemseries. 

Bodemserie Bodemtype Potentieel bostype 

Zcg; Zcf; Zdg; Zdc Vochtige zandbodems Vochtige Berken-Eikenbos (BQ) 
Sbf, Sbg, Sbm, Scc, Scf, 
Scg, Scm, Sdc, Sdg, Sdm 

Vochtige en droge lemige zandbodems 
Vochtig Eiken-Beukenbos (FQ)  
deels Elzen-Eikenbos (LQ) 

V, Zeg, Sec, Seg, Sep, Sfg, 
Pdc, Pec, Peg, Pep, Pfc, 
Lep, Lfp 

Natte lemige zand tot zandleembodems en 
veenbodems 

deels Elzen-Eikenbos (LQ) 
Elzenbroekbos (CEA) 
Ruigt-Elzenbos (FA) 

 
Om een vergelijkbaar beeld te bekomen is een potentiële bosvegetatiekaart opgenomen die 
bekomen is door het samenvoegen van een aantal bostypen van de actuele bosvegetatiekaart 
(Kaart 25). De hierbij gemaakte combinaties tussen bostype en bodemtype zijn samengevat in 
Tabel 18. 
 
Tabel 18: Potentiële bostypen in het domeinbos Jagersborg en overeenkomende actuele 

bostypen. 

Actueel bostype Bodemtype Potentieel bostype 

Vochtig Berken-Eikenbos Vochtige zandbodems Vochtige Berken-Eikenbos (BQ) 
Vochtig Berken-Eikenbos 

Vochtige en droge lemige zandbodems Vochtig Eiken-Beukenbos (FQ)  
Vochtig Eiken-Beukenbos 
Elzen-Eikenbos 

Natte lemige zand tot zandleembodems “Moerasbos” (LQ & CEA & FA) Elzenbroekbos 
Ruigt-Elzenbos 
Brandnetel-Vlierenbos Vochtige en droge lemige zandbodems Vochtig Eiken-Beukenbos (FQ) 
Brandnetel-Vlierenbos Natte lemige zand tot zandleembodems “Moerasbos” (LQ & CEA & FA) 

 
Op de PNV-kaart (De Keersmaeker et al. 2001) is de grootste oppervlakte voorbehouden voor 
de natte varianten van het typische Eiken-Beukenbos of de natte variant van het arme Eiken-
Beukenbos en Eikenbos (Kaart 26). Kleinere oppervlaktes zijn voorbehouden aan de droge 
variant van het arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos. Bovendien wordt er een Valleibostype 
gesitueerd op de bodems zonder profielontwikkeling in het noordelijkste deel van het bos. 
 
2.3.3.F. Beschrijving van de potentiële bostypen 
 

Het Berken-Eikenbos 
Het Berken-Eikenbos (in de literatuur: Betulo-Quercetum) is het bostype dat het meest 
voorkomt in Vlaanderen (49% van het Vlaamse bosareaal). Het is typisch op voedselarme, 
droge en zeer zure zandgronden in de Kempen en op de Vlaamse zandrug. Er zijn maar heel 
weinig mooi ontwikkelde voorbeelden gekend. De meeste hedendaagse Berken-Eikenbos-
standplaatsen worden gedomineerd door Grove den of Corsikaanse den. Meestal gaat het hier 
om heidebebossingen. Waar deze echter reeds een hoge leeftijd bereikt hebben, zijn de meeste 
heidesoorten uit het bos verdwenen en is deze vervangen door de – weliswaar arme – bosflora 
van het Berken-Eikenbos. Het bostype wordt voornamelijk gekenmerkt door de grassen 
Bochtige smele en Pijpestrootje – deze laatste vooral in de vochtiger variant – en verder door 
een resem zuurminnende mossen (Heide-klauwtjesmos, Gewoon peermos, Gewoon-, Grijs- 
en Bos-Kronkelsteeltje, Groot laddermos, Bronsmos, Gewoon gaffeltandmos). Blauwe bosbes 
kan er ook voorkomen. Stuikhei verschijnt in open bos. Op rijkere of verrijkte plekken kan 
Witbol voorkomen, evenals Wilde Kamperfoelie, Stekelvarens en Rankende Helmbloem. 
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Het Berken-Eikenbos heeft een geringe houtopbrengst. De Zomereik groeit er traag, de Grove 
den wordt er niet erg hoog. Dit bostype leent zich goed voor de productie van rondhout en 
brandhout. 
 
Het Berken-Eikenbos is, gezien zijn standplaats, extra gevoelig voor vermesting. 
Ammoniakdepositie uit de lucht afkomstig van bio-industrie en inwaaien van kunstmest uit 
omringend landbouwgebied zorgen voor verruiging van de ondergroei en extra problemen 
met Amerikaanse vogelkers. 
 
Het externe beheer van dit bostype spitst zich toe op het instellen van bufferzones rond de 
mooiste voorbeelden. Deze bufferzones zijn nodig om de nefaste invloed uit omringend 
landbouwgebied tegen te gaan. Ook exotenbestrijding is belangrijk. De Amerikaanse 
vogelkers voelt zich hier comfortabel thuis, zeker op de iets voedselrijkere (bemeste) gronden, 
en kan zich inderdaad als bospest voordoen. 
 
Hier in Jagersborg kunnen we het Berken-Eikenbos eigenlijk alleen maar potentieel situeren 
op de geringe oppervlakte echte zandgronden in bestanden G6e, J30b, J30c en J30e. 
 
Actueel is het bestand G6e gecatalogeerd als een vochtig Eiken-Beukenbos. Vermoedelijk is 
de hogere voedingsgraad van dit bestand te wijten aan de nabijheid van het landbouwgebied. 
Verder is er actueel meer Berken-Eikenbosvegetatie aanwezig, maar deze is voornamelijk 
gesitueerd in de zone met potentieel Eiken-Beukenbos waar naaldhout ingeplant is (centraal-
westelijke punt). Zowel Grove den, Corsikaanse den als Fijnspar en Douglasspar hebben een 
sterk verzurend effect en doen de vegetatie afglijden naar een Berken-Eikenbosvegetatie. 
 
Het Wintereiken-Beukenbos 
De mooiste voorbeelden van het Wintereiken-Beukenbos (in de literatuur: Fago-Quercetum) 
worden gevonden op de droge zure leembodems of zandleembodems (waar tertiaire zanden 
dagzomen) in de zandleem- en leemstreek. Vooral Meerdaal en het Hageland kennen 
prachtige voorbeelden. In die streek is de climaxvorm van het Wintereiken-Beukenbos, een 
bos gedomineerd door Beuk waar Wintereik en Zomereik gemengd voorkomen, veel te 
vinden. Veel meer treft men dit bostype aan als een door Zomereik gedomineerd bos, waar 
Beuk kan bijgemengd staan. De Beuk wordt er dan meestal door de bosbouwer uitgehouden. 
In het verleden werd dergelijk Wintereiken-Beukenbos vaak als hakhout of middelhout 
beheerd, bosbeheersvormen die de Beuk benadeelden. Grove den wordt hier ook veel 
aangeplant, en deze soort kan er imposante hoogtes bereiken, waar de groei in het Berken-
Eikenbos mee verbleekt. 
 
Door de soms zeer open structuur van deze bossen – vooral dan in geval van 
beukendominantie – worden ze door recreanten hoog gewaardeerd. Overmatige recreatie, 
vooral buiten de paden (mountainbikes, oriëntatieloop, loslopende honden...) kan echter 
behoorlijk wat verstoring met zich meebrengen (ook naar fauna toe). Ook grondbewerking en 
bemesting lijden tot verstoorde en gedegradeerde vormen van dit bostype. 
 
Het omvormen van oude Wintereiken-Beukenbos-loofhout naar aanplanten met exoten of 
Grove den, of het omzetten naar heide in kader van natuurontwikkeling zijn uit den boze. De 
natuurhistorische waarde van deze bossen is, gezien hun lange ontwikkelingstijd en specifieke 
flora, zeer hoog. Bestrijding van Amerikaanse vogelkers kan op sommige plaatsen echter 
nodig zijn.  
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Het beheer moet zich richten op het geleiden van de recreatiedruk en het beschermen van de 
mooiste voorbeelden in bosreservaten. Bij exploitatie wordt bodemverdichting en omwoeling 
zo veel mogelijk vermeden. Waar exoten en Grove den de overhand hebben wordt in het 
kader van een natuurgetrouwe bosbouw best gekozen voor een geleidelijke omvorming. 
 
In de gewestelijke bosinventarisatie worden 6 subtypen onderscheiden:  
Het Witbolrijk Eiken-Beukenbos (RG) 
Het Amerikaanse vogelkers Eiken-Beukenbos (DG) 
Het Bramenrijk Eiken-Beukenbos (RG) 
Het Amerikaanse eik-Kastanjebos (DG) 
Het Adelaarsvaren Wintereiken-Beukenbos (RG) 
Het typische Wintereiken-Beukenbos 
 
De laatste wordt als de best ontwikkelde vorm beschouwd. De vier eerste typen kunnen 
eigenlijk ook onverzadigde vormen zijn van andere bostypen als het Gierstgras-Beukenbos of 
het arme Eiken-Haagbeukenbos. Ze zijn echter zo arm aan karakteristieke soorten dat ze het 
meest verwant zijn aan het relatief soortenarme Wintereiken-Beukenbos. In totaal maken deze 
zes typen 16,2% van het Vlaamse bosareaal uit. 
 
De vorm van het Wintereiken-Beukenbos die in Jagersborg aangetroffen wordt is er één die 
niet word onderscheiden in de bovenvermelde typologie. Het vochtige Wintereiken-
Beukenbos wordt wel beschreven in Van der Werf (1991). Van nature zou in dit bostype de 
beuk veel minder dominant naar voor treden en zouden Zomereik en vooral Wintereik veel 
meer voorkomen dan in het droge Wintereiken-Beukenbos. Dit wordt verklaard door de 
hogere grondwaterstanden of stuwwatertafels op deze standplaats, waardoor de Beuk het er 
minder goed doet. Hier in Jagersborg wordt zelfs nauwelijks Beuk aangetroffen. Witte 
klaverzuring, Adelaarsvaren of Dalkruid als oud-bosplanten werden niet aangetroffen, wat 
niet verwonderlijk is, gezien de leeftijd van Jagersborg. 
 
Het Elzen-Eikenbos 
Het Elzen-Eikenbos (in de literatuur: Lysimachio-Quercetum) plaatst zich ruimtelijk tussen de 
zure bossen van het Quercion op de droge tot vochtige zandige bodems en de bossen van het 
Alnion op de zeer natte waterverzopen zandige of venige bodems. Langs de ene zijde grenst 
het dus aan Berken-Eikenbos en (Winter-)Eiken-Beukenbos en aan de andere kant aan het 
Elzenbroek. Het komt voor op natte zandbodems of lemige zandbodems. De watertafel is 
nooit veraf maar deze terreinen worden slechts in zeer natte jaren eens overstroomd. Deze 
gronden zijn daardoor niet nat genoeg voor veenvorming maar de bodems kunnen wel erg 
humeus zijn. De meeste van deze gronden zijn ideaal voor weiland omdat ze vochtig genoeg 
zijn en toch genoeg draagkracht bezitten, in tegenstelling tot veengronden. De grootste 
bedreiging is daardoor de ontginning. Het bostype komt ook voor op ontwaterd veen. In 
Vlaanderen bestaat 2% van het bosareaal uit dit bostype. 
 
Volgens velen is heeft het Elzen-Eikenbos geen recht op de status van associatie aangezien 
deze gemeenschap geen echte eigen kensoorten heeft. Het Elzen-Eikenbos wordt namelijk 
getypeerd door een combinatie van zuurminnende soorten typisch voor het Quercion (bossen 
op voedselarme grond: Berken-Eikenbos en Wintereiken-Beukenbos) en vochtminnende 
soorten uit het Elzenbroek. Het is een echt overgangstype tussen twee vegetaties. Deze 
combinatie komt echter op het terrein veel voor en het wordt dan ook ten behoeve van de 
terreinbeheerder toch als aparte groep beschreven. 
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In dit bostype kwamen in de gewestelijk bosinventarisatie ook opnamen uit terreinsituaties 
met verschillende achtergrond terecht: 
- Opnamen uit echte overgangssituaties zoals die van nature voorkomen in een 

terreingradiënt van vocht naar droog (net zoals tussen droge heide en ven tussensituaties 
bestaan). 

- Opnamen uit voormalige Elzenbroekbossen, die door ontwatering net genoeg verdrogen 
en veraarden om deze soortencombinatie mogelijk te maken. Hierbij moet deze situatie 
dan wel in de tijd stabiel genoeg zijn want bij verdere mineralisatie kan Ruigt-elzenbos 
ontstaan. 

- Rabattenbossen waarbij de combinatie van nog enkele vochtminnende elzenbroeksoorten 
in de greppels en droger/zuurminnende soorten op de rabatten ook een dergelijke 
combinatie leveren. 

 
Het beheer focust zich op het beheer van de watertafel. Zo nodig moeten sloten afgedamd 
worden om een verder ontwatering tegen te gaan of om instromen van verontreinigd (bemest) 
water tegen te gaan. De standplaats is geschikt voor Zomereik, Zwarte els, Zachte berk en 
Ratelpopulier. Ruwe berk doet het er minder goed wegens te nat. 
 
In Jagersborg komt dit type actueel over grote oppervlakte voor. Vermoedelijk is het er deels 
ontstaan uit mesotroof elzenbroek door de ontwatering van de ganse omgeving in de laatste 
eeuwen. 
 
Het Elzenbroekbos en het Ruigt-Elzenbos 
Het Elzenbroekbos (in de literatuur: Carici elongatae-Alnetum) is het bos van moerassige 
(venige) depressies in de zand- en zandleemstreek. In de winter komen deze vegetaties onder 
water te staan. ‘s Zomers kan de watertafel zakken, maar de mooiste voorbeelden blijven het 
ganse jaar vrijwel ontoegankelijk door de permanente waterpartijen. 
 
Daardoor kent dit bostype weinig bosbouwkundig gebruik, op wat elzenhakhout na. Slechts in 
het geval van rabattenbos kan er sprake zijn van enige bosbouw, alhoewel deze rabatten in de 
eerste plaats bedoeld zijn als drainagesysteem. Op de rabatten vinden we dan wel soorten als 
Zomereik en Wilde lijsterbes. Waar de watertafel door ontwatering dieper komt te liggen, 
verschuift de vegetatie richting Elzen-Eikenbos, met minder typische elzenbroeksoorten en 
een groter aandeel Zomereik. 
 
Ontwatering vormt dan ook de grootste bedreiging. Indien een ontwatering snel gebeurt, zal 
een sterke, onomkeerbare verruiging het gevolg zijn van de mineralisatie van de veenlaag: een 
verschuiving naar het ruigt-Elzenbos treedt op. Overmatige bemesting uit omringend 
landbouwgebied kan hetzelfde resultaat opleveren. Van recreatie ondervinden de 
Elzenbroeken weinig invloed, gezien de onbegaanbaarheid ervan. Daarentegen zijn veel 
kleine fragmenten van elzenbroek onderhevig aan vervuiling en verruiging door het storten 
van allerlei afval. Organische afval, bvb. als deze broekbossen grenzen aan tuinen, kan 
verruiging in de hand werken terwijl grof, moeilijk afbreekbaar afval meestal demping van 
het moeras inluidt. 
 
Het externe beheer moet zich dan ook toespitsen op het behoud van de typische 
waterhuishouding en het vermijden van vermesting. Het interne beheer kan zowel een 
voortzetting van het traditionele hakhoutbeheer als een beheer van nietsdoen zijn. In 
Vlaanderen bestaat 1,2% van het bosareaal uit dit bostype. 
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Het ruigt-Elzenbos is een bostype waarrond nogal wat discussie en verwarring bestaat. De 
verwarring bestond voornamelijk rond het gebruik van de wetenschappelijke naam 
Macrophorbio-Alnetum. Velen verstaan onder dit bostype verschillende zaken. De enen zien 
er het kalk-elzenbroek (Cirsio-Alnetum) van natte plaatsen met kalkrijke kwel in, anderen 
noemen de op de kalkarme plaatsen voorkomende elzenbossen dan weer Filipendulo-Alnetum 
om aan de verwarring te ontkomen. Hoe het ook zij, duidelijk is de status van dit bostype niet. 
De opnamen uit dit bostype zijn meestal gemaakt in jong bos, met een hoge mate aan 
verstoring. Daarenboven bezit het allerlei overgangen naar andere bostypen naargelang de 
verschillen in bodemkarakteristieken. Als de veencomponent overheerst zal het bostype 
eerder neigen naar de Elzenbroeken. Waar de minerale component belangrijk is, kan het 
eerder naar de Elzenrijke Iepen-essenbossen overgaan. Het is dan ook vermoedelijk deels 
ontstaan uit de vorige door enerzijds ontwatering van Elzenbroek of sterke verstoring van (of 
gewoon zeer jonge) Elzenrijke Iepen-Essenbossen of Elzen-Essenbossen. Sommigen rekenen 
dit bos daarom tot het Alnion, anderen tot het Alno-padion. 
 
Dit bostype bestaat uit een menging van vochtminnende soorten, (nitrofiel-vochtminnende) en 
nitrofiele soorten. Vooral door het hoge gehalte aan stikstofminners wordt dit bostype 
onderscheidden van het Elzenbroekbos. 
 
De grootste bedreigingen van dit bostype zijn in feite dezelfde als deze van de vorige twee 
typen: ontginning, ontwatering en de daaruit voortkomende mineralisatie van het veen, 
vermesting. 
 
Het Veldbies-Beukenbos? 
In Jagersborg werden enkele soorten teruggevonden die typisch zijn voor het Veldbies-
Beukenbos (Luzulo-Fagetum): de Witte veldbies (Luzula luzuloides) en het Bergbeemdgras 
(Poa chaixii). Dit betekent geenszins dat dit submontane bostype in Jagersborg zou 
voorkomen. Het bergbeemdgras werd vroeger in bossen op kalkarme gronden soms ingezaaid 
als voederplant voor het wild. We vinden deze soort op walletjes aan de westkant van bestand 
J38a langs de weg doorheen het bosreservaat. Witte veldbies werd aangetroffen in het uiterste 
zuidwestelijke bestand van Jagersborg (bestand J1f). 
 
2.3.3.G. Beschrijving van de open vegetaties 
Naast de vegetatieopnamen in bos werden 21 vegetatieopnamen gemaakt in de open ruimten, 
waarvan één niet in de analyse werd opgenomen (gelegen in een fijnsparrenbestand J1c met 
nauwelijks ondergroei). Deze opnamen werden niet op proefvlakken gemaakt met 
standaardgrootte van 256m², maar op bestandsniveau. Ze werden dan ook gemaakt gebruik 
makend van de Tansley-opnameschaal en niet deze van Braun-Blanquet. 
 
Deze 20 bruikbare opnamen werden met behulp van Twinspan geclassificeerd en daarna 
werden de vegetatiegroepen op naam gebracht met behulp van het programma Associa, wat 
gebruik maakt van “de vegetatie van Nederland” als referentiebeeld. Associa draait op de 
achtergrond binnen het Synbiosys-programma. (Hennekens 2000) 
 
De actuele niet-bosvegetaties bestaan uit: 
- struweel van grauwe wilg; 
- pioniervegetaties rond poelen; 
- verbossende vochtige graslanden en pioniervegetaties; 
- banale raaigras-weilanden; 
- kapvlakten. 
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Struwelen 

Twaalf opnamen (twee in het bosreservaat, en verder de Tansley-opnamen in de bestanden 
J4f/J5h, J27g, J30a, J32e, G1a, G5c, G5e, G7b, G7c, G7g) bestaan uit struweelachtige 
vochtige tot natte ruigten. Het gaat hier om half-open vegetaties die nog het meest verwant 
zijn met de associatie van Grauwe wilg (Salicetum cinereae Zólyomi 1931). Dit is een 
plantengemeenschap die voorkomt in mesotrofe tot eutrofe moerassen. Het is in veel gevallen 
de eerste stap naar verbossing van laagveenmoeras of randen van geëtrofieerde vennen. Ook 
op natte plaatsen in het overstromingsgebied van rivieren komen deze struwelen ook voor. 
Het Grauwe wilg-struweel is ruimtelijk en ook in de tijd sterk gebonden aan broekbostypen en 
rietgemeenschappen. De gemeenschap ontstaat uit rietgemeenschappen en natte graslanden na 
het staken van het maaibeheer en ontwikkeld zich later tot een broekbos. Dit laatste zal 
afhankelijk van de standplaats en de mengingsgraad regenwater / bodem-oppervlaktewater, 
een voedselarmer of voedselrijker type zijn. Ook de twee opnamen van de poelen kunnen tot 
dit type gerekend worden. 
 
Als constante soorten treffen we hier in Jagersborg: Pitrus, Gewone engelwortel, Grote 
kattestaart, Grote brandnetel, Kale jonker, Koninginnekruid, Gele lis, Moeraswalstro, Grote 
wederik, Gewone braam, Bitterzoet, Kleefkruid, Hennegras, Riet, Wolfspoot, Wijfjesvaren, 
Gewone hennepnetel, Gestreepte witbol, Grauwe wilg, Kantige basterdwederik s.l., 
Moerasrolklaver en Kruipende boterbloem aan. Verder komen ook volgende soorten voor: 
Oeverzegge, Elzenzegge, Rietgras, Framboos, Stijve zegge, Akkerdistel, Hop, Gewoon 
struisgras, Haagwinde, Pinksterbloem, Moeraszegge, Smalle stekelvaren, Mannetjesvaren, 
Viltige basterdwederik, Mannagras, Wilde kamperfoelie, Watermunt, Veenwortel, 
Waterpeper, Zomereik, Grote egelskop s.l., Grote lisdodde. Voor minder frequent 
voorkomende soorten verwijzen we naar de synoptische tabel. 
 
Een aantal van deze terreinen zijn, naast de spontane verbossing die optreedt met Grauwe 
wilg, Geoorde wilg, Zachte berk, Ruwe berk, Wilde lijsterbes, Ratelpopulier, Kraakwilg, 
Sporkehout en Gewone vlier, reeds aangeplant met soorten als Zomereik, Canadapopulier, 
Gewone es, Gelderse roos, Zwarte els, Eenstijlige meidoorn. 
 
Poelen en vijvers 
Tansley-opnamen in de bestanden G5c en G5e zijn opgenomen in en rond een poel. Deze 
vegetaties worden ook tot het vorige type gerekend maar vertonen nog iets meer 
verwantschap met het elzenbroekbos, daarom worden ze hier nog even apart behandeld. 
 
Als constante soorten treffen we hier in Jagersborg: Heermoes, Grote wederik, 
Moerasrolklaver, Pitrus, Akkerdistel, Grote kattestaart, Kale jonker, Rietgras, Moeraswalstro, 
Kleefkruid, Kantige basterdwederik s.l., Koninginnekruid, Gele lis, Wijfjesvaren, Grote 
brandnetel, Bitterzoet, Gewone engelwortel, Gestreepte witbol, Kruipende boterbloem, 
Elzenzegge, Hennegras, Oeverzegge, Moeraszegge, Pinksterbloem, Stijve zegge, 
Mannetjesvaren, Viltige basterdwederik, Waterweegbree, Gewoon struisgras, Distel, 
Moerasstruisgras, Wolfskers, Grassen, Paardebloem, Veelwortelig kroos, Zwarte nachtschade 
s.l., Blauw glidkruid, Grauwe wilg, Waterzuring, Kluwenzuring, Gewone braam, Vlotgras, 
Veenwortel, Holpijp, Plat beemdgras, Timoteegras s.s., Wolfspoot, Greppelrus s.l., Veldrus, 
Hertshooi, Schildereprijs, Mannagras, Gewone hennepnetel, Zomereik. In de boomlaag 
vinden we Ratelpopulier, Zomereik en Geoorde wilg. 
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Graslanden en weiden 

Verbossend grasland 

Tansley-opnamen in de bestanden J2b, J11c, G2a, G6d en G7a werden gemaakt in grasland 
dat hetzij recent bebost is of spontaan verbost. 
 
In de boomlaag vinden we volgende soorten terug: Zwarte els, Grauwe wilg, Zomereik, 
Douglasspar, Schietwilg en Boswilg. In de struiklaag werd Sporkehout opgetekend. Als 
constante soorten in de kruidlaag werden Gestreepte witbol, Pitrus, Gewone hoornbloem, 
Kruipende boterbloem, Kale jonker, Gewoon struisgras, Akkerdistel, Zomereik, Grote 
brandnetel, Moeraswalstro, Koninginnekruid, Gewone braam, Moerasrolklaver, 
Moerasstruisgras, Rood zwenkgras s.l., Biezeknoppen, Kweek, Glanshaver, Speerdistel, 
Paardebloem en Kropaar aangetroffen. Verder ook nog Engels raaigras, Grote kattestaart, 
Grote wederik, Wijfjesvaren, Kleefkruid, Kantige basterdwederik s.l., Gewone hennepnetel, 
Rietgras, Viltige basterdwederik, Waterpeper, Smalle stekelvaren, Veenwortel, Gewoon 
duizendblad, Zwarte els, Ridderzuring, Sint-Janskruid, Zilverschoon, Bloedzuring, Grasmuur, 
Vogelmuur, Witte klaver, Ruw beemdgras, Gewone engelwortel, Gele lis, Hennegras, Riet, 
Wolfspoot, Grauwe wilg, Wilde kamperfoelie, Watermunt, Timoteegras s.s., Haagwinde, 
Grote weegbree s.l., Amerikaanse eik, Egelboterbloem, Moerasandoorn, Hoog struisgras, 
Brede stekelvaren, Zachte berk, Duinriet, Hazezegge, Eenstijlige meidoorn, Sporkehout, 
Echte koekoeksbloem, Pijpestrootje, Grove den, Perzikkruid, Vogelwikke, Ruwe smele, 
Beemdgras, Wilde bertram, Grote vossestaart, Gewoon reukgras, Ruwe berk, Ruige zegge, 
Melganzevoet, Klein streepzaad, Smal streepzaad, Wilgeroosje, Hondsdraf, Waternavel, 
Gewoon biggekruid, Kompassla, Vlasbekje, Gewone rolklaver, Akkermunt, Veldbeemdgras 
s.l., Heggeduizendknoop, Ratelpopulier, Scherpe boterbloem, Veldzuring, Schapezuring, 
Krulzuring, Schietwilg, Knopig helmkruid, Boskruiskruid, Wilde lijsterbes en Muur. 
 
Weiland 
Opnamen in de bestanden J25d, J31d en J32d werden gemaakt in soortenarme weilanden met 
slechts gestreepte witbol, Engels raaigras en Kruipende boterbloem als aanwezige soorten. 
 
Kapvlakten 
Een interessante kapvlakte is te vinden in bestand J26b: niet echt kapvlaktegemeenschap maar 
interessant om eventueel open te houden als moerasvegetatie. Soorten aanwezig in het 
noordelijk deel van J26b: dominant komen Hennegras en Duinriet voor. Verder Gewone 
braam, Gestreepte witbol, Pitrus, Egelboterbloem, Moerasrolklaver, Framboos, Veelbloemige 
veldbies, Gewone engelwortel, Kale jonker, Biezeknoppen, Smalle stekelvaren, Grote 
brandnetel en Wijfjesvaren. Mits gepast beheer kan deze vegetatie ontwikkelen naar een 
interessant vochtig (heischraal) grasland. 
 
Kapvlakte in bosreservaat ter hoogte van bestand J32d-J32b: wordt gerekend tot LQ ipv 
FQmol door vernattingseffect na kap. 
 
2.3.3.H. Aan te raden boomsoorten 
Op basis van de vegetatieanalyse vat Tabel 19 een verjongingsadvies samen (aan te raden 
boomsoorten bij aanplanting of te bevoordeligen bij natuurlijke verjonging). 
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Tabel 19: Te prefereren boomsoorten

(a)
. 

Soort Zone op de actuele bosvegetatiekaart (Kaart 24) 

FA & BV 

Ruigt-
Elzenbos & 
Brandnetel-
Vlierenbos 

CEA 

Elzen-
broekbos 

LQ 

Elzen-
Eikenbos 

FQ nat 

Vochtig 
Wintereiken-
Beukenbos 

BQ nat 

Vochtig 
Berken-

Eikenbos 

Boomlaag en Struiklaag 
Kraakwilg XX     
Schietwilg XX     
Gewone es X     
Zwarte els XXX XXX XXX   
Gewone esdoorn d rd r XX  
Winterlinde    X  
Grauwe abeel X XX XXX X r 
Ratelpopulier X XX XXX X r 
Boswilg XX XX XX XX r 
Wilde lijsterbes X X XX XXX XXX 
Zomereik XX X XX XXX XX 
Zachte berk X XXX XXX XXX XXX 
Ruwe berk X X XX XXX XXX 
Wintereik    XX d 
Zoete kers    X  
Wilde appel    r  
Beuk    Md rd 
Grove den    M M 
Fladderiep    X  
Struiklaag 
Gladde iep X     
Rode kornoelje XX     
Aalbes XX     
Eenstijlige meidoorn d     
Grauwe wilg XX X X   
Vogelkers XXX r r   
Gelderse roos XX XX X   
Gewone vlier XX X r   
Geoorde wilg X XX XX   
Zwarte bes  XX X   
Sporkehout X XX XXX X XXX 
Hazelaar X  r X  
Mispel    X  
Hulst   X X X 

(a) Legende: XXX ten zeerste aangeraden; XX aangeraden; X geschikt; M geschikt maar afgeraden als 
monocultuur of dominante soort; d geschikt op de iets drogere plekken; r geschikt op de iets rijkere plekken. 

 
Dit advies is in de eerste plaats gebaseerd op het voorkomen van deze soorten in de 
verschillende bostypen in het gebied en in Vlaanderen (Roelandt, 2001). In tweede instantie is 
gekozen voor die soorten die niet alleen inheems en standplaatsgeschikt zijn maar daarbij ook 
de bodemrijkdom op lange termijn niet in gedrang brengen. Dit is conform de beheervisie van 
het Agentschap voor Natuur en Bos: “Het is van groot belang bij aanplanten van 
verjongingsgroepen van loofbomen zoveel mogelijk de meer eisende en standplaatsgeschikte 
boomsoorten te kiezen. Op die manier is de return aan nutriënten via de bladval maximaal en 
blijft de bodemrijkdom van de standplaats behouden” (Afdeling Bos en Groen, 2001). 
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Daarom worden bvb berk en zomereik meer geprefereerd dan grove den of beuk en worden 
deze laatste afgeraden als monocultuur. 
 

2.3.4 Fauna 

2.3.4.A. Zoogdieren 
Volgens de databank zoogdieren, samenwerkingsverband JNM en Natuurpunt (geraadpleegd 
in april 2004), aangevuld met waarnemingen van de voormalige boswachter (K. Flipkens, 
pers. med. 2004) en gegevens uit de roofdierendatabank van het IBW (geraadpleegd in 
september 2004), komen er 22 soorten zoogdieren voor in het UTM-5km-hok waarin het 
domeinbos ligt (FS96A; zie tabel 20). Bron Rode Lijst-status: Criel et al. (1994). 
 
Tabel 20: Zoogdieren in UTM-hok FS96A. 

Soortnaam Nederlandse naam Rode Lijst VL 

Microtus agrestis Aardmuis Momenteel niet bedreigd 
Apodemus sylvaticus Bosmuis Momenteel niet bedreigd 
Rattus norvegicus Bruine rat Momenteel niet bedreigd 
Mustela putorius Bunzing Momenteel niet bedreigd 
Micromys minutus Dwergmuis Momenteel niet bedreigd 
Sorex minutus Dwergspitsmuis Momenteel niet bedreigd 
Erinaceus europaeus Egel Momenteel niet bedreigd 
Sorex araneus Gewone bosspitsmuis Momenteel niet bedreigd 
Pipistrellus pipistrellus Gewone dwergvleermuis Momenteel niet bedreigd 
Lepus europaeus Haas Momenteel niet bedreigd 
Mustela erminea Hermelijn Momenteel niet bedreigd 
Mus musculus Huismuis Momenteel niet bedreigd 
Crocidura russula Huisspitsmuis Momenteel niet bedreigd 
Oryctogalus cuniculus Konijn Momenteel niet bedreigd 
Talpa europaea Mol Momenteel niet bedreigd 
Ondatra zibethicus Muskusrat - 
Pitymys subterraneus Ondergrondse woelmuis Momenteel niet bedreigd 
Capreolus capreolus Ree Momenteel niet bedreigd 
Martes fiona Steenmarter Momenteel niet bedreigd 
Sorex coronatus Tweekleurige bosspitsmuis Momenteel niet bedreigd 
Microtus arvalis Veldmuis Momenteel niet bedreigd 
Vulpes vulpes Vos Momenteel niet bedreigd 
 
Al deze soorten zijn momenteel niet bedreigd in Vlaanderen (Criel et al. 1994). 
 
De enige vleermuis die gekend is in Jagersborg is de Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus 

pipistrellus), de meest algemene soort in Vlaanderen. Al sinds 2002 huist er een kolonie 
dwergvleermuizen (120 individuen) in een silo in het industrieterrein Jagersborg, vlak tegen 
de ZO rand van het bos (G. Palmans, pers. med. 2004). In De Brand zijn er waarnemingen 
van Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) (Rutten & Dewyspelaere 1997). Vleermuizen zijn 
sterk onderbemonsterd in Jagersborg: er is nog nooit een gerichte screening gebeurd. 
 
Wezel (Mustela nivalis) komt voor in De Brand en in Tösch-Langeren (Rutten & 
Dewyspelaere 1997, Beyen 1997), dus hoogstwaarschijnlijk ook in Jagersborg. 



Deel 2 – Algemene beschrijving 
 

 

 74

 
In 2000 was er een waarneming van das (Meles meles, bedreigd in Vlaanderen) aan de 
zuidrand van het bos (IBW-marternetwerk 2004). Waarschijnlijk betreft dit een zwerver uit de 
populaties in Haspengouw. Het is een illustratie van de gestage opmars van de das in Limburg 
(Van Den Berge & De Pauw 2003). In de toekomst dient mogelijk aandacht aan deze soort 
geschonken te worden, hoewel het domeinbos zelf waarschijnlijk te vochtig is om uitgebreide 
burchten te graven (J. Peeters, pers. med. 2005), met uitzondering misschien van de drogere 
zandkoppen. 
 
In 2002 werd ook stinkdier gezien ten noorden van Jagersborg (IBW-marternetwerk 2004). 
Dit betreft wellicht een exemplaar van deze Amerikaanse soort, ontsnapt uit gevangenschap 
(W. De Pauw, pers. med. 2005). 
 
Vossenburchten komen voor op de drogere zandkoppen in Jagersborg (J. Peeters, pers. med. 
2005), zoals bvb in bestand G3c. 
 
Relatie met het bosbeheer: 

Een goede inventarisatie van vleermuizen in Jagersborg zou zeer nuttig zijn. Vleermuizen zijn 
gebaat bij een bosbeheer met aandacht voor open plekken, bosranden, open water en holle 
bomen. 
 
2.3.4.B. Vogels 
Volgens de gegevens van de broedvogelinventarisatie (INBO, geraadpleegd in mei 2004) 
komen er 86 broedvogelsoorten voor in het UTM-5km-hok waarin domeinbos Jagersborg ligt 
(FS96A). Sommige hiervan hebben echter geen relevantie voor het bosgebied. Daarnaast 
werden nog andere soorten door lokale terreinkenners waargenomen bij diverse 
gelegenheden, die niet in de lijst van het INBO voorkomen. De volledige lijst van voor het 
domeinbos relevante soorten wordt in bijlage 8.1 gegeven. 
 
Vijf soorten van deze lijst zijn bedreigd (RL2) in Vlaanderen (Devos et al. 2004): 
- Boompieper (Anthus trivialis) 
- Zomertortel (Streptopelia turtur) 
- Geelgors (Emberiza citrinella) 
- Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)  
- Wielewaal (Oriolus oriolus) 
 
Drie soorten van deze lijst zijn kwetsbaar (RL3) in Vlaanderen volgens Devos et al. (2004): 
- Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)  
- Matkop (Parus montanus) 
- Nachtegaal (Luscinia megarhynchos) 
 
Twee soorten zijn achteruitgaand (Devos et al. 2004): 
- Kneu (Carduelis cannabina) 
- Koekoek (Cuculus canorus) 
 
Andere vermeldenswaardige soorten in Jagersborg zijn Appelvink, Boomklever, Bosuil, 
Buizerd, Fluiter, Glanskop, Goudvink, Groene Specht, Havik, Houtsnip, IJsvogel, Kleine 
bonte specht, Sperwer, Sprinkhaanzanger, Wespendief en Zwarte specht. 
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Het verslag van de beheercommissie van het bosreservaat Jagersborg DD 31/7/2003 vermeldt 
een opvallende toename van het aantal broedende roofvogels na het stopzetten van de jacht in 
het bosreservaat en het aanpalende domeinbos (mond. med. Jos Rutten). 
 
De soortenlijst voor Jagersborg wijst op een goed ontwikkelde broedvogelfauna, gelinkt aan 
een rijke bosstructuur. De soortenlijst van bosvogels is vrij volledig voor Vlaanderen: 
Appelvink, Boomklever, Boomkruiper, Bosuil, Buizerd, Glanskop, Grote bonte specht, 
Havik, Houtsnip, Kleine bonte specht, Matkop, Vuurgoudhaantje, Wespendief, Wielewaal, 
Zwarte specht. Dit wijst op een gevarieerd habitat met goede structuur, rust, dood hout en 
zware houtsortimenten. Enkel de Middelste bonte specht ontbreekt nog. Voor deze in 
Limburg stilaan opkomende soort is in Jagersborg zeker geschikt habitat aanwezig, zodat kan 
verwacht worden dat deze op termijn ook hier zal waargenomen worden. 
 
Verder zijn diverse soorten in en om Jagersborg waargenomen die vooral baat hebben bij 
halfopen- en overgangssituaties. Voor deze soorten is open plekkenbeheer sensu lato zeker 
een optie: ontwikkeling van open plekken, bosrandbeheer met mantel-zoomvegetaties, creëren 
van lichtrijke situaties met hakhout- of middelhoutbeheer. Voor Nachtegaal kan de 
ontwikkeling van hakhout en dicht struweel in lichtrijke bosranden een duidelijke 
meerwaarde bieden. Goudvink, Zomertortel en Gekraagde Roodstaart verkiezen een 
parkachtig landschap met een afwisseling van bos en open percelen. Sprinkhaanzanger kan in 
goed ontwikkelde ruigtes of hooilanden met verspreide bomen en struiken (een goed 
ontwikkelde mantel-zoomsituatie) gedijen. Grauwe vliegenvanger heeft baat bij open plekken 
en een voldoende open onderetage, die bij het vangen van insecten gebruikt worden. 
Boompieper maakt gebruik van open vegetatietypes met verspreide bomen en struiken (of 
eventueel een bosrand), die als zangpost gebruikt worden. Geelgors, Kneu, Roodborsttapuit 
en Steenuil zijn randsoorten die eerder een open habitat of landschap nodig hebben. Ransuil, 
is een soort die doorgaans in het bos broedt, maar die bij het jagen frequent van de 
randsituaties en open landschappen gebruik maakt. Waterral tenslotte is specifiek gebonden 
aan grote zeggevegetaties en rietland die tot voldoende laat in het voorjaar vochtig blijven; in 
bepaalde natte delen van het domeinbos zijn zeker potenties voor deze soort aanwezig. 
 
Relatie met het bosbeheer: 

Het behoud van de structuurrijkdom in de bestanden, het behoud en de ontwikkeling van open 
en randpercelen, waaronder permanente open schrale plekken, lijken de beste 
levensmogelijkheden te bieden aan de avifauna in Jagersborg. 
 
2.3.4.C. Amfibieën en reptielen 
Bij recente inventarisaties werden 6 amfibieënsoorten gevonden in domeinbos Jagersborg (P. 
Engelen, pers. med. 2005 & 2008). Aangevuld met waarnemingen van levendbarende hagedis 
(K. Flipkens, pers. med. 2004; eigen waarnemingen 2006) geeft dit 7 soorten amfibieën en 
reptielen voor het bos (tabel 21). Bron Rode Lijst-status: Bauwens & Claus (1996). 
 
Slechts één reptielensoort is gekend van Jagersborg: de Levendbarende hagedis (Lacerta 

vivipara). Deze soort is zeldzaam in Vlaanderen (Bauwens & Claus 1996) en komt voor in 
Jagersborg (K. Flipkens, pers. med. 2004; eigen waarnemingen 2006) en in de nabijgelegen 
natuurgebieden De Brand (P. Engelen, pers. med. 2005) en Tösch-Langeren (Beyen 1997). 
De voorkeursbiotopen van de Levendbarende hagedis zijn vochtige heide- en veenvelden met 
opslag van berk en grove den. Binnen deze biotopen houden de hagedissen zich vooral op 
nabij struiken en kleine bomen. Ook in de randzones van vochtige heidevelden naar bossen 
worden dikwijls grote aantallen hagedissen aangetroffen. 
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De Levendbarende hagedis wordt ook gevonden in drogere biotopen zoals struikheidevelden, 
duinen, open plekken in bossen en heischrale graslanden. Ook relatief droge hellingen 
begroeid met struikheide, brem en bramen, verlaten zandgroeven en andere geaccidenteerde 
terreinen worden bewoond, hoewel in lagere densiteiten. Daarnaast bewoont de soort soms 
ook een breed gamma aan lijnvormige landschapselementen zoals bosranden, wegen en 
brandgangen in bossen, wegbermen, spoorwegtaluds, dijken, hagen, houtwallen en holle 
wegen. Deze dienen vaak ook als verbindingszone tussen meer optimale biotopen. 
Het behoud van de resterende vochtige heidegebieden en hun relicten is de belangrijkste 
beschermingsmaatregel voor deze soort (Schops 1999). 
 
Tabel 21: Herpetofauna in domeinbos Jagersborg. 

Soortnaam Nederlandse naam Rode Lijst VL 

Lacerta vivipara levendbarende hagedis zeldzaam 
Bufo bufo gewone pad momenteel niet bedreigd 
Rana esculenta middelste groene kikker momenteel niet bedreigd 
Rana temporaria bruine kikker momenteel niet bedreigd 
Triturus alpestris alpenwatersalamander momenteel niet bedreigd 
Triturus cristatus kamsalamander zeldzaam 
Triturus vulgaris kleine watersalamander momenteel niet bedreigd 
 
Kamsalamander (Triturus cristatus, Rode Lijst-status zeldzaam en Habitatrichtlijnsoort) heeft 
nood aan poelen die permanent water bevatten of pas laat in het jaar opdrogen. De jonge 
salamanders verlaten het water pas in augustus-september, soms pas later. De poelen hebben 
best een matige vegetatiebedekking. De eieren worden afgezet op de onderkant van grotere 
waterplantbladeren, zoals Waterviolier, Watermunt of grassen. Erg belangrijk is de 
afwezigheid van vis. Een omgeving met diverse landbiotopen lijkt eveneens belangrijk: de 
soort doet het goed in kleinschalige landschappen. Kamsalamanders blijken erg honkvast te 
zijn en zoeken doorgaans jaar na jaar dezelfde poel op voor de voortplanting. Ze hebben een 
voorkeur voor meerdere, dicht bij elkaar gelegen poelen (Bauwens & Claus 1996, Schops 
1999). De kamsalamander is een soort van de Habitatrichtlijn waarvoor speciale 
beschermingsmaatregelen genomen dienen te worden. In Jagersborg werd de soort in mei 
2005 gevonden in de poel in bestand G5e en in maart 2008 in bestand G1a; ook in De Brand 
komt de soort voor en lijkt er zelfs in opmars (P. Engelen, pers. med.). 
 
De overige 5 amfibieën uit het gebied (gewone pad, groene en bruine kikker, 
alpenwatersalamander en kleine watersalamander) zijn momenteel niet bedreigd (Bauwens & 
Claus 1996). 
 
In het nabijgelegen natuurreservaat De Brand (UTM-hok FS86B) komen naast al deze soorten 
ook een restpopulatie Heikikker (Rana arvalis, RL zeldzaam en Habitatrichtlijnsoort; niet 
meer waargenomen bij laatste inventarisatie) en Poelkikker (Rana lessonae; RL-categorie 
kwetsbaar in Nederland (Hom et al. 1996) en Habitatrichtlijnsoort) voor. Hazelworm (Anguis 

fragilis, zeldzaam) komt voor in den Tösh, net ten zuiden van Jagersborg, en waarschijnlijk 
ook in De Brand (P. Engelen, pers. med. 2005). Deze soorten komen dus potentieel ook voor 
in Jagersborg. 
 
Boomkikker (Hyla arborea) is met uitsterven bedreigd in Vlaanderen (Bauwens & Claus 
1996). Deze Habitatrichtlijnsoort leek bijna zeker verdwenen in Jagersborg en omstreken door 
gebrek aan voortplantingswaters: in 1982 waren er nog enkele waarnemingen aan de NO-



Deel 2 – Algemene beschrijving 
 

 

 77

grens van het bos en in De Brand (P. Engelen, pers. med. 2005); de laatste waarneming 
dateerde van het begin van de jaren ’90 in bestand G8c, waar sindsdien zomereik aangeplant 
is (K. Flipkens, pers. med. 2004). 
In de lente van 2007 werd echter toch een populatie ontdekt in De Brand (P. Engelen, pers. 
med. 2007): minstens 66 roepende mannetjes, verdeeld over een 10-tal poelen (5 waters met 
voortplanting). Dit zou de tweede grootste Belgische populatie boomkikker zijn!  Er zat reeds 
een enkeling te roepen in een poel op 500 meter van de Kinrooiersteenweg; de 
dichtstbijzijnde poel met voortplanting (kikkervisjes) ligt op ongeveer één kilometer van de 
weg. 
 
Relatie met het bosbeheer: 

Open plekken en (interne) bosranden zijn van groot belang voor de levendbarende hagedis. 
Belangrijk hierbij is het behoud of de creatie van lichtrijke paden. Dit kan gebeuren door de 
wegen te verbreden met een golvende mantel- en zoomvegetatie langsheen de 
bestandsranden. 
 
Om de populatie kamsalamander te behouden, dient de zuidrand van de vijver in bestand G5e 
verder opengekapt te worden. 
Een verbinding tussen de deelpopulaties in Jagersborg en De Brand is zeer wenselijk. De 
Losbeek zorgt voor een amfibievriendelijke doorsteek onder de Kinrooiersteenweg. De laatste 
jaren werden verschillende poelen bijgegraven als stapstenen in natuurreservaat De Brand (P. 
Engelen, pers. med.); in bosplaats Gremelslo zou eveneens best een cluster van poelen komen 
(maximale afstand tussen de poelen 200-300m) om een uitwisseling tussen beide 
deelpopulaties mogelijk te maken. Dit omvat het openmaken en eventueel herprofileren van 
bestaande (visvrije) watertjes of natte depressies, en de aanleg van enkele nieuwe poelen nabij 
de Kinrooiersteenweg. Poelen mogen niet te klein zijn (ongeveer 20m doorsnee), liefst 
volledig zonbeschenen en in de buurt van een klein landschapselement (houtkant, bosje,…). 
Belangrijk is dat er geen vissen aanwezig zijn of de poelen kunnen koloniseren (bv. via 
grachten). Wegens de hoge natuurwaarde in de bossfeer van de oudere bestanden worden 
deze poelen prioritair aangelegd op nog onbeboste terreinen of recente bebossingen, zoals 
bestanden G1c, G2a, G6g. 
 
Ook voor boomkikkers, die op termijn Jagersborg kunnen koloniseren vanuit De Brand, 
zullen deze poelen nuttig zijn als voortplantingswater. Als landbiotoop heeft deze soort 
zonbeschenen braamstruweel en ruigte nodig, liefst in de buurt van de poelen. 
 
Ten voordele van heikikker (voorlopig onbevestigd) kunnen nieuwe poelen aan hun 
noordzijde best voorzien worden van een zeer langzaam aflopende oever, om zo aan de 
hogere eiafzeteisen van deze soort tegemoet te komen. Wanneer heikikker effectief aanwezig 
blijkt, kan deze ingreep ook bij andere poelen gebeuren. 
 
2.3.4.D. Vissen 
In april 2004 werden enkele beken in domeinbos Jagersborg (Zwart Water, Schaachterziep en 
Tapziep) bemonsterd met elektrovisserij. Hierbij werden 9 vissoorten gevangen (zie bijlage 
8.2; Denayer 2004). 
 
Veruit de meeste soorten (8 van de 9) werden gevangen in de Schaachterziep ter hoogte van 
perceel G2 (Schaagterzyp 5), waaronder Bermpje (beschermd). Op de andere locaties 
kwamen slechts blauwbandgrondel, drie- en tiendoornige stekelbaars voor. 
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Stroomafwaarts van het domeinbos (Zwart Water 3) werden geen vissen gevangen tijdens 
deze studie. 
 
Er zijn meldingen van beekprik (HRL-soort) in de Schaachterziep in 1997 (Van Thuyne et al. 
1998). Recent werd deze kwetsbare soort enkel nog op de Itterbeek zelf gevangen, maar niet 
op de zijbeken (Van Thuyne & Breine 2002). 
 
Relatie met het bosbeheer: 

Bermpje is een beschermde soort die leeft op de bodem van beken met zuiver water. Voor de 
beekprik zijn waterverontreiniging en migratiebarrières de grootste bedreigingen. Voor beide 
soorten kan het bosbeheer de verstoring van de populaties tot een minimum herleiden door het 
ruimen van de beken te beperken. 
 
2.3.4.E. Vlinders 
Dagvlinders 

In de vlinderdatabank van het Instituut voor Natuurbehoud (geraadpleegd in december 2004) 
zitten waarnemingen (vanaf 1991) van 23 dagvlindersoorten in de UTM-km-hokken waarin 
Jagersborg ligt (zie soortenlijst in bijlage 8.3). Bij de meeste soorten staat als toponiem 
Jagersborg vermeld. 
 
Bij een terreinbezoek op 9/6/2005 werden volgende soorten waargenomen: Kleine 
ijsvogelvlinder (gebonden aan elzenbroekbosfragmenten), Bruin zandoogje, Koevinkje, 
Oranje zandoogje, Groot dikkopje, Gehakkelde aurelia, Bont zandoogje, Boomblauwtje, 
Atalanta, Klein geaderd witje, Citroenvlinder, Dagpauwoog en Landkaartje (ifv hun 
habitatpreferentie langs brede boswegen, op de grazige stukken of zelfs verspreid doorheen 
het bos) (D. Gorissen, pers. med. 2006). Overige soorten die met grote waarschijnlijkheid in 
het domeinbos voorkomen, of er een geschikt (al dan niet plaatselijk) habitat kunnen vinden 
zijn: Grote weerschijnvlinder, Eikenpage, Oranjetipje, Zwartsprietdikkopje, Icarusblauwtje, 
Kleine vuurvlinder, Kleine vos en Bont dikkopje. 
 
De volgende drie Rode Lijstsoorten komen voor in het domeinbos Jagersborg: 
 
Grote weerschijnvlinder (Apatura iris) is bedreigd (RL2) in Vlaanderen (Maes & Van Dyck 
1999). Deze soort is vooral gebonden aan open loofbossen en wilgenbroekbossen. De 
mannetjes verdedigen territoria in de kruin van een grote, opvallende boom (de soort is niet 
belangrijk, als hij maar opvallend is). Na de paring zetten de wijfjes hun eitjes af op 
wilgenbladeren, voornamelijk Boswilg en Grauwe wilg, in de bosrand op deeltijds 
beschaduwde plaatsen. 
In Vlaanderen komen nog slechts populaties voor in de bossen rond Brussel en Leuven, en in 
Noord-Oost-Limburg. In het complex Grootbroek-Stamprooierbroek (5km ten noordwesten 
van Jagersborg) is de grootste Vlaamse populatie van deze soort aanwezig. 
Voor deze soort zijn open plekken, brede bospaden en gevarieerde bosranden in vochtige 
loofbossen en wilgenbroekbossen belangrijk. Ook opvallende bruidsbomen zijn van belang. 
Aangezien de Grote weerschijnvlinder nogal opvallende rupsen heeft, worden best geen 
nestkasten gehangen waar deze soort voorkomt (Maes & Van Dyck 1999). 
De laatste waarneming in het gebied dateert van 1994, maar wegens onvoldoende 
inventarisatie kan niet besloten worden dat deze honkvaste soort daar nu verdwenen zou zijn 
(D. Maes, pers. med. 2005). 
 



Deel 2 – Algemene beschrijving 
 

 

 79

Bont dikkopje (Carterocephalus palaemon) is kwetsbaar (RL3) in Vlaanderen (Maes & Van 
Dyck 1999). Deze soort leeft op de overgang van vochtige graslanden naar vochtige bossen, 
op open plekken en brede bospaden in broekbossen en in heiden, vaak in de buurt van kleine 
open waters als grachten of vennen. Eitjes worden afgezet op Pijpenstrootje, Hennegras of 
andere breedbladige grassen, meestal in een strook van 1 meter van de bosrand of op een open 
en vrij vochtige, grazige en schaduwrijke plek in het bos in vegetaties die al meerdere jaren 
niet meer gemaaid werden. 
Alle vindplaatsen in Vlaanderen liggen in de Kempen. Deze soort is ook bekend van Tösch-
Langeren (Beyen 1997). 
 
Kleine ijsvogelvlinder (Limenitis camilla) is een kwetsbare soort (RL3) van vrij open, 
vochtige bossen en bosranden met Wilde kamperfoelie waar schaduw en zon elkaar 
pleksgewijs afwisselen (Maes & Van Dyck, 1999). Deze soort werd recent waargenomen op 
verschillende plekken in Jagersborg (G. Palmans, pers. med. 2004; L. Lodewyckx, pers. med. 
2007) en in De Brand (P. Engelen, pers. med. 2005). 
 

Nachtvlinders 

Het verslag van de beheercommissie van het bosreservaat Jagersborg DD 31/7/2003 vermeldt 
de waarneming van de Grote nachtpauwoog (Saturnia pyri), een zeldzame en grote 
nachtvlinder, door Dhr. Ghis Palmans. De soort wordt in België beschouwd als een 
dwaalgast. 
In Jagersborg komt ook de eikenprocessierups voor. Dit is de rups van een nachtvlinder 
(Thaumetopoea processionea) die soms in grote aantallen voorkomt en een plaag kan vormen 
in eikenbestanden en -lanen, voornamelijk door de (voor de mens) sterk irriterende haren van 
de rupsen en de vervellingsnesten. In de lente van 2007 werd deze soort bestreden langs het 
fietspad tussen Jagersborg en Gremelslo. 
Tijdens de zomer van 2007 werd er in het kader van de bestrijding van de eikenprocessierups 
tweemaal met licht bemonsterd op nachtvlinders in Jagersborg. De resultaten hiervan 
bereikten ons nog niet. 
 
Relatie met het bosbeheer: 

Jagersborg is één van de laatste bossen in Vlaanderen waar de Grote weerschijnvlinder 
wellicht voorkomt: voor deze soort kan hier een soortgericht beheer aangeraden worden. 
Goed gestructureerde mantelvegetaties en struwelen met Boswilg en Grauwe wilg 
(voedselplanten voor de rupsen) zijn hiervoor belangrijk. Grote, individueel herkenbare 
bomen zijn interessant als bruidsboom voor deze bedreigde vlinder. 
Ontwikkeling van bosranden en brede paden is ook gunstig voor de andere aanwezige 
dagvlinders, met name Bont dikkopje en Kleine ijsvogelvlinder. Een gefaseerd maaibeheer 
van paden en bermen en een gevarieerd mantel- en zoombeheer zijn hiervoor geschikt. Indien 
mogelijk worden sommige zones slechts om de 2-3 jaar gemaaid (in mantel-zoomvegetaties 
bvb) zodat zich bloemrijke bermen (met o.a. veel schermbloemigen) kunnen ontwikkelen. 
 
2.3.4.F. Sprinkhanen en krekels (Orthoptera) 
De soortenlijst van de sprinkhanen (zie bijlage 8.4) is afkomstig uit de sprinkhanendatabank 
van het Instituut voor Natuurbehoud (geraadpleegd in december 2004). 
 
Zeven soorten zijn gekend van het UTM-5km-hok waarin domeinbos Jagersborg ligt 
(FS96A). De meeste soorten werden waargenomen in Kinrooi (Hagendoorn), net ten noorden 
van het domeinbos. In Tösch-Langeren komen daarenboven Wekkertje (Omocestus viridulus; 
RL-categorie kwetsbaar), Negertje (Omocestus rufipes; zeldzaam) en Kustsprinkhaan 
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(Chorthippus albomarginatus; zeldzaam) voor (Beyen 1997). In De Brand komen eveneens 
Wekkertje en Kustsprinkhaan voor, maar ook Struiksprinkhaan (Leptophyes punctatissima; 
zeldzaam) en vroeger ook Zompsprinkhaan (Chorthippus montanus; kwetsbaar) (P. Engelen, 
pers. med. 2005). Bron Rode Lijst-status: Decleer et al. (2000). 
 
Bij een terreinbezoek op 9/6/2005 werd o.a. Struiksprinkhaan waargenomen, alsook Grote 
groene sprinkhaan, Sikkelsprinkhaan, Krasser, Ratelaar, Spitskopje en Bruine sprinkhaan (D. 
Gorissen, pers. med. 2006). 
 
Volgende Rode Lijstsoorten werden in de omgeving van het domeinbos Jagersborg 
waargenomen en kunnen er eventueel een geschikt habitat vinden: 
 
Schavertje (Stenobothrus stigmaticus) is bedreigd (RL2) volgens de Vlaamse Rode Lijst. Het 
is een zeer kleine, onopvallende sprinkhaan die gewoonlijk leeft in vrij open en korte 
vegetatie. De soort heeft een sterk verbrokkelde verspreiding in België. De grootste populaties 
bevinden zich in dolomietkalkgraslanden en zinkgraslanden in de Maasvallei. Verder is de 
soort bekend van droge heideterreinen, kustduinen en enkele kleine populaties in grasland of 
wegbermen (Decleer et al. 2000). Schavertje kwam in 1999 nog voor in het UTM-5km-hok 
FS96A (geen verdere details bekend). 
 
Wekkertje (Omocestus viridulus; kwetsbaar (RL3) in Vlaanderen) heeft een voorkeur voor 
vrij vochtige tot natte, hoge vegetatie. Dikwijls is de soort aan te treffen in Pijpestrootje- of 
Pitrusbulten. Ook in hoogveen, op open plekken in het bos of langs slootkanten, en in 
extensief begraasde weiden is ze te vinden. In Vlaanderen is de verspreiding hoofdzakelijk 
beperkt tot de Kempen (Decleer et al. 2000). Wekkertje komt voor in De Brand (P. Engelen, 
pers. med. 2005) en Tösch-Langeren (Beyen 1997). 
 
Zompsprinkhaan (Chorthippus montanus; kwetsbaar (RL3) in Vlaanderen) bewoont 
mesotrofe, natte tot vochtige graslanden, vaak op venige bodem. Hij heeft een voorkeur voor 
plekken met een open en lage tot halfhoge vegetatie. In Vlaanderen is deze soort eveneens 
beperkt tot de Kempen (Decleer et al. 2000). Zompsprinkhaan kwam in een recent verleden 
nog voor in De Brand (P. Engelen, pers. med. 2005). 
 
Snortikker (Chorthippus mollis) is kwetsbaar (RL3) in Vlaanderen. Deze soort komt vooral 
voor in droge heideterreinen, typisch op enigzins beschutte, grazige plaatsen, maar ook langs 
wegbermen op zandgrond. De soort is algemeen in de Limburgse Kempen, daarbuiten lokaal 
in heiderelicten en op landduinen (Decleer et al. 2000). Deze soort werd in 1989 
waargenomen in Hagendoorn (Kinrooi). 
 
Struiksprinkhaan (Leptophyes punctatissima; zeldzaam in Vlaanderen) is een 
boombewonende soort die vooral in struiken en kreupelhout of zelf in de kruidlaag leeft. De 
struiksprinkhaan komt voor in allerlei biotopen met verspreidstaande struiken of bomen zoals 
bosranden, hagen, struwelen, parken en tuinen. Ze is ook wel te vinden midden in bos en in 
ruigtekruidvegetaties. Men treft ze zowel in vochtige als droge biotopen aan. 
 
Het Negertje (Omocestus rufipes; zeldzaam in Vlaanderen) leeft in droge, goed geëxponeerde 
biotopen, gewoonlijk niet ver van de bosrand. Het meest frequent wordt de soort aangetroffen 
op mesofiele kalkgraslanden met een vrij hoge en dichte grasvegetatie; vrij algemeen vindt 
men ze ook in heidevelden, langs wegbermen, brede boswegen en op warme open plekken in 
het bos. In de Limburgse Kempen komt ze nog vrij algemeen voor, elders in Vlaanderen 



Deel 2 – Algemene beschrijving 
 

 

 81

slechts zeer lokaal (Decleer et al. 2000). Deze soort werd in 1999 waargenomen in UTM-
1km-hok FS9167 (het noordwestelijk deel van het domeinbos). In 1997 kwam ze ook nog 
voor in Tösch-Langeren (Beyen 1997). 
 
Kustsprinkhaan (Chorthippus albomarginatus; zeldzaam in Vlaanderen) komt vooral voor in 
dichte, lage tot halfhoge grazige vegetaties, met in het binnenland een voorkeur voor vochtige 
milieus. Deze soort komt verspreid in noord- en midden-Limburg voor (Decleer et al. 2000), 
volgens Beyen (1997) ook in Tösch-Langeren. 
 
Relatie met het bosbeheer: 

Wegens het onzekere voorkomen van deze soorten in het domeinbos zelf, is het moeilijk 
gerichte beheersingrepen voor te stellen voor deze groep ongewervelden. Een gefaseerd 
maaibeheer van paden en bermen, en het uitbreiden van het aandeel lichtrijke bospaden, zoals 
voorgesteld voor dagvlinders, zal ook gunstig zijn voor sprinkhanen en krekels. 
 
 
2.3.4.G. Libellen (Odonata) 
In de databank van de Libellenwerkgroep Gomphus (geraadpleegd in september 2004) zitten 
slechts drie soorten, waargenomen aan de Schaachterzijp in domeinbos Jagersborg: Grote 
keizerlibel (Anax imperator), Breedscheenjuffer (Platycnemis pennipes) en Weidebeekjuffer 
(Calopteryx splendens). 
  
Bij een terreinbezoek op 9/6/2005 werden volgende soorten waargenomen in en om de poel in 
bestand G5e: Glassnijder (RL3), Grote roodoogjuffer, Plasrombout, Viervlek, Lantaarntje, 
Azuurwaterjuffer, Grote keizerlibel, Smaragdlibel, Vuurjuffer, Zwarte heidelibel, Bloedrode 
heidelibel en Gewone oeverlibel (D. Gorissen, pers. med. 2006). Glassnijder (Brachytron 

pratense; RL-categorie Kwetsbaar, De Knijf, 2006) is de meest bijzondere soort van 
laagveenplassen, en komt in grote aantallen voor in Grootbroek; aangezien hier slechts één 
exemplaar werd waargenomen, kan het ook een zwerver geweest zijn. 
 
In juni 2007 werd verschillende keren en op verschillende plekken Bosbeekjuffer (Calopteryx 

virgo; RL-categorie Bedreigd) gezien (L. Crevecoeur & L. Lodewyckx, pers. med.). 
 
Van het nabijgelegen natuurreservaat De Brand is een soortenlijst van 22 soorten bekend (zie 
bijlage 8.5; P. Engelen, pers. med. 2005), waaronder enkele soorten die tot voor kort op de 
Vlaamse Rode Lijst (De Knijf & Anselin 1996) stonden, maar daar in een recente herziening 
(De Knijf, 2006) van verdwenen zijn: Metaalglanslibel, Weidebeekjuffer, Bruine winterjuffer 
en Tengere grasjuffer. Ook van Tösch-Langeren is Weidebeekjuffer bekend (Beyen 1997). 
 
Volgende Rode Lijstsoorten werden in of in de omgeving van het domeinbos Jagersborg 
waargenomen en kunnen er eventueel een geschikt habitat vinden: 
 
Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo) is bedreigd (RL2) in Vlaanderen. Deze soort stelt zowel 
hoge eisen aan waterkwaliteit als aan oeverstructuur. Ze is te vinden in natuurlijke 
beektrajecten met een hoog zuurstofgehalte, met veel bochten en holle oevers en met weinig 
oeverplanten; op laaglandbeken leeft ze eerder in beschaduwde stroken. De mannetjes hebben 
een duidelijk territorium in zonbeschenen delen (De Knijf 2006). 
 
Glassnijder (Brachytron pratense) is kwetsbaar (RL3) in Vlaanderen. De soort is gebonden 
aan mesotrofe stilstaande open wateren met goed ontwikkelde en gevarieerde oevervegetatie 
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(zomen van riet, biezen of zeggen). Zeldzamer komt ze ook voor bij traagstromende beken. 
De soort is kenmerkend voor laagveengebieden. (Bos & Wasscher 1997). 
 
 
Relatie met het bosbeheer: 

Maatregelen ten voordele van de Bosbeekjuffer zijn waken over een constante watertoevoer 
van goede kwaliteit en behoud van natuurlijk meanderende beekvalleien. Aanwezige 
ophopingen van bladeren, takken en boomstammen in de beek zorgen voor extra ruimtelijke 
variatie en verhogen het zuurstofgehalte (De Knijf & Anselin, 1996). 
Zowel zonbeschenen als beschaduwde waterlopen zijn interessant voor de aanwezige libellen 
in Jagersborg: er moet dus voor gezorgd worden dat beide types aanwezig blijven. 
 
 
 
 
2.3.4.H. Kevers (Coleoptera) 

• Loopkevers (Carabidae) 

Tijdens onderzoek met bodemvallen in Jagersborg (bosreservaat en domeinbos) in mei en 
oktober 2006 werden 34 loopkeversoorten gevonden (bijlage 8.7; alle determinaties K. 
Desender, KBIN, 2006, zie Desender et al., 2007): 
 
Abax carinatus is een Midden-Europese soort die in België de westelijke rand van haar 
verspreidingsgebied bereikt. Alle Belgische waarnemingen kwamen tot hiertoe uit een 
beperkt gebied aan de westrand van de Hoge Venen: de laatste waarneming daar dateert al 
van 1951. De soort werd in België als uitgestorven beschouwd. Deze vondst in Jagersborg, de 
eerste en voorlopig enige bekende Vlaamse populatie, is dus zeer uitzonderlijk te noemen. De 
weinige beschikbare ecologische gegevens wijzen er op dat het een soort is van natte venige 
terreintypen, ook bossen (Desender et al., 2007; Smets & Crevecoeur, 2007). 
 
Kleine poppenrover (Calosoma inquisitor) werd waargenomen in het domeinbos (bestand 
J1h) en het bosreservaat. Ook in het nabijgelegen natuurreservaat De Brand komt deze soort 
voor (B. Bosmans, pers. med. 2004). Dit is een bedreigde loopkeversoort (RL2) die voorkomt 
in oude loofbossen (meestal eikenbossen) (Desender et al. 1995). De adulten jagen overdag in 
de kruinen van bomen maar soms ook op struiken, vooral op rupsen van spanners 
(Geometridae) en bladrollers (Torticidae) (Turin 2000). Belangrijk voor deze soort is het 
behoud van grote boscomplexen waar binnen de bossen een gevarieerde leeftijdsopbouw 
aanwezig is en voldoende dood hout blijft liggen (Desender et al. 1995). 
 
Andere Rode Lijst-soorten in Jagersborg zijn Carabus nemoralis (typisch voor lichtrijke 
bossen), en 2 soorten van meer open terreinen zoals kapvlakten of natte heide (Pterostichus 

quadrifoveolatus en Agonum sexpunctatum). 
 

• Andere keverfamilies 

Kevers van andere families, grotendeels afkomstig uit bovenvermelde bodemvallen en 
handvangsten in 2006, werden gedetermineerd door L. Crevecoeur, 2006. Ook enkele 
vangsten uit een aanliggend privébos zijn in deze lijst opgenomen. 
In 2007 gebeurde in Jagersborg een intensievere bemonstering van de doodhoutkevers door 
Luc Crevecoeur en medewerkers. Hierbij werden er op 2 plaatsen in het bos, en in een 
privébos net ten zuidwesten van Jagersborg, xylobionte kevers gevangen met verschillende 
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vangstopstellingen. Een voorlopige soortenlijst is te vinden in bijlage 8.8. De eerste resultaten 
lijken in elk geval veelbelovend (Smets & Crevecoeur, 2007). 
 
Het Vliegend hert (Lucanus cervus, Lucanidae; HRL-soort) is de grootste kever van Midden-
Europa en is in veel gebieden zeldzaam geworden. De soort is via Europese conventies in 
België beschermd (Habitatrichtlijn). De waarneming in Jagersborg is vrij onverwacht, 
aangezien er geen enkele historische waarneming is uit de buurt. De dichtst bijzijnde 
waarneming is in het Stamprooierbroek en het Grootbroek (Kinrooi), op 5km ten noordwesten 
van Jagersborg (K. Flipkens, pers. med. 2004; Thomaes & Vandekerkhove 2004b). Ook in 
Lanklaarderbos en op de Mechelse Heide (op 12 km ten zuidwesten van Jagersborg) werd 
deze soort waargenomen (Thomaes & Vandekerkhove 2004b). Vliegend hert is gebonden aan 
de aanwezigheid van dikke oude kwijnende bomen en dood hout. 
 
Klein vliegend hert (Dorcus parallelepipedus, Lucanidae) komt voor in Jagersborg 
(waargenomen in 2002 onder een stuk stam van populier; K. Flipkens, pers. med. 2004; en in 
2006 ten zuidwesten van Jagersborg). De larve van deze soort leeft in dood hout (stronken en 
spinthout) van eik, beuk, populier en vooral wilg (Janssens 1960). Stassen (2002) vond de 
larven voornamelijk in stronken en liggende stammen van Ruwe iep en populier. Klein 
vliegend hert komt in België verspreid voor in bossen met voldoende dood hout. In Limburg 
werd de soort vooral gevonden in Zuid-Oost-Limburg (Stassen 2002). 
 
In 2007 werd de zeldzame boktor Rhagium sycophanta (Cerambycidae) gevangen in 
Jagersborg. Dit is een relatief grote kever (tot 3 cm lang) die na 1950 niet meer gezien was in 
Vlaanderen. Zelfs voor 1950 was de soort enkel gekend van het Zoniënwoud en enkele 
Limburgse locaties. De larven van Rhagium sycophanta ontwikkelen zich vooral in dood 
eikenhout. Deze soort staat op de Duitse Rode Lijst als bedreigd (Smets & Crevecoeur, 2007). 
 
Andere interessante soorten weerspiegelen de variatie in habitats die in Jagersborg 
voorkomen: van zeldzame houtkevers tot typische soorten van vochtige gebieden. 
 

• Relatie met het bosbeheer 

Vliegend hert, Klein vliegend hert, Rhagium sycophanta en Kleine poppenrover zijn 
indicators van een goed ontwikkelde keverfauna in het gebied, met grote potenties voor 
andere zeldzame bossoorten. 
Een goede stimulans voor het behoud en de ontwikkeling van de aanwezige kever- en 
xylobiontenfauna, is een constant aanbod van dood hout, van verschillende boomsoorten en in 
verschillende fasen van vertering. Zowel liggend als staand dood hout is van belang. Ook 
oude en kwijnende bomen zijn zeer interessant voor xylobionte organismen. 
 
2.3.4.I. Spinnen (Araneae) 
 
Bij bovenvermeld onderzoek met bodemvallen in 2006 werden in Jagersborg ook een aantal 
spinnensoorten gevonden (soortenlijst in bijlage 8.9; determinaties door Marc Janssen, 2007): 
 
De Rode Lijst-soorten zijn typisch voor verschillende habitats, gaande van droog loofbos 
(Haplodrassus silvestris en Pardosa lugubris) over moerassig loofbos (Pachygnatha listeri) 
tot verruigd schraal grasland (Euryopsis flavomaculata). 
Een bosbeheer dat een zekere variatie in bosbiotopen en randzones in stand houdt, zal de 
aanwezige spinnenfauna dus bevoordeligen. 
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2.3.4.J. Mieren (Formicidae) 
Voorlopig zijn slechts 8 mierensoorten bekend van domeinbos Jagersborg, grotendeels uit de 
bodemvallen in 2006, zoals hierboven beschreven (alle determinaties W. Dekoninck, KBIN, 
2006): 
 
Formica fusca 

Formica rufa-hybride 

Lasius fuliginosus 

Lasius platythorax 

Myrmica rubra 

Myrmica ruginodis 

Stenamma debile 

Temnothorax nylanderi 

 
De rode bosmier Formica rufa, in Jagersborg waarschijnlijk het hybride-complex Formica 

rufa x polyctena, werd enkel gevonden in een nestkoepel aan de zuidoostrand van bestand 
G6e. Deze soort is kwetsbaar volgens de Rode Lijst. Alle rode bosmieren zijn beschermd in 
België. Lichtrijke bosranden zijn in het algemeen geschikt voor deze soort. 
De andere soorten zijn momenteel niet bedreigd in Vlaanderen (Dekoninck et al. 2003b). 
 
Net ten zuidwesten van domeinbos Jagersborg (aansluitend privébos) is er een waarneming 
van Temnothorax affinis, een thermofiele, boombewonende soort die hier zeldzaam is doordat 
ze aan de rand van haar verspreidingsgebied leeft. Deze soort werd slechts onlangs in België 
gevonden: de weinige andere Vlaamse waarnemingen liggen allemaal in Zuid- en Midden-
Limburg (Dekoninck et al., 2003a). 
 
2.3.4.K. Overige 
Bij een terreinbezoek op 30/6/2005 werd de zeldzame zweefvlieg Volucella inflata 
waargenomen (L. Crevecoeur, pers. med. 2005). Deze zweefvlieg staat op de voorlopige en te 
corrigeren Rode Lijst voor Vlaanderen geclasseerd als uitgestorven. Behalve in Jagersborg 
zijn enkel waarnemingen bekend in het Stamprooierbroek. De larven van deze soort leven op 
sapstroom van gekwetste bomen. 
 
Verder zijn er occasionele waarnemingen van diverse bijen, wespen en vliegen; deze zijn 
echter onvoldoende gedocumenteerd. Vanaf 2008 zal het initiatief genomen worden om voor 
verschillende soortengroepen gerichte inventarisaties te organiseren (o.a. kevers, spinnen, 
zweefvliegen), in samenwerking met specialisten ter zake. In functie van de resultaten van 
deze inventarisaties zal het bosbeheer kunnen bijgesteld worden. 
 

2.4 Opbrengsten en diensten 

A. Houtverkoop 
In de archieven van de houtvesterij Bree zijn volgende gegevens m.b.t. recente houtverkopen 
terug te vinden: 
 
1997 Loofhout   357 m³  245.013 BEF 
 Populier (3 loten)  1340m³ 1.206.980 BEF 
1999 Populier  739 m³  760.800 BEF 
2001 Amerikaanse Eik 159 m³  260.000 BEF 
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2002 Populier  760 m³  17.000 € 
 diverse   1350 m³ 16.255 € 
2007 diverse   4130 m³ 158.501 € 
 windval (vnl. cD) 432 m³  7.500 € 
 
 
B. Jachtverpachting 
Bij de aankoop van het bos door het Vlaamse gewest werd met de verkoper een periode 
afgesproken van maximaal 9 jaar waarin het jachtrecht behouden bleef voor de voormalige 
eigenaar. In sommige delen werd na afloop van deze periode de jacht opnieuw verpacht, 
ditmaal tegen betaling. 
Er zijn 3 dergelijke verhuurde jachtverpachtingen geweest. 
- Percelen G4, G5, G7 en G8 (38,55ha) aan de prijs van 8.000 BEF/jaar. 
- Percelen J6 tot J38 van 01/02/1992 tot 31/01/2001 aan de prijs van 650.000 BEF/jaar. 
- Percelen J1 tot J5 (34,44ha) tot 31/1/2003. 
 
De jacht in het domeinbos en het bosreservaat is momentel niet langer verpacht. In een deel 
van bestand J2b geldt er nog een jachtrecht zonder vergoeding (cf. §1.1.B). 
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De beheervisie voor openbare bossen (Afdeling Bos & Groen 2001) is het algemene kader 

waarbinnen de doelstellingen voor voorliggend beheerplan worden uitgewerkt. De concrete 

uitwerking van deze doelstelling in beheermaatregelen (cf. deel 4) moet wettelijk voldoen aan 

de criteria duurzaam bosbeheer (Besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 2003, BS 

10/09/2003). De formulering van doelstellingen en beheermaatregelen gebeurde in ruim 

overleg met diverse betrokken partijen (cf. bijlage 3). 

 

3.1 Beheerdoelstellingen m.b.t. de economische functie 

 
De economische doelstelling in domeinbos Jagersborg betreft de duurzame produktie van een 
gevarieerd sortiment aan kwaliteitshout. Dit gebeurt via selectieve hoogdunning en 
geleidelijke omvorming naar bestanden met inheemse, standplaatsgeschikte boomsoorten. Het 
kapkwantum mag de jaarlijkse aanwas niet overschrijden, behalve bij het creëren van open 
plekken of het omvormen van homogene exotenbestanden. 
 

3.1.1 Omvorming 

Gedurende dit beheerplan worden bijna alle populierenbestanden (ca. 37 ha) gekapt en 
omgevormd naar inheems loofhout. Uitgaande van een gemiddeld volume van 200 m³/ha 
geeft dit dus 7400 m³ populierenhout. 
Het fijnsparbestand G4a wordt kaalgekapt, wat een gekapt volume van ca. 500 m³ geeft. 
Vermits de meeste andere naaldhoutbestanden (grotendeels Corsikaanse den) slechts een 
relatief beperkte oppervlakte beslaan en nog niet kaprijp zijn, worden ze gedurende deze 
planperiode geleidelijk omgevormd via variabale dunningen. 
 

3.1.2 Reguliere kappingen 

Bij de dunningen wordt er gestreefd naar de geleidelijke omvorming van exotenbestanden 
naar gemengde loofhoutbestanden met een variabele leeftijd en structuur. 
De gemiddelde jaarlijkse aanwas in Jagersborg kan geschat worden op 7m³/ha.jaar (zie 
2.3.2.3.B). De totale jaarlijkse volume-aanwas voor het domeinbos (ca. 200 ha produktieve 
oppervlakte) wordt hierdoor geschat op ca. 1400 m³/jaar. Indien we de oppervlakte 
omgevormde bestanden (ca. 40 ha) hiervan aftrekken, kan er in Jagersborg bij de reguliere 
kappingen (160 ha) dus maximaal 1120 m³/jaar gekapt worden. 
 
Dit kapkwantum is het absolute maximum om te voldoen aan de beheervisie. Gezien het vrij 
lage volume in de bestanden is het wenselijk om ook een verdere voorraadopbouw na te 
streven. Het huidige gemiddelde bestandsvolume (186 m3/ha) dient de komende 20 jaar te 
stijgen tot 200 m3/ha. Hiervoor zal dus minder dan de aangroei gekapt moeten worden. In een 
eerste peridoe kan bv. slechts 6 m

3
/ha.jaar (ca. 1000 m3 over 160 ha) gekapt worden. Dit 

wordt in elk geval tussentijds geëvalueerd. 
 

3.1.3 Planning 

In het kader van omvormingen van bestanden wordt gedurende de looptijd van het beheerplan 
ca. 7900 m3 gekapt. In de overige bestanden (160 ha) wordt bij de reguliere dunningen in deze 
periode jaarlijks ca. 1000 m3 gekapt. 
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Hieruit kan het jaarlijkse maximale kapkwantum voor de periode van het beheerplan berekend 
worden:  7900 m3 + (20x 1000 m3) =  27 900 m3 of jaarlijks 1400 m3 wat overeenkomt met 
6,8 m

3
/ha.jaar. 

 

3.2 Beheerdoelstellingen m.b.t. de ecologische functie 

 
De ecologische doelstellingen in domeinbos Jagersborg zijn: 

1. Verhogen van het aandeel inheemse boomsoorten en structuurrijke bosbestanden via 
dunning en omvorming 

2. Behoud van oude bomen en verhoging van het aandeel dood hout in alle 
diameterklassen, boomsoorten en ontwikkelingsstadia 

3. Behoud en ontwikkeling van de natuurwaarden van open biotopen en randzones via 
• verhogen natuurwaarden bestaande open terreinen 
• creëren en beheren van interne en externe golvende bosranden 
• creëren en beheren van nieuwe open plekken en poelen 

 

3.2.1 Omvorming naar structuurrijk inheems loofhout 

Cfr. Kaart 27: Beheer 
De exotenbestanden worden geleidelijk omgevormd naar inheems gemengd loofhout. Dit zal, 
oa door het grote aandeel relatief jonge bestanden in Jagersborg (32% is jonger dan 20 jaar), 
niet volledig binnen de termijn van dit beheerplan gerealiseerd kunnen worden. 
Prioriteit wordt bij deze omvorming gegeven aan kaprijpe homogene exotenbestanden (J4d, 
J27a, J27c, J31a, J31e, J32a, G2c, G3j, G3k, G5a, G5g, G7e, G7f, G8a en G8d), bestanden 
waar op korte termijn een grote natuurwinst te verwachten valt (J5e en G4a), en bestanden 
met Amerikaanse eik die vlak naast het bosreservaat liggen (J2a, J5b, J5f, J27h en J38a). 
De meeste populierenbestanden worden omgevormd via eindkap gedurende de planperiode. 
In de meeste andere bestanden gebeurt de omvorming geleidelijk door het systematisch 
benadelen van exoten bij de dunningen.  
 
Enkele natte bestanden met Zwarte els en wilg krijgen ofwel een hakhout- of 
middelhoutbeheer, ofwel slechts facultatief beheer tijdens deze planperiode (uitgezonderd 
eventuele verwijdering van agressieve exoten). 
 

3.2.2 Dood hout en oude bomen 

Over het algemeen is de hoeveelheid dood hout in de bestanden van het domeinbos laag: de 
schatting uit de proefvlakken geeft 1,3 m3/ha staand dood hout (0,71% van het totale 
bestandsvolume). Hoewel het hier waarschijnlijk een onderschatting betreft (oa de dikke dode 
eiken in bestand G7g lagen niet in een proefvlak en werden dus niet meegeteld), en er in het 
bosreservaat wel grote hoeveelheden dood hout voorkomen, is een zekere verhoging van het 
aandeel dood hout toch wenselijk, zeker gelet op de aanwezigheid van zeldzame 
doodhoutkevers als Vliegend Hert in het bos. 
Het ouder laten worden van de bestaande inheemse bomen (prioritair zomereiken), en het niet 
exploiteren van spontaan gestorven bomen, zal de hoeveelheid dood hout geleidelijk verhogen 
binnen de planperiode. 
Bij eindkappen van populierenbestanden worden groepjes of individuele rijen van ca. 10 
bomen/ha niet geëxploiteerd. 



Deel 3 – Beheerdoelstellingen 
 

 

 90

 

3.2.3 Open plekken 

Cfr. Kaart 28: Open ruimte 
Momenteel zijn slechts 2 volledige bestanden (ongeveer 1,21 ha, of slechts 0,59% van de 
totale oppervlakte van domeinbos Jagersborg), permanent open ruimte: 

• vijver (bestand J27g; 0,97 ha) 
• natte depressie (bestand J32e; 0,24 ha) 

Toch zijn er binnen de bestanden ook een aantal open plekken met belangrijke natuurwaarde, 
oa rond poelen (bestanden G5e en G8c) en een groot deel van bestand G7g (4,20 ha), die hier 
niet meegeteld werden. 
In totaal is er dus momenteel zo’n 6 ha open ruimte met ecologisch beheer (2,91 % van de 
totale oppervlakte). 
 
Daarnaast zijn er ook een aantal bestanden landbouwgebied of te bebossen. Dit zijn meestal 
niet zo’n interessante zones om permanent open ruimte met ecologisch beheer over de hele 
oppervlakte voor te stellen. Daarom zullen ze grotendeels bebost worden. 
 
Als richtcijfer geldt dat 5% tot 15% van de oppervlakte een aangepast beheer zou moeten 
krijgen t.b.v. natuurontwikkeling d.m.v. permanente of tijdelijke open plekken (Afdeling Bos 
en Groen, 2001). 
 
In Jagersborg wordt er voor gekozen om de bestaande natuurwaarden in de open sfeer te 
behouden en te versterken door (zie 4.8 voor gedetailleerde uitwerking): 

• Open maken of houden van bestaande poelen/natte zones in het bos: 7 kleine zones 
van elk ca. 0.20 ha; totaal 1.4 ha 

• (her)aanleg poelen en oeverzone in jonge/te bebossen bestanden: 6 zones van elk ca. 
0.30 ha; totaal 1.8 ha 

• Aangepast beheer van de bestaande open bestanden met hoge natuurwaarde (J27g, 
J32e, G7g: totaal 5.4 ha)  

• Lokaal heideherstel in bestand J30e (0.2 ha) 
• Creëren van golvende bosranden met uitgebreide mantelzoomvegetaties (5,5 ha) 

 
Na afloop van de planperiode zal er dus ongeveer 14,3 ha (7 %) permanent open ruimte met 
ecologisch beheer zijn in Jagersborg. Deze oppervlakte wordt gerealiseerd door een groot 
aantal relatief kleine open plekken, vaak rond open water (totaal 4,6 ha), een uitgebreid 
netwerk van golvende bosranden (5,5 ha) en het structuurrijke bestand G7g (4,2 ha). 
 
Deze oppervlakte van 7 % open plekken lijkt meer dan voldoende in een bos met belangrijke 
natuurwaarden in de bossfeer (potenties voor goed ontwikkeld loofbos, rijke bosvogelfauna, 
Vliegend Hert, Kleine poppenrover en andere xylobionte kevers,…). De open habitats van de 
Habitatrichtlijn waarvoor het HRL-gebied “Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide 
en Bergerven” is afgebakend (vochtige heide, heischraal grasland en schraal hooiland) komen 
immers beter ontwikkeld voor in de andere deelgebieden van dit HRL-gebied zoals de Brand 
en Bergerven. In Jagersborg kan dus de nadruk gelegd worden op de belangrijke 
natuurwaarden, habitats en soorten in de bossfeer. 
 
Naast deze permanent open ruimte zal er ook 18 ha bos als structuurrijk hak- en middelhout 
beheerd worden (8,7 % van de totale oppervlakte), en zijn er tijdelijke open plekken ikv 
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omvormingsbeheer: dit vormt nog eens een belangrijke bijkomende oppervlakte tijdelijke 
open plekken, die hier niet meegeteld wordt in de berekening, maar die wel kansen biedt aan 
lichtminnende soorten. 
 

3.2.4 Schatting oppervlakte gemengde inheemse bestanden na dit beheerplan 

Na afloop van dit beheerplan zal het aandeel inheemse gemengde bestanden gestegen zijn van 
45 ha (22%) nu naar 105 ha (51%) in 2028. Het totaal aandeel inheemse bestanden zal ca. 
75% van de oppervlakte bedragen (85% als ook de inheems-exoot bestanden meegerekend 
worden). Hierbij werd verondersteld dat alle nieuwe aanplantingen gemengd en inheems zijn. 
Bestanden met exoten die omgevormd worden, werden verondersteld na 20 jaar minstens een 
klasse meer inheems te bezitten (E>EI, EI>IE,…). 
De oppervlakte aan homogene exotenbestanden wordt gehalveerd tijdens dit beheerplan, vnl. 
door de omvorming van homogene populierenbestanden. Ca. 19 ha homogeen uitheems 
naaldhout (Corsikaanse den, Japanse lork en Douglas) is nog niet kaprijp en kan in het 
volgende beheerplan omgevormd worden. 
 
Tabel 9 (zie p. 33): Mengingsvorm en inheems karakter in het domeinbos Jagersborg (situatie 

in 2006). 

 
Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

Homogeen Gemengd (S+G) Homogeen Gemengd (S+G) 

Inheems 50.75 44.82 24.66 21.77 
Inheems-exoot 1.02 17.42 0.50 8.46 
Exoot-inheems nvt 13.44 nvt 6.53 
Exoot 39.63 24.89 19.25 12.09 
niet van toepassing 13.87 6.74 
Totaal 205.84 100 

 
Tabel 22: Mengingsvorm en inheems karakter in het domeinbos Jagersborg (schatting voor 

2028). 

2028 

Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

Homogeen Gemengd (S+G) Homogeen Gemengd (S+G) 

Inheems 51 105 25 51 

Inheems-exoot 0 19 0 9 

Exoot-inheems nvt 10 nvt 5 

Exoot 19 1 9 0 

niet van toepassing 1,2 0,6 

Totaal 206 100 

 
NB: De open plekken bevinden zich vnl. diffuus in de bestanden (kleine open plekken, 
uitgebreide bosranden) en komen in deze tabel dus niet tot uiting. De 7 % “niet van 
toepassing” in 2006 betreft vnl. te bebossen landbouwgronden. 
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3.3 Beheerdoelstellingen m.b.t. de sociale en educatieve functie 

Cfr. Kaart 29: Toegankelijkheid 
De doelstelling is hier het behoud en de optimalisatie van de openstelling voor zachte 
recreatie. Alle opengestelde boswegen en –paden in domeinbos Jagersborg zijn toegankelijk 
voor wandelaars. Het toegankelijkheidsreglement is opgenomen in bijlage 10. 
De buurtwegen doorheen en langs het bos zijn eveneens toegankelijk voor fietsers en ruiters, 
en voor gemotoriseerd bestemmingsverkeer. 
 
Opengestelde boswegen worden gemaaid (cf 3.2.3, interne bosranden en gradiënten) of in elk 
geval onderhouden. Alle overige wegen worden niet onderhouden (o.a. behoud tijdelijke 
poelen) en zijn enkel toegankelijk voor exploitatie/wateringen. 
Er komen geen ligweides voor. 
De bestaande recreatieve infrastructuur wordt onderhouden maar niet uitgebreid. 
 
Bosreservaat Jagersborg is niet toegankelijk voor het publiek, behalve de oostelijke dreef. 
 

3.4 Beheerdoelstellingen m.b.t. de milieubeschermende functie 

 
Doel is het behoud van de milieubeschermende rol voor de bescherming van het grondwater 
en de bodem. Jagersborg ligt in de grondwaterwinning Maaseik-Vlakenhof. Deze 
grondwaterwinning gebeurt echter zo diep dat er geen belangrijke effectne te verwachten zijn. 
Er worden geen specifieke maatregelen voorzien. 
 
Glyfosaat wordt enkel gebruikt indien er geen alternatieven zijn voor de bestrijding van 
agressieve exoten, en in zo laag mogelijke doses. 
 

3.5 Beheerdoelstellingen m.b.t. de wetenschappelijke functie 

 
Wetenschappelijk onderzoek in het domeinbos (inventarisaties etc.) wordt aangemoedigd, in 
de mate van het mogelijke toegelaten en eventueel mee praktisch ondersteund. Uit deze 
gegevens kunnen de effecten van het gevoerde beheer worden opgevolgd en kunnen nieuwe 
beheeropties worden ontwikkeld. 
Voorbeelden zijn de opvolging van Habitatrichtlijnsoorten (Vliegend Hert, Kamsalamander) 
en van experimenten met aanplanting van boomvormende wilgen. 
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4.1 Bosverjonging 

Waar mogelijk wordt natuurlijke verjonging gebruikt na kappingen. Na kaalslag van veel 
populierenbestanden met een onderetage van Zwarte els zal dit grotendeels opnieuw Zwarte 
els zijn. 
In het volledig omgewaaide fijnsparbestand J27f wordt een struikrand aangeplant; de rest van 
het bestand wordt geklepeld. Indien natuurlijke verjonging uitblijft, wordt het bestand na 3 
jaar ingeplant met zomereik en begeleiders (zie 2.3.3.H), met aandacht voor open plekken en 
bestaande verjonging. 
 
In bestand G5a wordt, na kapping van de populieren, zomereik aangeplant met enkele 
groepjes gewone es en andere mengsoorten (zie tabel 19). 
In het populierenbestand J31e, zonder onderetage, is er weinig natuurlijke verjonging te 
verwachten en wordt er na kapping van de populieren herplant met boomvormende wilgen. 
 

4.2 Bosomvorming 

4.2.1 Populier 

Gedurende de looptijd van dit beheerplan worden alle populierenbestanden gekapt: J4d, J27a, 
J27c, J31a, J31e, J32a, J38a, G2c, G3j, G3k, G4b, G5a, G5g, G7e, G7f, G8a, G8d en G8e (zie 
4.5 voor timing). Indien fijnspar voorkomt als onderetage, wordt deze mee gekapt. Groepjes 
of individuele rijen van ca. 10 bomen/ha in elk bestand blijven langer op stam. 
 
De populieren in bestand G5g (plantjaar 2001) worden normaal gezien in 2025 gekapt, op 
voorwaarde dat de stammen op dat ogenblik kaprijp zijn en er een goed ontwikkelde 
nevenetage is met kwaliteitsvolle jonge bomen. Zoniet kan (een deel van) het bestand nog 
langer op stam blijven. 
In de populierenbestanden waar een overvloedige onderetage van Zwarte els aanwezig is 
(J31a, J32a, G2c), wordt deze afgezet voor de kapping en verder als hakhout beheerd. 
In bestand J27a en lokaal ook in G8a is er een goed ontwikkelde nevenetage die zoveel 
mogelijk gespaard wordt bij de exploitatie van de populieren. Hiertoe worden voor het begin 
van de exploitatie toekomstbomen aangeduid, die duidelijk gemerkt worden en die tijdens de 
exploitatie ontzien moeten worden. Meestal kan dit door de populieren in de rijen te laten 
vallen. De moeilijkst te exploiteren populieren blijven staan. 
In bestand G5f wordt na kapping van populier en fijnspar aangeplant met gemengd loofhout 
in 2020. 
 

4.2.2 Naaldhout 

De meeste naaldhoutbestanden zijn nog niet kaprijp. Hierin wordt verder gedund. De wegen 
in of langs de dennenpercelen J21, J25, J26 en J29 worden op enkele geschikte plekken 
(heiderelictjes, kruispunten, windvalgaten,…) voorzichtig verbreed door lokaal sterker te 
dunnen zodat er meer structuur en verjonging in deze bestanden komt. 
Het fijnsparbestand G4a wordt kaalgekapt in 2013: hier wordt natuurlijke verjonging 
verwacht (berk), indien deze na 3 jaar nog niet voldoende is, wordt (bij)geplant. Het kleine 
bestand G2f (Japanse lork) wordt gekapt in 2013. 
 



Deel 4 – Beheermaatregelen 
 

 

 95

4.2.3 Gemengd loofhout 

In de gemengde loofhoutbestanden verloopt de bosomvorming grotendeels geleidelijk door de 
aanwezige Amerikaanse eiken bij de dunningen te benadelen. Enkele bestanden tegen het 
bosreservaat worden sneller omgevormd naar inheems loofhout dmv het kappen van 
Amerikaanse eik (zie 4.4.4.). 

4.3 Bebossingswerken 

Bestand G2a, en na afloop van de pacht ook G6h worden (deels) bebost met zomereik en zijn 
begeleiders. 
Na afloop van de pacht worden de bestanden J25d, J31d en J32d grotendeels bebost met 
boomvormende inheemse wilgen (indien dan beschikbaar) of cultuurpopulier, om snel een 
bosstructuur te verkrijgen (oa positief voor bossoorten als Wielewaal). Hierin kunnen groepen 
van andere boomsoorten gemengd worden. 
In bestand G6g wordt een bodembewerking uitgevoerd om natuurlijke verjonging te 
bekomen. Indien natuurlijke verjonging uitblijft, wordt het bestand na 3 jaar ingeplant met 
zomereik en begeleiders (zie 2.3.3.H), met aandacht voor open plekken en bestaande 
verjonging. 
Indien nodig wordt wildbescherming geplaatst (rasters). 
 

4.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken 

4.4.1 Naaldhout 

Dunningen gebeuren elke 6 jaar in de naaldhoutbestanden (zie Kaart 23: naaldhout en 
gemengd naaldhout). Facultatieve dunningen zijn mogelijk elke 3 jaar. Waar aanwezig wordt 
inheems loofhout in de nevenetage vrijgesteld. 
 
De wegen in of langs de dennenpercelen J21, J25, J26 en J29 worden op enkele geschikte 
plekken (heiderelictjes, kruispunten, windvalgaten,…) voorzichtig verbreed door lokaal 
sterker te dunnen zodat er meer structuur en verjonging in deze bestanden komt. 
 

4.4.2 Loofhout 

Dunningen gebeuren elke 6 jaar in het jong loofhout, en om de 12 jaar in het oud loofhout (zie 
Kaart 23: loofhout en gemengd loofhout). Facultatieve dunningen zijn mogelijk elke 3 jaar. 
Bij dunningen worden de inheemse boomsoorten bevoordeeld. 
In bestand J27a worden er, voor de exploitatie van de populieren in 2013, toekomstbomen 
aangeduid, die duidelijk gemerkt worden en die tijdens de exploitatie ontzien moeten worden. 
Tegelijk met de populieren gebeurt een dunning ten voordele van de toekomstbomen. 
 

4.4.3 Middelhout 

In de bestanden J17c, J26b, J27c, J31a, J32a, G1c, G2c en G2e (totale oppervlakte 18 ha) 
wordt hak- en middelhoutbeheer toegepast. Dit bestaat uit het periodiek afzetten van de 
onderetage (het hakhout; in de meeste van deze bestanden in Jagersborg zal dit grotendeels 
bestaan uit Zwarte els), waarbij indien aanwezig telkens een aantal overstaanders gespaard 
worden. De periodiciteit van de hakhoutkap bedraagt ca. 15 jaar. Afhankelijk van de groei van 
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het hakhout en de verkoopbaarheid van de sortimenten, kan dit tijdens de loop van het 
beheerplan bijgesteld worden. 
De aantallen overstaanders per ha zullen sterk variëren afhankelijk van de uitgangssituatie: 
waar enkel stoven van zwarte els voorkomen, zal dit eenvoudig hakhout zonder overstaanders 
zijn (vb J17c, J26b, G2e); in andere bestanden met meer oudere bomen wordt dit structuurrijk 
middelhout met overstaanders van verschillende leeftijden (vb J27c, G1c, G2c). Als 
richtwaarde kan ernaar gestreefd worden dat de overstaanders niet meer dan ca. 15 m2 van het 
grondvlak innemen, omdat anders het uitlopen van de hakhoutstoven bemoeilijkt wordt. 
 

4.4.4 Jonge aanplantingen en natuurlijke verjonging 

Zuiveringen gebeuren in de jong- en dichtwas ca. 15 tot 20 jaar na aanplant. Het tijdstip is 
afhankelijk van de boomsoort, groei en eventuele spontane ingroei van andere soorten. De 
voorgestelde jaren in de kaptabel kunnen hieraan aangepast worden. 
 
Toekomstbomen worden aangeduid voor de eerste dunning of zuivering in de bestanden J2a 
(zE van 1984), G5c (gEs van 1992), J30a, G8b (gEs en zE van 1995), G8c (zE 1992), J4f, J5h 
(LH 1996), J2b (gEs 2007) en G3k (zEl 2007). 
 

4.4.5 Exotenbestrijding 

In de gemengde loofhoutbestanden verloopt de bosomvorming grotendeels geleidelijk door de 
aanwezige Amerikaanse eiken bij de dunningen te benadelen. 
In de bestanden met Amerikaanse eik die vlak tegen het bosreservaat liggen (J2a, J5b, J5f, 
J27h en J38a) of waar op korte termijn belangrijke natuurwinst te verwachten valt (J5e,…) 
worden bij de eerste dunningen prioritair alle Amerikaanse eiken verwijderd, om inzaai in het 
bosreservaat te vermijden.  
 
Amerikaanse vogelkers wordt bestreden met de hak-en-spuit methode. 
 
Een vlek Japanse Duizendknoop (enkele m2 groot) werd in 2006 verwijderd in bestand G5a. 
In 2007 is er echter terug opslag. Deze plek wordt jaarlijks gecontroleerd om eventuele 
nieuwe opslag snel te kunnen verwijderen. 
 
Knolcyperus kwam voor in bestand J29c. In 2007 werd dit echter niet teruggevonden. Dit 
wordt jaarlijks gecontroleerd om eventuele nieuwe opslag snel te kunnen verwijderen. 
 
 

4.5 Kapregeling 
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Tabel 23: Kapregeling 
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O     O     X     O     O     O LH S I 

J 

5f 1,83 LH S EI aE/z
E 

Be/aP/zEl/g
P/zBe 

1911   O   

  

      O     X     O           O LH S I 

J 
5g 0,23 NH H E jL   1960   O   

  
X     O     X     O     X     O GN

H 
S EI 

J 

5h 1,74 LH G I zE/E
s/zK 

zK/varia in 
rand 

1996       

  

                        T; X     O LH G I 

J 
5i 0,31 LH H I Es/z

K 
tKa 1995   O   

  
Z     O     X     O     X     O LH H I 

J 

5j 1,01 LH H I zE rand van 
eMd/B/zK 

1995   O   

  

Z     O     X     O     X     O LH H I 

J 11a 2,39 LH H I zE Es 1994   O     Z     O     X     O     X     O LH H I 

J 11b 2,60 NH H E jL   1994   O     T; X     O     X     O     X     O NH H E 

J 11c 1,36 NH H E Do Wi 1995   O     O     O     O     O     O     O NH H E 

J 

17a 1,08 LH S I zE/r
Be/z
Li 

Sh/Lb 1911   O   

  

X     O     O     O     X     O LH S I 

J 17b 0,35 LH H I zE   1960   O     X     O     X     O     X     O LH H I 
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J 
17c 2,38 LH H I zEl zE 1987       

  
                        H(z

El) 
     LH H I 

J 17d 0,78 LH H I zE   1988   O     Z     O     X     O     X     O LH H I 

J 17e 1,16 NH H E jL Sh 1987   O     X     O     X     O     X     O NH H E 

J 17f 0,69 LH H I rBe   1987   O     X     O     X     O     X     O LH H I 

J 21a 0,72 LH S I rBe rPo 1985   O     X     O     X     O     X     O LH S I 

J 21b 1,56 LH H I zE R/Sh 1911   O           O     X     O           O LH H I 

J 
21c 0,94 NH H E cD rBe/jL 1970   O   

  
X     O     X     O     X     O GN

H 
G EI 

J 
21d 0,96 NH S E jL/D

s 
  1955   O   

  
O     O     X     O     O     O NH S E 

J 21e 0,50 NH H I gD zBe 1964   O     X     O     X     O     X     O NH H I 

J 21f 1,48 NH H I gD rBe 1945   O     X     O     X     O     X     O NH H I 

J 21g 1,02 LH H IE zE aE 1911   O     X     O     O     O     X     O LH H I 

J 

21h 0,41 LH S I zE rPo/zBe 1911   O   

  

X     O     O     O     X     O LH S I 

J 
25a 3,10 NH H E cD gD 1970   O   

  
X     O     X     O     X     O GN

H 
G EI 

J 
25b 2,52 NH H E cD   1962   O   

  
X     O     X     O     X     O GN

H 
G EI 

J 25c 1,52 NH H I gD   1962   O     X     O     X     O     X     O NH H I 

J 25d 0,67 LB nvt nvt nvt nvt nvt         O     O     O     O     O     O LH G I 

J 26a 2,11 NH H I gD rBe 1955   O     X     O     X     O     X     O NH H I 

J 

26b 3,65 LH/
(TB
) 

G I zEl/
Be 

  1970       

  

            h1           h2      LH G I 

J 26c 0,79 NH H E cD rBe/Sh 1974   O     X     O     X     O     X     O NH H E 

J 

27a 0,71 LH S EI cPo/
zEl 

rBe 1988   

  

  

  

E(Po)
; T; 
X(zEl
) 

    O     X     O     X     O LH S I 

J 27b 1,00 LH H I zE   1991   O     Z     O     X     O     X     O LH H I 

J 

27c 1,78 LH/
(TB
) 

S EI cPo/
zEl 

  1974       

  

E(Po)                       H      LH G I 

J 27d 0,71 LH H I zE Es/rBe 1950   O     O     O     X     O     O     O LH H I 

J 27e 0,18 NH H I gD   1965   O     X     O     X     O     X     O NH H I 

J 

27f 1,87 NH H E fS aE/zE/rBe/
Lb 

1967       

  

Eg(P
o:Zra
nd) 

          

  

          Z     O LH G I 
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El 

aE/zK/rBe/
fS/bWi/Zs/
zBe/eMd/w
El/Sh 

1911   O   

  

      O     O     O           O LH S I 

J 

29a 0,47 NH H E jL aE/zE/rBe/
gWi 

1955   O   

  

X     O     X     O     X     O NH H E 

J 29b 1,39 NH H I gD aE/zE 1956   O     X     O     X     O     X     O NH H I 

J 29c 3,82 NH H E cD aE/zE 1965   O     X     O     X     O     X     O NH H E 

J 

30a 4,09 LH G I zE/z
El/B/
Es/
Wi/z
K/Li 

  1992 

  

    

  

Z; T     O     X     O     X     O LH G I 

J 

30b 0,52 NH H E cD rBe/aE/zE 1967   O   

  

X     O     X     O     X     O NH H E 

J 

30c 0,84 LH H I rBe Lb/aE/zE 1975   O   

  

X     O     X     O     X     O LH H I 

J 

30d 0,71 LH S I sWi/
zEl 

zE/fS/aE/z
K/rBe 

nvt       

  

                               LH S I 

J 30e 0,46 LH H I rBe zE 1970   O     X     O     X     O     X     O LH H I 

J 

31a 0,77 LH S EI cPo/
zEl 

  1983       

    

          E(Po
); H 
(zEl) 

                 LH H I 

J 31b 2,31 LH S I zE rBe 1911   O           O     X     O           O LH S I 

J 31c 0,93 NH H E cD   1960   O           O     X     O           O NH H E 

J 
31d 2,59 LB nvt nvt nvt nvt nvt   O   

  
      O           O           O GL

H 
G I 

J 
31e 1,71 LH H E cPo   1983       

    
          E(Po

) 
                 LH G I 

J 

32a 0,63 LH S EI cPo/
zEl 

  1983       

    

          E(Po
); H 
(zEl) 

                 LH H I 
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J 
32c 1,98 LH S IE zE/a

E 
rBe/Lb 1900   O   

  
X     O           O     X     O LH S I 

J 32d 1,84 LB nvt nvt nvt nvt nvt                                        LH G I 

J 32e 0,24 pOp nvt nvt nvt nvt nvt                                        pOp nvt nvt 

J 

38a 5,37 LH S E cPo zE/aE/zBe/
mE/rBe/rPo
/bWi/eMd/
Sh 

1990       

  

            Eg(P
o) 

          X      LH S IE 

  

subtotaal 116,
20 

                                                         

  BOSPLAATS GREMELSLO 

G 1a 0,7 LH S I gWi   nvt                                        LH S I 

G 1b 1,68 LH S I zE zBe/aE 1960   O     X     O     X     O     X     O LH S I 

G 

1c 6,74 LH S I zEl/z
E 

Es 1970       

  

z1(zE
); 
h2(zE
l) 

          x1(z
E); 
h3(z
El) 

          x1(z
e); 
h4(z
El) 

     LH S I 

G 

2a 3,81 LH/
(TB
) 

G I zEl/z
E/vE
d 

  2000   O   

  

Z(zEl
) 

    O     Z     O     X     O LH G I 

G 2b 0,71 LH H I zEl   2002   O     Z     O     Z     O     X     O LH H I 

G 

2c 1,57 LH S EI cPo/
zEl/
Be/
Wi 

  1987       

  

            E(Po
); 
H(z
El) 

    O           O LH S I 

G 2d 1,31 LH H I zE zBe 1920   O           O     X     O           O LH H I 

G 

2e 0,5 LH S I gWi/
zEl 

  nvt       

  

H(Nd
eel) 

          

  

                 LH S I 

G 2f 0,11 NH H E jL   1945         E                              LH H I 

G 
2g 0,88 LH S E aE/z

E 
  1911   O   

  
      O     X     O           O LH S EI 

G 

3a 0,76 LH H I Be zEl/zE/jL 1970   O   

  

      O     X/H
? 

    O           O LH H I 
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G 

3d 2,04 LH S IE zEl/c
Po/z
E/Be
/Lb 

zBe/gWi/fS 1970   O   

  

X     O     X     O     X     O LH S I 

G 3e 0,96 NH H I gD cD 1955   O     X     O     X     O     X     O NH H I 

G 

3f 0,98 LH S EI aE/z
E 

Sh/Lb/Be 1920   O   

  

      O     X     O           O LH S IE 

G 

3g 1,2 LH S IE rPo/c
Po 

zEl/Vk/zBe
/Lb/zE/Es 

1993       

  

                               LH S IE 

G 
3h 1,89 LH S IE zE/a

E 
  1920   O   

  
      O     X     O           O LH S I 

G 

3i 0,49 LH H I zE zBe/Lb/aE 1920   O   

  

      O     X     O           O LH H I 

G 

3j 0,64 LH S EI cPo zEl/gWi 1993       

    

          

  

          E(P
o) 

     LH S I 

G 

3k 2,03 GL
H 

S E cPo/f
S 

zE/Be/rPo/
Wi/eMd/Sh 

1993       

    

          

Z(z
El) 

          E(P
o+fS
) 

     LH G I 

G 

3l 0,53 LH H I zK zE/Be/rPo/
Wi/eMd/Sh 

1993   O   

  

Z     O     X     O     X     O LH H I 

G 

4a 1,56 GN
H 

S E fS/B
e/Pc 

zE 1970       

  

E                             GL
H 

S I 

G 

4b 0,25 GL
H 

S E cPo/f
S 

Be/zE/aE/b
Wi/zEl 

1975       

    

          

  

          E(P
o+fS
) 

     LH S I 

G 4c 1,6 LH H I zE   1993   O     X     O     X     O     X     O LH H I 

G 4d 2,87 LH H I zE   1930   O     O     O     X     O           O LH H I 
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5a 6,82 GL
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S E cPo/f
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zE/rPo/rBe/
Es/eMd/zEl
/gV 

1975   

  

  

  

E(Po
2) 

          

  

                 LH G I 

G 
5b 0,31 LH G I gEs zE 1991   T; 

X 
  

  
O     O     X     O     X     O LH G I 

G 
5c 0,78 LH H I gEs   1992   T; 

X 
  

  
O     O     X     O     X     O LH H I 

G 5d 0,18 LH S I zE/B   1920                     O                  LH S I 

G 
5e 2,41 LH G I zE/z

K 
  1994       

  
Z     O     X     O     X     O LH G I 

G 

5f 0,59 LH S I zE zBe/tKa 1900       

  

            O                  LH S I 

G 
5g 4,96 LH H E cPo zE/Be 2001       

  
                        E(P

o) 
     LH G IE 

G 

5h 0,7 LH S I rPo Wi/zBe/zEl
/Lb 

2001       

  

            Z     O     X     O LH S I 

G 6a 0,89 LH H I zE   1925   O     O     O     X     O     O     O LH H I 

G 6b 0,21 LH S I Be zE 1990   O     Z     O     X     O     X     O LH S I 

G 

6c 0,41 LH G I zEl/r
Be 

bWi/zE 1990       

  

Z     O     X     O     X     O LH G I 

G 
6d 1,54 GL

H 
G I zE/g

D 
Be 1950   O   

  
X     O     X     O     X     O GL

H 
G I 

G 6e 4,37 NH H E cD   1957   O     X     O     X     O     X     O NH H E 

G 

6f 1,66 LH S I zBe rBe/zE/Sh 1960   O   

  

X     O     O     O     X     O LH S I 

G 6g 3,03 LB nvt nvt nvt nvt nvt                                 Z     O LH G I 

G 6h 0,43 LB nvt nvt nvt nvt nvt                                        LH G I 

G 
7a 1,97 LH S I zE/z

El 
  2000       

  
                               LH S I 

G 

7b 0,21 LH S I sWi/
zEl 

  nvt       

  

                               LH S I 

G 

7c 1,36 LH H I zE Es/Wi/zEl/
vK/rBe/Lb 

1991       

  

Z     O     X     O     X     O LH H I 
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7d 0,36 LH H E cPo Wi/zE/Es/z
El/vK/rBe/
Lb 

1980       

    

                             LH S EI 

G 

7e 1,96 LH S IE cPo Wi/zEl/zE/
Es/Be/vK/L
b 

1991       

  

            

  

          E(P
o) 

     LH G I 

G 

7f 1,56 GL
H 

S E cPo/f
S 

zE/Es/Wi/z
El/vK/rBe/
Lb 

1980       

    

          E(Po
+fS) 

                 LH S I 

G 7g 4,2 LH H I zE zEl/Es 1900                                        LH H I 

G 
7h 0,16 GN

H 
S I gD/z

E 
rBe 1950       

  
O           O           O     O GN

H 
S I 

G 

8a 1,2 GL
H 

S E cPo/f
S 

Be/zE/Es/
Wi/zEl/vK/
Lb 

1975       

    

          E(Po
) 

                 LH S I 

G 

8b 1,64 LH G I Es/z
E 

Wi/zEl/vK/
Be/Lb/zK 

1995       

  

T; X     O     X     O     X     O LH G I 

G 8c 1,1 LH H I zE   1992                     Z; T     O     X     O LH H I 

G 

8d 4,26 GL
H 

S E cPo/f
S 

zE/zEl/Es/r
Po/zBe/Wi 

1970       

  

E(Po
+fS) 

          

  

                 LH G I 

G 

8e 1,38 LH S EI cPo/
bWi 

zE/zEl/Es/r
Po/zBe/Wi 

1992       

  

X     O     

X 

    O     X     O LH S I 

  

subtotaal 
89,6

4                                                   

 

      

    
205,

8                                                   
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(a) Bestandstype: LH (loofhout); GLH (gemengd loofhout); GNH (gemengd naaldhout); NH (naaldhout); LB (deels) nog in landbouwgebruik; pOp permanent open ruimte. 
 Betekenis: 

aandeel loofhout (% van het grondvlak) 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90 
Bestandstye NH GNH GLH LH 

(b) Mengingsvorm: S (stamsgewijs) en G (groepsgewijs) gemengde bestanden bestaan uit minimum 2 verschillende boomsoorten, waarbij 1 boomsoort maximaal 80% van 
het grondvlak inneemt. Andere bestanden zijn homogeen (H). 
(c) Inheems karakter: I (inheems); IE (inheems-exoot); EI (exoot-inheems); E (exoot). 
 Betekenis: 

aandeel inheems (% van het grondvlak) 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90 
inheems karakter E EI IE I 

(e) HB (hoofdboomsoorten) en NB (nevenboomsoorten): lijst met afkortingen in bijlage 9. 
 (g) Leeftijd (jaar). Voor bestanden met meerdere plantjaren en/of natuurlijke vegetatie wordt de leeftijd vermeld van de oudste bomen die nog minimaal 20% van het 
grondvlak uitmaken. 
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4.6 Bosexploitatie 

In alle bestanden geldt een schoontijd van 1 april tot 30 juni. In deze periode kunnen 
vellingen noch ruimingen plaatsvinden. 
De schoontijd kan te allen tijde aangepast worden indien dit om natuurbeschermingsredenen 
nodig zou zijn (bijv. paddentrek, vleermuizen, etc.). In bestanden waar bodem en vegetatie dit 
toelaten, kan de schoontijd om bepaalde redenen (windval,…) ingekort worden. 
 

4.7 Brandpreventie 

Niet van toepassing in domeinbos Jagersborg. 
 

4.8 Open plekken 

In Jagersborg wordt er voor gekozen om de bestaande natuurwaarden in de open sfeer te 
behouden en te versterken door: 

• Open maken of houden van bestaande poelen/natte zones in het bos: in J4d, G1a, 
G3g/G4a, G5c, G6f, G7f en G8c (elk ca. 0.20 ha; totaal 1.4 ha) 

• (her)aanleg poelen en oeverzone in jonge/te bebossen bestanden: in J2b, J31d, G1c, 
G2a, G5e en G6g (elk ca. 0.30 ha; totaal 1.8 ha) 

• Aangepast beheer van de bestaande open bestanden met hoge natuurwaarde (J27g, 
J32e, G7g: totaal 5.4 ha)  

• Lokaal heideherstel in bestand J30e (0.2 ha) 
• Creëren van golvende bosranden met uitgebreide mantelzoomvegetaties (5,5 ha; zie 

4.9) 
• Middelhout (18 ha; zie 4.4.3) 

 
Na afloop van de planperiode zal er dus ongeveer 14,3 ha (7 %) permanent open ruimte met 
ecologisch beheer zijn in Jagersborg. Deze oppervlakte wordt gerealiseerd door een groot 
aantal relatief kleine open plekken, vaak rond open water (totaal 4,6 ha), een uitgebreid 
netwerk van golvende bosranden (5,5 ha) en het structuurrijke bestand G7g (4,2 ha). 
 

4.8.1 Poelen 

A. Poelen in bestaand bos: 
• De kleine poel in bestand J4d wordt in 2009 uitgediept en beperkt opengekapt. 
• In G1a wordt in 2009 de vochtigste plek deels opengekapt (ca. ten oosten van centrale 

afwateringsgracht). Deze kunstmatige gracht wordt deels dichtgegooid zodat er 
opnieuw meer water blijft staan. De rest van het bestand kan zich spontaan 
ontwikkelen tot wilgenstruweel. 

• In bestand G5c wordt de centrale waterpartij opengehouden door bij de dunningen, 
vnl. aan de zuidrand van de poel, sterker te dunnen in de essen. Langs de gracht rond 
dit bestand (lengte ca. 500m) worden de wilgen om de 6 jaar over ca. 100m afgezet. 

• De ondiepe poel in G6f werd in 2007 opengekapt. Dit wordt herhaald indien nodig (na 
ca. 15 jaar). 
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• De poel in G7f wordt bij de eindkap van populier en fijnspar in 2019 geruimd. Bij 
aanplanting wordt dit een open plek die in verbinding staat met het halfopen bestand 
G7g.  

• De zuidrand van de poel in G8c wordt tijdens de dunningen indien nodig terug 
opengekapt. 

• Aan de grote vijver in J27g worden bij de dunningen de exoten gekapt in de rand. Er 
wordt gestreefd naar een natuurlijke ontwikkeling van wilgenstruweel en rietkraag. 
Indien nodig wordt deze na enkele jaren gemaaid. 

• In bestand J32e wordt de poel geruimd in 2009. De poel wordt wanneer nodig 
opengekapt, vooral aan de zuidrand. Elke 6 jaar worden de knotwilgen aan de 
oostrand geknot. 

 
B. Poelen in jonge bestanden/aanplanten: 

• In de bestanden J2b, G1c, G2a, G6g en na afloop van de pacht ook in J31d worden 
nieuwe poelen aangelegd met schuine oevers. Eventuele bebossingen laten genoeg 
ruimte over voor deze poelen (ca. 0.30-0,50 ha), vooral aan de zuidrand van de poelen. 
In bestanden J2b en G2a komen, indien haalbaar, 2 poelen. 

• De zuidrand van de poel in bestand G5e (met kamsalamander) wordt bij de volgende 
dunning verder opengekapt. Elke 3 jaar wordt een derde van de oever gemaaid. 

 

4.8.2 Vochtige zones 

Aan de rand van het fijnsparbestand G4a (op weg ter hoogte van G3g) ligt een natte plek die 
na omvorming van de fijnsparren (verjongingsgroep, zie 4.2.2) best als halfopen plek 
behouden blijft: natuurlijke verjonging van loofbomen wordt nagestreefd. 
 
Langs de weg tussen de bestanden J5b, J5g en J5d komen in de wegrand van J5g enkele 
plantjes gagel voor: deze plek wordt geleidelijk vergroot bij het bosrandbeheer (4.9) zodat 
deze soort kan uitbreiden. 
 
Langsheen de grote beken wordt erop gelet van zowel zonbeschenen als beschaduwde 
stukken te behouden. Dit kan in de praktijk gebeuren door onderhoudsbeheer van sommige 
wegen die naast een beek liggen, of door plaatselijk iets sterker te dunnen in de betreffende 
bestanden. 
 

4.8.3 Structuurrijk bestand G7g 

In bestand G7g worden de dikke eiken (omtrekken ca. 3m) prioritair bewaard. Ook dode 
exemplaren blijven staan. 
De recente spontane eikenverbossing kan lokaal doorgroeien daar waar er geen oude eiken 
staan. 
Van de rest van de verbossing (vnl. Zwarte els en berk) wordt elke 3 jaar ca. 0,3 ha afgezet. 
De aanwezige open plekken worden elke 3 jaar hier en daar mee gemaaid met de bosranden 
en wegen. 
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4.8.4 Heide 

In bestand J30e (momenteel verboste heide en berk) wordt bij dunningen plaatselijk de 
resterende heide opengekapt (oppervlakte ca. 0,2 ha) voor heideherstel op kleine schaal. 
In de rest van het bestand en in bestand J30c wordt er variabel gedund zodat er in een deel van 
deze bestanden een relatief open bos komt. 
 
In de dennenpercelen J21, J25, J26 en J29 worden op enkele geschikte plekken (heiderelictjes, 
kruispunten, windvalgaten,…) de wegen voorzichtig verbreed door lokaal sterker te dunnen 
zodat er meer structuur en verjonging in deze bestanden komt. Dit zal ook voor lokale en 
tijdelijke uitbreiding van heide zorgen. 
 

4.9 Gradiënten en bosrandontwikkeling 

Langs een groot aantal bestandsranden worden golvende bosranden aangelegd (zie kaart). De 
totale lengte hiervan bedraagt ongeveer 5,5 km. Met een gemiddelde breedte van 10 m 
(uitgebreide mantel-zoom-vegetatie) geeft dit een totale oppervlakte van ongeveer 5,5 ha 
golvende bosrand in domeinbos Jagersborg. 
Na kapping of sterke dunning in de bestandsrand (tegelijk uitgevoerd met de normale 
dunningen), wordt 3 jaar gewacht op natuurlijke ontwikkeling van een bosrand. Bij uitblijven 
van de gewenste soorten wordt er daarna aangeplant met inheemse struiken. 
In bestanden waar geen of weinig natuurlijke ontwikkeling verwacht wordt (J3a, G6e), en bij 
(her)bebossingen (J2b, J27f, J31d, J32d, G2a, G6g), kan onmiddellijk een golvende bosrand 
aangeplant worden. 
Bij bosranden langs de buitenkant van het bos wordt erop gelet op regelmatige afstanden 
bomen op de grens te laten staan, zodat deze duidelijk en ondubbelzinnig zichtbaar blijft. 
De zoom (ca. 3m breed, variërend) wordt eens per 1-3 jaar gefaseerd gemaaid met afvoer van 
maaisel, zodat er zich een kruidlaag kan ontwikkelen. De mantel, bestaande uit houtige opslag 
(ca. 7m breed, variërend) wordt ongeveer om de 15 jaar gefaseerd afgezet. Bij felle opslag 
van bv Amerikaanse eik kan dit ook sneller. Lokale variatie in tijd en ruimte lijkt zeer 
belangrijk bij het beheer van deze golvende mantel-zoom-vegetaties. 
 

4.10 Specifieke maatregelen ter bescherming van flora en fauna 

Voor de watergebonden fauna en flora (met name Kamsalamander en andere amfibieën) zal 
het herinrichten en openhouden van verschillende poelen (zie 4.8.1) een positief effect hebben 
en hopelijk de populaties in bestand G5e verbinden met die in De Brand. 
 
Het ouder laten worden van zomereiken, en behoud van kwijnende (bloedende) en dode 
zomereiken en ander inheems loofhout, en het aan de kappingen onttrekken van een aantal 
bestanden en groepen bomen (zie 4.11), creëert meer habitat voor het Vliegend Hert en andere 
xylobionte kevers. 
 
Tijdens de looptijd van dit beheerplan is er geen bosbouwkundig beheer voorzien in de 
volgende bestanden: J1i, J30d, J38a (zuidelijk 1/3), G1a, G3g, G7b en G7d (totale 
oppervlakte ca. 6 ha). De spontane ontwikkeling van deze bestanden, grotendeels elzen- en 
wilgenbroek, zal een hogere natuurwaarde creëren.  
 
Het hak- en middelhoutbeheer in J17c, J26b, J27c, J31a, J32a, G1c, G2c en G2e (18 ha), 
alsook het bosrandbeheer (ontwikkeling golvende mantel-zoom-vegetatie) over 5,5 km vnl. 
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zuidelijk georiënteerde bosranden, en de ontwikkeling van struweelvegetaties (4.8) zal aan 
lichtminnende soorten (oa reptielen, planten en insecten) leefruimte bieden, alsook het habitat 
verbeteren voor een groot aantal vogels die gebonden zijn aan halfopen gebieden, randzones 
en struwelen. 
 

4.11 Dood hout en oude bomen 

Het ouder laten worden van de bestaande inheemse bomen (prioritair zomereiken), het niet 
exploiteren van kwijnende (bloedende) en dode bomen en de spontane ontwikkeling van een 
aantal bestanden (zie 4.10), moeten de hoeveelheid dood hout verhogen binnen de 
planperiode. 
Bij eindkappen (zowel populieren- als naaldhoutbestanden) worden groepjes of rijen van ca. 
10 bomen/ha niet geëxploiteeerd. 
 

4.12 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de toegankelijkheid 

4.12.1 Plan wegennet – opengestelde boswegen 

Alle opengestelde boswegen en –paden in domeinbos Jagersborg zijn toegankelijk voor 
wandelaars (zie kaart 29). Het toegankelijkheidsreglement, opgenomen in bijlage 10, is van 
toepassing. 
De buurtwegen doorheen en langs het bos zijn eveneens toegankelijk voor fietsers en ruiters, 
en voor gemotoriseerd bestemmingsverkeer. 
De belangrijkste ingangen van het domeinbos voor wandelaars zijn langs het industrieterrein 
Jagersborg en langs het fietspad. 
 
Opengestelde boswegen worden gemaaid (cf 4.9, waar zinvol) of in elk geval onderhouden. 
Alle overige wegen worden niet onderhouden (o.a. behoud tijdelijke poelen) en zijn enkel 
toegankelijk voor exploitatie/wateringen. 
 
Bosreservaat Jagersborg is niet toegankelijk voor het publiek, behalve de oostelijke dreef. 
Binnen het integraal bosreservaat wordt er een veiligheidszone voorzien van 1 boomhoogte 
langs vrij toegankelijke en openbare boswegen (cf BHP reservaat p. 4.2). In deze zone is het 
toegestaan om bomen die een gevaar voor de veiligheid kunnen opleveren te vellen. Na de 
velling blijft de boom integraal in het reservaat liggen als dood hout. 
 

4.12.2 Speelzones 

Er worden geen speelzones voorzien in domeinbos Jagersborg. 
 

4.12.3 Recreatieve infrastructuur 

De bestaande recreatieve infrastructuur wordt onderhouden en regelmatig geactualiseerd. Er 
komt een nieuw infobord aan de zuidoostelijke ingang (industrieterrein). 
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4.13 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de jacht 

Niet van toepassing in domeinbos Jagersborg. De jacht in het domeinbos wordt niet verpacht. 
Enkel in bestand J2b wordt nog gejaagd (jachtrecht van dhr. T. Rutters). 
 

4.14 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de visserij 

Niet van toepassing in domeinbos Jagersborg. 
 

4.15 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. gebruik niet-houtige bosproducten 

Plukken van paddestoelen en bessen is niet toegelaten in het domeinbos. 
 

4.16 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. cultuurhistorische elementen 

Niet van toepassing in domeinbos Jagersborg. 
 

4.17 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de milieubeschermende functie 

Het geplande bosbeheer verzorgt de milieubeschermende rol ifv bescherming van het 
grondwater en de bodem. 
 

4.18 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de wetenschappelijke functie 

In 2007 werd de xylobionte keverfauna in Jagersborg (domeinbos en bosreservaat) 
bemonsterd door een groep vrijwilligers van Likona (Luc Crevecoeur). Andere gelijkaardige 
initiatieven worden toegelaten en ondersteund. 
Opvolging van de populaties Habitatrichtlijnsoorten (Vliegend Hert, Kamsalamander) is een 
aandachtspunt. Na aanplanting van nieuwe boomvormende wilgenklonen worden deze 
bestanden verder opgevolgd door het INBO. 
Er zijn echter geen speciale maatregelen voorzien. 
 

4.19 Werken die de biotische of abiotische toestand van het bos wijzigen  

Niet van toepassing. 
 

4.20 Planning van de beheerwerken 

Een overzicht van alle beheermaatregelen tussen 2009 en 2028 wordt weergegeven in de 
tabellen 24 (jaarlijks terugkerende werken) en 25 (specifieke werken per jaar).  
 
NB: de werken in de momenteel nog verpachte bestanden (J25d, J31d, J32d, G6h) staan apart 
aangegeven in tabel 25: deze werken gebeuren van zodra de pacht afloopt. 
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Tabel 24: Jaarlijks terugkerende beheermaatregelen 

 
Plaats Beheermaatregel Paragraaf Kaart 

J1a-f, J2b, J3a, J4de, J5b-g, J27ef, J29c, 
J30a-c-e, J31c, J32d, G1c, G2a, G4d, 
G5e, G5h, G6e-g, G7f  

Gefaseerd bosrandbeheer 
(maaien, afzetten) 

4.9 28 

Ganse bos Bestrijding Amerikaanse 
vogelkers waar nodig 

4.4.5  

Langs toegankelijke boswegen Veiligheidskapping en -snoei 
waar nodig 

 29 

Deel toegankelijke boswegen Jaarlijks maaien waar zinvol 4.12.1 29 
Open plekken Driejaarlijks maaibeheer 4.8 28 
Poelen Ruimen indien nodig 4.8.1 28 
Toegankelijke boswegen Nazicht en onderhoud wegen 4.12.1 29 
Ganse bos Nazicht en onderhoud 

signalisatie, barelen, 
infopanelen 

4.12.3  

Perimeter Nazicht aanwezigheid 
grenspalen kadastrale 
percelen 

 1 

 
 
 
Tabel 25: Specifieke beheermaatregelen per jaar 

 
Jaar Plaats Beheermaatregel Paragraaf Kaart 

Na afloop pacht J25d, J31d, J32d, G6h  Bebossing 4.3  
Na afloop pacht J31d, J32d aanleg poel en/of 

golvende bosrand 
4.8, 4.9 28 

2009 G6g Bodembewerking NV; 
aanleg poel 

4.3, 4.8.1 28 

 G1a Poel 4.8.1 28 
 G6f NWhoek: stort 

opruimen 
  

 G5a aanplanten 4.1  
 J4d Poel ruimen 4.8.1 28 
 G5g cPop opsnoeien   
2010 G5c Afzetten 100m langs 

gracht 
4.8.1  

2011 G7g Groep hakhout afzetten 4.8.3  
2012 G5g cPop opsnoeien   
 G5e Zuidrand poel 

openkappen 
4.8.1  

2014 G5a aanplanten 4.1  
 G7g Groep hakhout afzetten 4.8.3  
 J32e Knotwilgen knotten 4.8.1  
2016 G5c Afzetten 100m langs 

gracht 
4.8.1  

2017 G7g Groep hakhout afzetten 4.8.3  
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2018 G8c Poel ruimen indien 
nodig 

4.8.1  

2019 G7f Poel ruimen 4.8.1  
2020 G7f aanplanten 4.2.1  
 J32e Knotwilgen knotten 4.8.1  
 G7g Groep hakhout afzetten 4.8.3  
 J31e aanplanten 4.1  
2022 G6f Poel openkappen 4.8.1  
 G5c Afzetten 100m langs 

gracht 
4.8.1  

2023 G7g Groep hakhout afzetten 4.8.3  
2026 J32e Knotwilgen knotten 4.8.1  
 G7g Groep hakhout afzetten 4.8.3  
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