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WAT IS EEN GEÏNTEGREERD BEHEERPLAN? 
 
Dit beheerplan wordt opgesteld volgens de inhoudstafel van een geïntegreerd beheerplan. Deze 
inhoudstafel is gebaseerd op de inhoudstafel van een uitgebreid bosbeheerplan en een 
natuurbeheerplan.  
 
Voorliggend geïntegreerd beheerplan omvat de bossen in eigendom van het Agentschap voor 
Natuur en Bos en Bloso in het deelgebied of beheerblok ‘Het Broek’ en ‘Hazewinkel’. Het ‘Arkenbos’ 
maakt als natuurreservaat ook onderdeel uit van het geïntegreerd beheerplan.  
 
Naast een uitvoerige beschrijving van abiotiek, biotiek en toegankelijkheid zal het beheerplan vooral 
dienen als een leidraad voor het beheer van de komende 20 jaar.  
 
Beheermaatregelen die in een goedgekeurd beheerplan worden vermeld, zijn normaliter vergund en 
er dient voor kappingen en kleinere inrichtingswerken (bvb. aanleg van een poel) geen afzonderlijke 
vergunning meer aangevraagd te worden. Door een goedgekeurd beheerplan is men tevens 
vrijgesteld van de natuurvergunningsplicht. 
 
 
 

STUURGROEP 
 
De opmaak van het geïntegreerd beheerplan werd begeleid door een stuurgroep.  
De stuurgroep bestond uit volgende leden: 
 
Erik Van Boghout ANB - coördinator cel beheer prov. Antwerpen 
Wim De Maeyer  ANB – regiobeheerder 
Hans Van Praet  ANB – boswachter 
Johan Foqué  ANB – boswachter 
Bart Roelandt  ANB - centrale diensten 
Johan Blondelle  BLOSO 
Francis Pepermans BLOSO 
 
 
Hierbij willen we de leden van de stuurgroep van harte bedanken om mee te werken aan de 
realisatie van dit beheerplan. 
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1 Identificatie van het bos 

1.1 Situatieplan 
• Ligging: het plangebied is gelegen in het zuidwesten van de provincie Antwerpen, op het 

grondgebied van de gemeente Willebroek en de stad Mechelen (resp. deelgemeente Blaas-
veld en Heffen, zie Figuur 1.1). 

• Begrenzing: het studiegebied wordt in het westen begrensd door de industriezone die het 
zeekanaal Willebroek-Brussel flankeert. In het zuidwesten ligt het dorpscentrum van Blaas-
veld, in het zuidoosten dat van Heffen en in het noordoosten Heindonk. In het noorden loopt 
de Rupel en in het oosten de Dijle. 

• Plangebied: dit beheerplan behandelt het domeinbos “Het Broek” en enkele bosbestanden 
en grazige percelen die eigendom zijn van Bloso. Het gebied wordt gekenmerkt door grote 
en kleine waterpartijen (o.a. watersportbaan van Hazewinkel) en een belangrijk aandeel nat-
te bossen en hooilanden. 

 

 
Figuur 1.1: Situering van het plangebied (bron: Google maps). 
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• Relatie met andere groene domeinen (zie Kaart 1.2):  
In het noordwesten sluit het plangebied direct aan bij Broek De Naeyer (provincie Antwer-
pen) en de Biezenweiden (Natuurpunt). Verder naar het oosten liggen de gebieden den Bat-
telaer (Natuurpunt) en Thiebroekbos (Stad Mechelen) en de twee vijvers van Walem. In het 
noorden en noordwesten liggen oude klei-ontginningsputten met belangrijke natuurwaarde 
(o.a. natuurreservaat Walenhoek) en in het (noord)westen – te Wintam – ligt een belangrijk 
pleister- en broedgebied voor vogels. 

 
 

1.2 Eigendom, zakelijke en persoonlijke  
rechten 

1.2.1 Eigenaars en beheerders 
 

 Naam van het gebied: Het domeinbos Het Broek, natuurreservaat Arkenbos en de bos-
sen van Bloso (Hazewinkel). 

 
 Statuut: domeinbos (Het Broek), natuurreservaat (Arkenbos) en openbaar bos (Bloso). 

 
De bestanden vervat in dit geïntegreerd beheerplan hebben allen samen een totale oppervlakte van 
167 ha 44 a 08 ca (= plangebied) in openbare eigendom.  
 
Een overzicht van de verdeling van de kadastrale percelen over de bestanden is terug te vinden in 
Bijlage 1 en op Kaart 1.1: Kadastrale percelen.  
 
Het beheer van deze bestanden wordt uitgevoerd door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), 
Provincie Antwerpen, Regio Schelde-Neteland.  
 
Voor het bosdeel van Bloso (17,08 ha) is het ANB verantwoordelijk voor het technisch beheer. 
 

 Verantwoordelijke beheerder openbare bossen en natuurdomein:  

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

Regiobeheerder: 

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

Boswachter ANB:  

Hans Van Praet 
Boswachtershuis Scheyvaerts 
Het Broek 1 
2830 Willebroek 
Tel.: 0479-67 94 78 
E-mail: hans.vanpraet@lne.vlaanderen.be 

 

mailto:wim.demaeyer@lne.vlaanderen.be
mailto:hans.vanpraet@lne.vlaanderen.be


Identificatie van het bos 
 

 

Pagina 11 van 252 

 

 
 

 Verantwoordelijke beheerder openbaar bos Bloso:  

Bloso-centrum Hazewinkel 
Johan Blondelle 
Beenhouwersstraat 28 
2830 Willebroek 
Tel.: 03 886 46 01 
E-mail: johan.blondelle@bloso.be 

 
 Indiener beheerplan:  

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

 
Voorliggend beheerplan is geldig voor 20 jaar (2014-2033).  
 

1.2.2 Zakelijke of persoonlijke rechten 
Kortlopende concessies 

Binnen het plangebied zijn 3 kortlopende concessies (duurtijd van één jaar, jaarlijks op te zeg-
gen) van toepassing die betrekking hebben op maaien of begrazen van toepassing.  
Het betreft kortlopende concessies op de bestanden 10a, 6a, 1c, 9b en 4i, waaronder het gratis 
gebruik van het grasland in bestand 6a (begrazing met schapen) door Hans van Praet (boswach-
ter) en het gratis gebruik van het grasland in bestand 10a (begrazing door paarden) door Johan 
Foqué (boswachter).  
 
Erfdienstbaarheden 

Er zijn geen erfdienstbaarheden van toepassing. 
ANB is mede-eigenaar van de lindendreef (richting kapel St-Franciscus, bestand 9a) en de weg 
langs de vijver van Lacourt (bestand 4v1) enerzijds en het kasteelpark (met dikke kastanje) an-
derzijds. 
 
 

1.3 Kadastraal overzicht 
Het kadastraal plan (zie Kaart 1.1: Kadastrale percelen) en Bijlage 1 geven een overzicht van de 
kadastrale percelen die tot het plangebied behoren. 

 
 

1.4 Statuut van de wegen en waterlopen 
1.4.1 Statuut van de wegen 
 
Openbare wegen (zie Kaart 2.14: Wegen) 

Er grenzen diverse openbare wegen aan de bestanden van voorliggend geïntegreerd beheer-
plan. Zo loopt in het noorden de Stuyvenbergbaan, centraal bevindt zich de Heindonksesteen-
weg en in het zuidwesten zijn nog de Broekstraat, de Fonteinstraat en de Viertienbunderslaan. 

mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20johan.blondelle@bloso.be
mailto:ant.anb@vlaanderen.be
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Buurtwegen 

Kaart 1.7a: Atlas der Buurtwegen geeft een overzicht van alle buurtwegen (d.d. 1843-1845) die 
aanwezig zijn in het plangebied (bron: geoloket buurtwegen, Prov. Antwerpen). 
 
Volgende buurtwegen liggen in of op de rand van het plangebied (van noord naar zuid)1: 

• Chemin n°17: deze buurtweg liep in het verleden van noord naar zuid door het plangebied. 
Op heden is enkel het deel in bestand 1a nog in gebruik als wandelpad en in het zuiden loopt 
de buurtweg nog verder langs de westzijde van bestand 10a tot aan de Heindonksesteen-
weg. 

• Chemin n°16: deze buurtweg liep in het verleden van noord naar zuid door het plangebied. 
Op heden is enkel het deel in bestand 1a nog in gebruik als dienstweg en in het zuiden loopt 
de buurtweg nog verder langs de oostzijde van bestand 10a tot aan de Heindonksesteen-
weg. 

• Chemin n°15: het restant van deze buurtweg liep door de oosthoek van Blosobestand 1a (op 
de grens met de woning van de Heindonksesteenweg nr.279), doch is op heden op het ter-
rein niet meer aanwezig. 

• Chemin n°1: Komt overeen met de huidige Heindonksesteenweg en het huidige bewoonde 
deel stond vroeger gekend als “Kaesstraat”.  

• Chemin n°2: deze buurtweg komt voor een belangrijk deel overeen met de Broekstraat en 
loopt ook deels langs de noordrand van het domeinbos (grens bestand 2a, 2b, 1h en 1a).  

• Chemin n°10: huidig deel van de Broekstraat ten noorden van de Veertienbunderslaan. 
• Sentier n°31: huidige Fonteinstraat en liep verder door langs de zuidgrens van bestanden 

4k, 4v2, 4v6 en 4v7 (deel richting Fonteintje werd opgeheven 
• Sentier n°30: oostelijk deel bestand 9a en verbinding tussen Sentier n°31 en Kasteelstraat. 
• Sentier n°29: westelijke dreef van bestand 9a (werd opgeheven). 
• Sentier n°24: op heden verdwenen. Vormde de verbinding tussen de huidige Kasteeldreef 

en de voormalige Sentier n°30. 
• Sentier n°35: komt overeen met de Bezelaerstraat, op de zuidgrens van bestand 9e en 9g. 
• Sentier n°34: ligt op de scheiding tussen bestand 9f en 9g (werd opgeheven). 
• Sentier n°38: huidige Molendreef (werd opgeheven). 
• Sentier n°24: huidige wandelweg die vanuit de grens tussen bestand 4v7 en 4v8 in noorde-

lijke richting loopt tot aan de noordgrens van bestand 8d. 
• Chemin n°23: komt overeen met de huidige wandelweg op de grens van bestand 8g en 8c 

en de dienstweg tussen bestand 8a en 8c. 
• Chemin n°43: komt op heden overeen met de inkom van de watersportbaan van Hazewinkel 

t.h.v. Beenhouwerstraat. 
• Venusgang: is het verlengde van de Venusstraat. Werd ter vervanging van een aantal op-

geheven buurtwegen opengesteld. 
• Barreeldreef: komt op heden overeen met “Kasteel”. Werd ter vervanging van een aantal 

opgeheven buurtwegen opengesteld. 
• Zonder naam/nummer: Een nieuwe verbinding tussen de Kasteelstraat en de Fonteinstraat 

die ter vervanging van een aantal opgeheven buurtwegen werd opengesteld. 
 
Verder zijn er nog tal van lokale bedienings- of ontsluitingswegen zichtbaar op de Atlas der 
Buurtwegen. Deze komen in grote lijnen overeen met de percelering en dienstwegen van het 
huidige domeinbos. 
Een overzicht van de authentieke buurtwegen, de verdwenen/afgeschafte buurtwegen, nieuwe 
buurtwegen en overige wegen is te zien op Kaart 1.7b: Actuele en afgeschafte buurtwegen. 
 

                                                                 
1 Vanwege ingrijpende veranderingen doorheen de tijd (bv. aanleg watersportbaan Hazewinkel), waren er in het verleden 
heel wat meer buurtwegen aanwezig, doch deze zijn op heden niet meer in het landschap aanwezig. 
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Bos- en dienstwegen 

In het plangebied zijn de verschillende half- of onverharde wegen te beschouwen als boswegen, 
zoals de toegangsweg tot de boswachterswoning in bestand 6a (zie ook Kaart 2.14: Wegen).  
Tevens zijn er enkele – al dan niet verharde wegen – als dienstweg (of voor lokaal verkeer) 
ingericht. Als voorbeeld kan bv. het “jaagpad” langsheen de watersportbaan van Hazewinkel 
genoemd worden (ten N van Bloso-bestand 1d en 1e). 
 

1.4.2 Statuut van de waterlopen 
Door het plangebied lopen een aantal al dan niet geklasseerde waterlopen (zie Kaart 2.4: Hydro-
grafie en hydrologie). Van noord naar zuid gaat het in het plangebied om: 

• Fabriekloop: deze waterloop van 3e categorie ontstaat ten westen van Blosobestand 1a en 
loopt in noordelijke richting naar de Rupel. 

• Agatbeek/Zwarte beek: deze waterloop van 2e categorie loopt aan de westrand van het 
plangebied in de richting van de Rupel. De Agatbeek ontspringt op het grondgebied van 
Kappelle-op-den Bos in het gehucht Oxdonk in de provincie Vlaams-Brabant, vanaf de plaats 
waar ze de provincie/gemeentegrens kruist wordt deze Zwarte beek genoemd in de provincie 
Antwerpen. 

• Worfloop: deze waterloop van 2e categorie loopt van het zuidoosten naar het noordwesten 
dwars door het plangebied. 

• Grootbroekloop: deze waterloop van 3e categorie ontspringt tussen de Elleboogstraat en 
Bezelaerstraat en loopt verder ingebuisd. Ze mondt uit in een open beek achter de tuinen 
van de bouwpercelen en op de grenzen van de bestanden 9c en 9d. 

• Vekeloop: deze waterloop van 2e categorie ontspringt nabij de dorpsrand van Heffen en sluit 
aan bij de Worfloop t.h.v. bestand 5b. 

• Enkele niet geklasseerde waterlopen en kleinere ontwateringsgrachten zijn ook nog talrijk in 
het plangebied aanwezig. 

 
 

1.5 Bestemming volgens het geldende plan 
van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan 

1.5.1 Gewestplan 

Zie Kaart 1.3: Bestemming volgens het gewestplan. 
 
De voornaamste gewestplanbestemmingen in het plangebied zijn van noord naar zuid: 

• Bosgebied:  
Blososbestanden 1a en 1b. 

• Gebied voor dagrecreatie:  
noordwestelijke hoek Blosobestand 1d. 

• Milieubelastende industrieën:  
westrand Blosobestand 1c. 

• Natuurgebied:  
nagenoeg het gehele plangebied, op enkele uitzonderingen na. 

• Natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat:  
Arkenbos en bestanden van Lacourt. 

• Parkgebied:  
perceel 9. 

• Agrarisch gebied:  
deel bestand 9b. 

• Gebied voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut:  
bestand 9h. 
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1.5.2 Algemene en bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke  
uitvoeringsplannen 

Er zijn geen APA’s, BPA’s of RUP’s van toepassing in het plangebied.  

 
 

1.6 Beleidsplannen en -initiatieven 
1.6.1 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 
Het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) bepaalde dat Willebroek een goed uitgeruste 
gemeente van het buitengebied in het stedelijk netwerk op internationaal niveau dient te zijn.  
 
Belangrijke doelstellingen in het RSV voor de natuurlijke entiteiten in het buitengebied zijn: 

- Het tegengaan van de versnippering van het buitengebied. 
- Het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen. 
- Het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied met be-

trekking tot integraal waterbeheer, rivier- en beekvalleien, het landbouweconomisch sys-
teem en de agrarische structuur, de nederzettingsstructuur en de karakteristieke land-
schapselementen en –componenten. 

- Het afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op basis van het fysisch sys-
teem. Het fysisch systeem vormt het raakvlak tussen milieubeleid en ruimtelijke orde-
ning. Voorbeelden van gebiedsgerichte afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieu 
zijn de ondersteuning van de afbakening van stiltegebieden, de afbakening en realisatie 
van beschermingsgebieden voor grond- en oppervlaktewater en van bodembescher-
mingsgebieden. 

- Het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied. 
 
De beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 27.03.2009 i.v.m. het ‘operationeel uitvoeringsplan 
voor de ruimtelijke visie landbouw-natuur en bos’ met de herbevestiging van het gewest Meche-
len (VR PV 2009 2703 DOC.0341) en de omzendbrief RO/2005/01 van 23 december 2005 zijn 
voor het plangebied van belang. De zone is aangeduid als categorie I RUP’s op korte termijn (nr. 
40). Deze beslissing is belangrijk voor het buitengebied als afbakening van grote gehelen land-
bouw, natuur en open ruimte. 
 

1.6.2 Provinciaal ruimtelijk structuurplan Antwerpen 
Het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA, Besl. Vl. Reg. 10 juli 2001) definieert de 
regio waar het plangebied gelegen is als “Deelruimte stedelijk landschap Mechelen-Sint-Niklaas”. 
Het gebied heeft stedelijke en economische potenties doordat het deel uit maakt van de Vlaamse 
ruit en gekoppeld is aan belangrijke infrastructuren (N16 en zeekanaal). Het heeft echter ook grote 
natuurlijke, agrarische en landschappelijke kwaliteiten: de valleien van de Schelde, Rupel, Zenne, 
Vliet en Molenbeek. In het RSPA wordt het gebied aangeduid als natuurlijk gebied gekoppeld aan 
waternetwerk. In de onmiddellijke omgeving zijn 2 natuurverbindingsgebieden aangeduid (oost-
west en noord-zuid).  
 

1.6.3 Ruimtelijk structuurplan Mechelen 
De stad Mechelen duidt de valleigebieden aan als bovenlokale ruimtelijke dragers van de natuur-
lijke structuur en natuurverbindingen van lokaal belang. 
 

1.6.4 Ruimtelijk structuurplan Willebroek 
Het gemeentelijk natuurbeleid wordt bij de gemeente Willebroek in een eerste aanzet planologisch 
verankerd in het gemeentelijke structuurplan. Hierin werden voor de natuurlijke, landschappelijke en 
agrarische structuur een aantal richtinggevende bepalingen opgenomen: 



Identificatie van het bos 
 

 

Pagina 15 van 252 

 

 
 

- De vallei van de Bosbeek en Zwarte Beek werden aangeduid als gevoelige zones waar 
de natuurfunctie als de belangrijkste functie beschouwd kan worden. 

- De Rupelvallei en een gedeelte van het homogeen gebied ‘Kievit’ zijn omschreven als 
een gevoelige zone in een waardevol landschap. Hier wordt wel recreatief medegebruik 
voorzien. 

- De omgeving van Veertienbunders en een gedeelte van het homogeen gebied ‘Kievit’ 
staan aangeduid als autonoom landbouwgebied in waardevol landschap. Hier dient een 
beleid gevoerd te worden naar landbouw met optimaal behoud en versterken van de ty-
pische landschapselementen. 

- De belangrijkste natuurverbindingselementen zijn: de Bosbeek en de Zwarte Beek, 
Broek De Naeyer-het Blaasveldsbroek, gebied ten noorden van Heindonk (GEN). 

- De belangrijkste landschapsverbindingselementen zijn: de Leirekenroute, de oude land-
weg Stompershoek, de Willebroekse vaart, de Bosbeek en de Zwarte Beek. 

 

1.6.5 Project Beneden-Dijlevallei 
De vier langetermijn- en hoofddoelstellingen voor het project zijn:  

• De realisatie van een groen netwerk doorheen de projectgemeenten in het projectgebied. 
De basis van dit netwerk wordt gevormd door de bestaande natuurreservaten. In de tus-
senliggende gebieden worden functionele ecologische verbindingen gerealiseerd. Dit 
netwerk dient zich zowel te vertalen in het ruimtelijk beleid als in realisaties op het ter-
rein.  

• De realisatie van een basis ecologische landschapsinfrastructuur die zowel de open 
ruimte als de stedelijke omgeving beslaat. Hiernaar wordt gestreefd door de maximalisa-
tie van natuurwaarden in de gebieden gelegen buiten de natuurreservaten. 

• De realisatie van een blijvend, lokaal overlegplatform tussen de verschillende open-
ruimtegebruikers in het projectgebied. 

• De realisatie van een blijvend samenwerkingsverband met openbare en private partners 
dat de doelstellingen en acties van het project ‘Beneden-Dijlevallei’ wil realiseren en dat 
een blijvende coördinerende rol wil vervullen ten aanzien van acties op het vlak van na-
tuur, bos, groen en landschap in de Beneden-Dijlevallei. Binnen dit samenwerkingsver-
band dient te worden gestreefd naar een onderlinge afstemming van het gemeentelijk 
beleid inzake de groene open ruimte. 

 
Deze vier hoofddoelstellingen werden gespecifieerd in doelstellingen voor de thema’s natuurbe-
houd, bosbeheer, groenvoorziening, landschapszorg, waterbeheer, landbouw, recreatie en socia-
le tewerkstelling in natuur- en landschapszorg en in doelstellingen per onderscheiden deelgebied 
van het projectgebied. Deze doelstellingen worden hieronder weergegeven.  
 
Doelstellingen voor de thema’s natuurbehoud, bosbeheer, groenvoorziening, 
landschapszorg, waterbeheer, landbouw, recreatie en sociale tewerkstelling in natuur- en 
landschapszorg:  

Het behoud, de bescherming en de versterking van de aanwezige natuurwaarden in het ge-
bied: 

o Behoud van habitats en leefgemeenschappen. 
o Streven naar volwaardige leefgemeenschappen die kunnen blijven bestaan. 

Het realiseren van een bosuitbreiding waarbij de sociaal-educatieve, recreatieve en milieube-
schermende functies van het bos primeren. 
Het beheren van het openbaar groen in de meer stedelijke omgevingen volgens de principes 
van harmonisch groenbeheer. 
Een integratie van het landschapsbeleid in het ruimtelijk beleid en het natuurbeleid. 
Voeren van een waterbeleid en -beheer gericht op het herstel van het hele watersysteem. Dit 
o.a. door een integratie van het waterbeleid in het ruimtelijk beleid. 
De realisatie van een verbrede, leefbare landbouw in evenwicht met de natuurlijke en land-
schappelijke waarden in het gebied. 



Identificatie van het bos 
 

 

Pagina 16 van 252 

 

 
 

Een recreatief medegebruik van natuurgebieden en algemeen van de open ruimte en water-
partijen zonder aantasting van de landschappelijke en natuurlijke waarden van deze gebie-
den. 
Een aangepast natuurtechnisch beheer van (semi-)openbare domeinen via sociale tewerk-
stelling.  

 
Doelstellingen per onderscheiden deelgebied van het projectgebied die van toepassing zijn:  

Gebied grote rivieren (Dijle, Zenne, Nete en Rupel):  
o Laten primeren van het open landschap langs de rivieren 
o Behoud en versterking van de natuurwaarden in de buitendijkse gebieden (zoet-

waterschorren en wilgenvloedbosjes) 
o Vrijwaring van de natuurankers (Broek De Naeyer, Biezenweiden, Blaasveld-

broek, Arkenbos, Zennegat) 
o Bewaren van oude cultuurhistorische elementen: oude dijkstructuren, wielen, 

landduinen, … 
o In de Polder van Heindonk wordt een verweving van landbouw en natuur nage-

streefd 
o De functies recreatie en natuur worden op een optimale manier gecombineerd 

ter hoogte van Hazewinkel, de Bocht, de vijvers van Walem, Eglegemvijver en 
de Nekker. Er worden recreatiekernen afgebakend.  

 

1.6.6 Sigmaplan 
Het Sigmaplan omvat verschillende projectgebieden, verspreid over een groot deel van Vlaande-
ren. Deze projectgebieden liggen langs de getijdenrivieren. Dat zijn de Schelde en haar zijrivie-
ren de Durme, de Rupel, de Nete, de Kleine Nete, de Grote Nete, de Dijle en de Zenne. 
 
Zowat 260 kilometer rivieren zijn bij het project betrokken. Het Sigmaplan maakt niet alleen de 
directe omgeving van de rivieren en de projectgebieden veiliger. Ook verderop vermindert de 
kans op overstromingen. 
 
Met het Sigmaplan werden concrete overstromingsgebieden aangeduid. Zo wordt voor Heindonk 
het gebied ‘Ten Vierendelen’ aangeduid, ten noorden van het studiegebied en buiten het domein 
van het Bloso-centrum.  
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1.6.7 Masterplan BLOSO 
Het Masterplan BLOSO beschrijft de gewenste ontwikkeling voor het BLOSO-domein en nabije 
omgeving.  
 
Vooropgestelde ontwikkelingen voor het Bloso-centrum zijn:  

• Uitbreiding van het bestaande hoofdgebouw aan de Heindonksesteenweg met een poly-
valente sportzaal, een sporthal, verblijf voor (top)sporters, fitnessruimte, administratieve 
ruimten en botenloods (zonevreemd gelegen),  

• Uitbreiding mogelijkheden voor indoor activiteiten  
• Behoud van de bestaande verblijfsaccommodatie (zonevreemd gelegen);  
• Realisatie van een 9-holes golf en bijhorende accommodatie;  
• Behoud van bestaande watersporten en aanwezige verenigingen;  
• Realisatie bijkomende openlucht- en watersportinfrastructuur: openlucht sportvelden, 

Finse piste, triatlon zwemcircuit, kabelwaterski.  

 
Vooropgestelde ontwikkelingen voor de omgeving zijn:  

• Behoud van de onderlinge bestaanbaarheid van het sportcentrum en de omliggende na-
tuurgebieden (o.a. de Biezenweiden);  

• Behoud van de onderlinge bestaanbaarheid van het sportcentrum en de naastliggende 
woonkern van Heindonk;  

• Verdere uitbouw van het recreatieve padennetwerk tussen Blaasveldbroek – Bloso-
centrum – De Biezen;  

• Waar mogelijk optimalisering van de waterhuishouding in de omgeving van het Bloso-
centrum. 
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1.6.8 Visies en beheerplannen 
De gemeente Willebroek beschikt over een bosbeheerplan voor de gemeentelijke bossen en parken 
(Provincie Antwerpen, Dienst Milieu en Natuur, 2011), alsook over een bermbeheerplan (PIH, 2006; 
o.a. voor Stuyvenbergbaan, Heindonksesteenweg, Broekstraat en Fonteinstraat). 
 
Ook de stad Mechelen beschikt over diverse beheerplannen, waarbij dat voor het “Thiebroekbos” 
(nabij het Zennegat) het dichtst bij het plangebied gelegen is (PIH, 2007). 
 
Voor het nabijgelegen Broek De Naeyer (provinciaal groendomein) is momenteel ook een 
beheerplan in opmaak (Provincie Antwerpen, Dienst Milieu en Natuur). 
 
Voor het Blaasveldbroek zelf, zijn in het verleden al diverse beheervoorstellen of visies uitgewerkt. 
De meeste baseren zich daarvoor op historische kaarten, hydrologisch onderzoek of (potentiële) 
aanwezigheid van bijzondere fauna en flora. Sommige van de uitgewerkte beheermaatregelen 
werden op het terrein gerealiseerd, doch zonder een echt beheerplan aan te houden.  
Belangrijk is hierbij de rol die de vzw Natuurpark het Broek gespeeld heeft in het behoud van het 
Broek. 
 
 

1.7 Speciale beschermingszones 
1.7.1 Internationale beschermingszones 
1.7.1.1 Habitatrichtlijngebied 
Habitatrichtlijngebieden zijn speciale beschermingszones die door de lidstaat van de Europese Unie 
aangeduid dienen te worden in uitvoering van de Europese Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn). De 
aanduiding gebeurt op basis van objectieve en wetenschappelijke criteria inzake habitats en soorten 
De erkenning als Habitatrichtlijngebied houdt in dat de lidstaat zich ertoe verplicht alle nodige 
maatregelen te nemen om een duurzame bescherming van de biodiversiteit te verzekeren. 
 
Zie voor afbakening Kaart 1.4: Beschermingszones. 
Het plangebied leunt aan bij het Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) BE2300006 “Schelde- en 
Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent” (totaal 6005 ha).  
 

1.7.2 Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden 
1.7.2.1 Vlaams Ecologisch Netwerk 

De Vlaamse regering besliste op 18 juli 2003 over de definitieve afbakening van het eerste deel 
van het VEN (B.S. 17/10/2003). De VEN-gebieden aangeduid in de eerste fase zijn allemaal 
gebieden die op het gewestplan een groene bestemming hebben. Binnen het VEN kunnen ge-
biedsspecifieke reglementaire maatregelen getroffen worden voor het behoud, de ontwikkeling 
en het herstel van de natuur en het natuurlijk milieu. Deze worden opgenomen in een Natuur-
richtplan dat in overleg met alle betrokkenen (o.a. grondeigenaars) wordt opgesteld. 
Zie voor afbakening Kaart 1.4: Beschermingszones. 
 
Nagenoeg het gehele plangebied valt binnen het VEN-gebied “De Samenvloeiing Rupel-Dijle-
Nete”. Dit is aangeduid als Grote Eenheid Natuur (GEN) bij besluit van de Vlaamse regering begin 
2011. 
 
1.7.2.2 Beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten 
De Tamme kastanje op het voormalige kasteeldomein van Lacourt (privaat eigendom, ten westen 
van bestand 4v1) is beschermd omwille van de wetenschappelijke waarde als monument (K.B. 
16.6.1978) en als landschap (de boom met een nabije zone met straal 25 m rond de boom, K.B. 
30.12.1942). 
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De Sint-Fransiscuskapel werd beschermd als monument omwille van zijn historische waarde (M.B 
20.01.1998). 
 

 
Beschermde Tamme kastanje, met een stamomtrek van zo’n 8 meter. 

 

1.7.2.3 Landschapsatlas 
Landschapsatlas 

De verschillende elementen zijn weergegeven op Kaart 1.5: Landschapsatlas. Deze atlas geeft 
een overzicht van de historisch gegroeide landschapskenmerken van bovenlokaal belang met 
relictwaarde.  
 
Er worden relictzones en ankerplaatsen onderscheiden. Een relict is een overblijfsel uit vroegere 
tijd dat nog getuigt van de toestand zoals die eertijds was. Concreet worden punt-, lijn- en vlak-
vormige relicten onderscheiden. Sommige relicten van zeer verschillende aard vormen echter 
complexen die historisch samen horen en dus best in hun samenhang benaderd worden, deze 
worden ondergebracht onder de categorie ‘ankerplaats’.  
 
Relictzones zijn gebieden met een hoge dichtheid aan zowel bouwkundige, landschappelijke als 
andere types relicten. Het plangebied is gelegen in de omvangrijke relictzone ‘Zennevallei met haar 
beemden ten noorden van het Brussels Gewest’ en in perceel 9 bevind zich in relictzone ‘Akker- 
en valleigebied Vaartland’. 
In het plangebied zijn twee puntrelicten aanwezig, namelijk de ‘kapel van de Veertien bunders’ 
en ‘Het kasteel van Blaasveld’. 
 
Ankerplaatsen zijn landschappelijk de meest waardevolle gebieden voor Vlaanderen. Het volle-
dige plangebied ligt in de ankerplaats: ‘Blaasveldbroek en omgeving‘.  
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Het landschap van ‘Blaasveldbroek met omgeving’ is gelegen in de gemeente Willebroek, 
net ten zuiden van de Rupel. Ten noorden wordt deze ankerplaats begrensd door de Ha-
zewinkelvijver, ten westen door de spoorweg en ten zuiden en oosten door bebouwing en 
wegeninfrastructuur. Blaasveldbroek betrof oorspronkelijk een ontoegankelijk en waterrijk 
gebied met landduinen in de alluviale vlakte van de Rupel. Het voorhistorisch paaldorp 
dat in 1860 aan de rand werd ontdekt, was het bewijs van zeer vroege menselijke aan-
wezigheid in het Wurmglaciaal. Zijn huidige vorm kreeg dit landschap van Rupel en Dijle 
in de vroege Middeleeuwen ten gevolge van een afwisseling van veenvorming en over-
stromingen. Na het indijken van de Rupel tussen 1100 en 1300, kon de vallei van de Ru-
pel in cultuur worden gebracht. In de late Middeleeuwen werd het grootste deel van het 
Broek gebruikt als vloeiweide; andere delen voor winning van leem en het bouwen van 
woningen. De huidige vijvers zijn sporen van turfwinning op relatief grote schaal in deze 
periode. Op Ferraris kan worden afgelezen dat rond 1770 vrijwel het hele gebied in ge-
bruik was als grasland, met akkers op de zandruggen. In 1920 werd een groot deel van 
het gebied opgekocht door een luciferfabriek, die het volplantte met populieren. De huidi-
ge aanwezigheid en verspreiding van een aantal landschapselementen is nog redelijk ge-
relateerd aan de aanwezige bodem, met graslanden en eiken-beukenbossen op de zand-
rug, graslanden en elzenbroekbossen in het valleigedeelte en de vijvers waar de turflaag 
het dikst is. Als geheel vertegenwoordigt dit vochtig tot natte gebied een rijke en specifie-
ke fauna en flora. Vermeldenswaardig erfgoed zijn het redelijk gave kasteeldomein in 
zuidwestelijke hoek (met op de plaats van het oorspronkelijke kasteel een villa uit het 
midden van de 20ste eeuw), de St.-Franciscuskapel, alsook de unieke tamme kastanje 
van meer dan 300 jaar oud. Tussen de ‘Veertienbunders’ en het ‘Mezenbroek’ vormt de 
bebouwing op de steilrand een onherstelbare landschapswonde. 

 
Volgens het besluit van de Vlaamse regering van 9 mei 2008 geldt er een zorgplicht op alle vast-
gestelde ankerplaatsen. Hierbij moet schade worden voorkomen aan een typisch landschaps-
kenmerk van een ankerplaats en moet door schadebeperkende maatregelen de betekenisvolle 
schade die aan de ankerplaats wordt aangebracht zo veel mogelijk beperkt worden, en indien dit 
niet mogelijk is, hersteld en gecompenseerd worden. De aanduiding van deze ankerplaatsen is 
nog maar voorlopig en kan na advies van verschillende bestuurlijke entiteiten een definitieve 
aanduiding krijgen2.  
 
 

1.8 Adviescommissie 
Met betrekking tot een afzonderlijk Vlaams natuurreservaat of voor een groep van Vlaamse na-
tuurreservaten kan de Vlaamse regering adviescommissies instellen (Art. 34 van het decreet Na-
tuurbehoud). Voor het Vlaams natuurreservaat Arkenbos werd dergelijke adviescommissie niet 
opgericht, maar wordt het beheerplan wel begeleid door een stuurgroep. 
 
 
 

                                                                 
2 Een lijst van de vastgestelde ankerplaatsen is terug te vinden op: http://www.onroerenderfgoed.be 



 

  
Pagina 21 van 252 

 

 
 

2 Algemene beschrijving 

2.1 Cultuurhistorisch overzicht 
2.1.1 Historisch overzicht 
De historische evolutie wordt geschetst a.h.v. historische kaarten.  
 
2.1.1.1 Historische kaarten (vanaf begin 18de eeuw) 

 

Situering 

Het Broek is gelegen in de alluviale vlakte van de Rupel. De vallei werd gedurende eeuwen 
opgevuld door meegevoerde sedimenten bij de op- en neergaande beweging van de Rupelzee. 
Door de vele overstromingen van de Rupel was het Broek eeuwenlang een vrij ontoegankelijk 
gebied. Veenafzettingen maakten de vorming van een dikke turflaag mogelijk.  

Vanaf de twaalfde eeuw werd de rivier ingedijkt. Overstromingen bleven uit en hooilanden en 
vloeiweiden werden ontwikkeld. Bewoners groeven de turf op om als brandstof te gebruiken. Zo 
ontstonden de vijvers, die later werden gebruikt om vlas in te laten roten. 

De kleinschaligheid en perceelsstructuur zijn nog herkenbaar, net als het voormalige kasteeldo-
mein tegen de westelijke grens, met op de plaats van het oorspronkelijke kasteel een villa uit het 
midden van de 20ste eeuw. 

 

de Ferrariskaart (ca. 1750) 

Op de Ferrariskaart is het grootste deel van het gebied nat grasland en moeras, met verspreid een 
aantal vijvers, kleine bosbestanden en talrijke bomenrijen (zie Figuur 2.2).  

Een groot deel van het ontwateringssysteem is reeds aanwezig, vooral ten oosten van de 
Grootbroekloop en in het noordwesten (dit grachtensysteem is dus grotendeels verdwenen). 

Op de Ferrariskaart staan ook enkele bosjes ingetekend. Een relict van het oudere bos kan men nog 
aantreffen in het kasteelpark Lacourt, net buiten het Broek.  

Nabij het kasteel van Blaesveld is de drevenstructuur duidelijk zichtbaar en ook het Scheyvaertshof 
is reeds aanwezig centraal in het gebied.  

Het Arkenbos wordt gekenmerkt door meer open en droge percelen (akkers en weilanden), waar 
mogelijk vee graasde. 
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Figuur 2.2: Uitsnede van de Ferrariskaart. 
 

Vandermaelen (ca. 1850) 

Bij Vandermaelen was het grootste deel van het plangebied aangeduid als “woeste grond”, met hier 
en daar enkele bosbestanden en restanten van oude turfvijvers (zie Figuur 2.3). Ten opzichte van de 
Ferraris is wel meer open grasland (hooiland) aanwezig ten koste van bos.  

Het ontwateringssysteem benadert goed zijn huidige vorm. 

Ook het drevenpatroon rond het kasteel van Blaesveld is goed herkenbaar in het landschap, evenals 
de glooiing net ten zuidoosten van het gebied. 
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Figuur 2.3: Uitsnede van de Vandermaelenkaart. 
 

MGI 1895 

De perceelstructuur blijft doorheen de tijd vrijwel ongewijzigd (zie Figuur 2.4). Opvallendste 
landschapsstructuren zijn ook hier nog steeds de vele vijvers, de natte hooilanden, de broekbossen, 
het netwerk aan beken en grachten en het kasteeldomein in het zuidwesten van het plangebied. 
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Figuur 2.4: Uitsnede van MGI 1895. 
 

NGI 1925 

Tegen het begin van de 20e eeuw waren er in het “Groot Broek” nieuwe broekbospercelen te zien op 
de kaart, naast enkele kleine bijkomende ontginningen in het “Klein Broek” en was er een klein deel 
ten ZW van het kasteel bebost (Figuur 2.5). 
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Figuur 2.5: Uitsnede van MGI 1925. 
 

NGI 1936 

Tien jaar later is er geen broekbos meer te zien op de stafkaart, nagenoeg alle bos t.h.v. Arkenbos 
(noordwest) is verdwenen en aangeduid als grasland (Figuur 2.6). Er is wel een uitbreiding van het 
bosareaal op te merken aan de zuidrand van het plangebied. 
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Figuur 2.6: Uitsnede van MGI 1936. 
 

In de 19e en 20e eeuw werden de turfputten tevens gebruikt als vlasrootputten.  
In de periode 1920-1960 is sprake van massale aanplant van populieren, hoewel dit op de kaar-
ten van 1936 nog niet zichtbaar is. De populieren moeten het grootste deel van de hooilanden 
hebben doen verdwijnen, en hoogst waarschijnlijk zijn de broekbossen vrij snel ontwikkeld op 
deze percelen door het achterwegen blijven van een beheer, wat heeft geleid tot het huidige bos-
rijke resultaat.  
 

2.1.1.2 Bosleeftijd 
De bosleeftijd is weergegeven op Kaart 2.1: Bosleeftijd. 
Hieruit blijkt dat het oudste bosgedeelte net ten oosten van het Arkenbos gelegen is (perceel 5) en 
een deel van perceel 8 zou omstreeks dezelfde periode ontstaan zijn. 
Verspreid in het gebied liggen nog enkele kleinere bospercelen die ontstaan zijn rond 1900 en het 
overgrote deel van het Blaasveldbroek is pas bebost in de 2e helft van de 20e eeuw. 
 
2.1.2 Kenmerken van het vroegere beheer 
2.1.2.1 Historisch beheer3 

Na de indijkingen van de Rupel (11-12e eeuw) kwamen de schorren in gebruik voor winning van 
wilgenhout, biezen en hooi van gras en van zeggen. Hooi had een dubbele waarde als wintervoer 
en als stalstrooisel in een potstal voor de fabricatie van  mest voor de akkerbouw. Het zeggenhooi 
diende vooral voor de paarden van de cavalerie van het leger. Deze traditie werd door het Belgisch 
leger tot in de 20e eeuw voortgezet (Slembrouck 2005). 

                                                                 
3 Hoofdzakelijk op basis van publicatie Koning Boudewijnstichting, 1981. 
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Hoewel er reeds aan turfwinning in het plangebied werd gedaan in de 12e eeuw, werden de 
turfexploitaties pas belangrijk in de 17e en 18e eeuw. Tijdens de Oostenrijkse Nederlanden waren de 
eerste grote putten onstaan aan de rand van het gebied. Tot ca. 1862 werd er nog geturfd. De 
oorspronkelijke planning was om deze turfputten op te vullen, maar uiteindelijk gebeurde dit niet. 
Hierdoor ontstonden de vijvers, die later gebruikt werden om te vissen. Aanvankelijk werden ze (ook) 
gebruikt om het vlas te roten. Tevens werden langssloten getrokken, die aansloten op de bestaande 
waterlopen. Zo ontstond na de inpoldering het typische, blokvormige percelenpatroon van 
langgerekte rechthoeken. 
In 1920 werd een groot deel van het gebied aangekocht door de luciferfabriek ‘Union Allumettière’. 
Die plantte er populieren. Het voorbeeld van deze maatschappij werd opgevolgd door talrijke 
kleinere eigenaars. Het Broek veranderde van een open landschap (hooiland) naar een 
populierenbos. 
Er werden ook essen aangeplant in bosverband (spillen), die werden opgesnoeid i.f.v. houtkweek. 
Vanaf 1969 werden ongeveer 260 hectare te Blaasveld, Heffen, Heindonk en Willebroek door de 
Staat onteigend om te worden ontzand, met het oog op het dempen van de verlaten kleiputten. De 
beslissing lokte protest uit zodat het oorspronkelijke plan werd gewijzigd en de uitgravingen beperkt 
bleven tot het noordelijke gedeelte, waar een watersportbaan met een lengte van 2300 meter werd 
aangelegd. Aldus werd het meest waardevolle gebied ‘Het Broek’ behouden.  
In het Broek had in 1972 de eerste nationale boomplantingsdag plaats. Er werden 20 000 inheemse 
bomen aangeplant. 
In 1975 kwam het huidige ANB-deel in handen van de toenmalige Waters en Bossen. 
In 1977 werd een bedrijfsregeling voor het reservaat Arkenbos uitgewerkt en goedgekeurd (Waters 
en Bossen 1977). Deze was geldig tot 1997 en was hoofdzakelijk gericht op houtproductie. 
 
2.1.2.2 Recent kap- en hakhoutbeheer 

Tabel 2.1 geeft een overzicht van de kappingen vanaf de jaren ’80. Het ANB startte recent met het 
kappen van populieren om zo een herstel van de ecologisch waardevolle hooilanden en 
broekbossen mogelijk te maken.  
Recent (winter 2013) werden een aantal kappingen uitgevoerd met oog op het herstel van dreven 
en het verhogen van de veiligheid van bezoekers. De te verwijderen bomen waren in hoofdzaak 
Amerikaanse eik en enkele lindes. De dreven zullen na de werken direct opnieuw worden aan-
geplant met bomen. Ook de bospercelen waar kappingen plaatsvonden, worden nadien terug 
aangeplant met streekeigen boomsoorten.  
 

Tabel 2.1: Kappingen via houtverkoop. 
Jaar Aard* Boomsoort** +volume Nr.perceel*** 

1982 K  Po+? 39 (4a deel) 
1984 K Po+? 24a (3m) 
1987 H zEl+? 21 (3k) 
 H zEl+? 56 (8a) 
 H zEl+? 40 (4k) 
 H zEl+? 22a-b (3i) 
1988 K Po 499m³ 22a-22b (3i) 
1991 K Po 574m³ 15 (2j) 
1995 K Po 646m³ 24b (3j) 
1995 K Po 265m³ 41b (4a deel) 
1995 W Po 84m³ 64a (8b deel) 
1997 K Po 619m³ 38 (4a deel) 
 D gEd 35m³ 31a (5f) 
 D zE 19m³ 45b (7b deel) 
 W Po 3m³ 48 (7a deel) 
 D gEd 18m³ 50 (7c deel) 
 D gEs 3m³ 51 (7c deel) 
 D zE 9m³ 34a (5h deel) 
 D wLi 11m³ 32b (5h deel) 
 D gEs 7m³ 31b (5f deel) 
 H zEl 5m³ 42c deel ( 4h deel) 
 H zEl 3m³ 24b (3j deel) 
 H zEl 15m³ 21 deel (3k deel) 
1999 K Po 193m³ 12b (2b deel) 
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Jaar Aard* Boomsoort** +volume Nr.perceel*** 
 K Po 217m³ 23 (3j deel en 3e) 
 K Po 72m³ 25 (3f) 
 K Po 482m³ 26 (3d) 
2001 K Po 1024m³ 18a (3c) 
2002 K Po 296m³ 16b (2h) 
2004 K Po 781m³ 27-28-30b-32a-33-34a-b (5g-5c-5h) 
2006 K+D Po 557m³ 70-59 deel (8c deel en 8g deel) 
2007 D aE, zLi 188m³ (9c) 
2008 K+D aE, gEs, R 252m³ 28-30a-31a-b (5c deel en 5d) 
2008 K Po 406m³ 43 (4c) 
 D zEl 3m³ 11b (2b deel) 
 D zE 7m³ 12a (2a) 
 D GL 21m³ 15 (2j) 
 D GL 18m³ 39 (4a deel) 
 D zE 4m³ 22c (3l deel) 
 D zE 24m³ 45b (7b deel) 
 D wLi 10m³ 32b (5h deel) 
 D zE+GL 24m³ 34a (5h deel) 
 D gEs 13m³ 48 (7a deel) 
 D zE 16m³ 57 (8c deel) 
 D GL 5m³ 29a deel (5a deel) 
 D zEl 15m³ 29b (5a deel) 
 W aE 3m³ 9e 
2010 K aE 278m³ 9e (deel) 
2012 K Po 170m³ 42d (zonder nr) 
 D GL 30m³ 15 (2j) 
 W Po 4m³ 14a (2d) 
 D GL 20m³ 39 (4a deel) 
 H zEl 50m³ 56 deel (8a deel) 
2013 K aE 636m³ 9e deel 

* K= kaalkap, H=hakhoutkap, D=dunning, W=windval 
** Boomsoort: Po=populier, aE=Am.eik, zE=zomereik, zEl=zwarte els, GL=gemengd 
loofhout, gEd=gewone esdoorn, gEs= gewone es, wLi=winterlinde, zLi=zomerlinde, 
R=Robinia. 
*** Perceelsnr. naar indeling Caluwe, 1990 en (nieuwe nummering). 

 
2.1.2.3 Beplantingen 

Hierna volgt een overzicht van de recente beplantingen (gegevens na 2008, mededeling Hans 
Van Praet, boswachter).  
In de periode 2008-2012 zijn volgende beplantingen uitgevoerd: 
 
2008:  
*Craeyenbos (bestand 9b), 1,5 ha weiland (kadaster 4 B 22, 24b, 24f, 28b,29, 30, 31a) 
Beplant met: 100 veldesdoorn, 300 zwarte els, 300 hazelaar, 255 beuk, 300 es, 350 trilpopulier, 
1325 zomereik, 50 vlier, 50 winterlinde 
*Bestand 8g (deel): 625 zomereik. 
 
2010:  
*dreef Craeyenbos (9d): zomerlinde maat 18/20: 35st. 
* Craeyenbos (taluds 9b): 400 hazelaar, 400 veldesdoorn, 200 liguster. 
*Craeyenbos (deel 9d): 2400 zomereik, 1200 es, 300 hazelaar, 250 spork, 50 hulst, 300 lijster-
bes. 
 
2011: 
*Parking Broekstraat (2e): zomereik maat 18/20: 40st. 
 
2012: 
*Creayenbos (deel 9c): 300 hazelaar, 100 veldesdoorn, 100 vlier, 1000 zomereik, 300 beuk, 300 
es, 200 winterlinde. 
*Stuivenberg (10a): 100 meidoorn, 50 sleedoorn, 50 spork. 
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2.1.2.4 Asbeststorting 

In de 20e eeuw is ten oosten van de Grootbroekloop asbestafval gestort van de fabriek Alfit op 
paden en oevers in het zuidoostelijk deel van het plangebied, om de paden te verhogen en zo-
doende de vijvers voor de vissers toegankelijker te maken. Over een lengte van 2,5 km werd 
ruim 11000 m3 afval gestort. 
OVAM saneert en doet de nazorg sinds 1990. Door ERM NV werd in opdracht van de OVAM 
werken uitgevoerd om de verspreiding van asbestvezels via de lucht en het water te beperken. 
Een deel van de paden en oevers is sinds de jaren 1990 afgedekt met steenasfaltmatten. Ook 
werden sommige paden met asbestafval met aanvullingsgrond en met steenslag en zand opge-
hoogd over een breedte van 2m (ERM 1994, 1996).  
In bepaalde gedeelten wordt het oppervlaktewater kunstmatig hoog gehouden opdat geen asbest 
zou vrij komen te liggen door droogval (1,40m TAW) (zodat er geen effluent naar het bekensys-
teem of naar de watersportbaan zou verspreid worden). Hiervoor werd geijverd door de vzw Na-
tuurpark het Broek. 
 
 

2.2 Beschrijving van de standplaats 
2.2.1 Reliëf  
Zoals duidelijk blijkt uit Kaart 2.2: Reliëf, is het Blaasveldbroek een stuk lager gelegen dan de rest 
van de omgeving. De gemiddelde hoogte is zo’n 1,6m TAW, met enkele hoger gelegen delen 
(centraal en in het westen), zoals nabij het Scheyvaertshof (3,6m TAW), bestand 5d (4m TAW), de 
droge zandruggen van het Arkenbos (3m TAW) en de Blosobossen in het westen van het 
plangebied (tot 3,7m TAW). 
 

2.2.2 Bodem en geologie 
2.2.2.1 Geologie 

De geologische kaart van het plangebied en omgeving is weergegeven op Figuur 2.7.  
 
Het gebied ligt in de oostelijke uitloper van de Vlaamse vallei, die zich tijdens het Onder- en Mid-
den-Pleistoceen heeft uitgeschuurd.  
De Vlaamse vallei werd in het Würmglaciaal opgevuld met niveo-eolisch en fluviaal zandig en 
lemig materiaal. In een latere periode (Laatglaciaal) vormden zich op enkele plaatsen zandrugjes 
door aanvoer van lokaal dekzand. 
Tijdens het Holoceen (vooral tijdens het Boreaal) verstoven de droogste delen van de zandrug-
gen of van de droogliggende boreale valleien en vormden zich kleine landduinen.  
In het Atlanticum (5500-3000 v.C.) werden de brede riviervalleien deels met kleiig en venig mate-
riaal opgevuld. Plaatselijk werd door verstuiving zandig materiaal afgezet op het alluviaal kleidek. 
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Figuur 2.7: Weergave tertiaire geologie van het plangebied (blauw = lid van Belsele-Waas, 
roze= lid van Ruisbroek). 
 
In het plangebied dagzomen twee geologische lagen, nl. het lid van Belsele-Waas en het lid van 
Ruisbroek). Deze tertiaire lagen zijn licht hellend naar het noorden georïenteerd.  
Het lid van Ruisbroek bestaat uit grijsbruin fijn glauconiethoudend zand met ekele kleiige horizonten.  
 

2.2.2.2 Bodemtextuur, -drainage en -profiel  
 
Bodemtype 

De voorkomende types zijn weergegeven op Kaart 2.3: Bodemkaart. 

De bodemtextuur van het gebied is vrij heterogeen opgebouwd en bestaat (volgens de Bodem-
kaart van België) naast antropogene grondsoorten uit natte klei, droog tot nat zand en vochtig tot 
nat zandleem. Het grootste deel is kleiig, en op de donken zandig met op de overgangen zand-
leem, licht zandleem en lemig zand.   
 

Door Vanderhaeghe et al. (2008) werd een gedetailleerde bodemanalyse a.h.v. bodemboringen 
uitgevoerd. De toplaag is meestal een veenlaag van 5 tot 40 cm dikte. De bodemprofielen verto-
nen dikwijls fossiele veenlagen onder kleilagen. Alleen op de open stukken van de drogere, zan-
dige donken is geen veenlaag aanwezig. De bodemboringen wijken af van de Bodemkaart van 
België voor de oostelijke flank van de zandige donk in het Arkenbos: veen, leem en klei werden 
vastgesteld i.p.v. zand. 
Volgens de Bodemkaart van België zijn het grooste deel van de bodems zeer nat tot uiterst nat, 
en zijn de donken matig nat tot nat. Tegen de watersportbaan ligt een drogere zone.  
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Bodemkwaliteit 

In het verleden werd in het zuidoostelijk deel van het plangebied asbesthoudend cementafval op 
enkele paden of delen van paden gestort. In het kader van de asbestproblematiek werden enkele 
studies uitgevoerd, waarbij onderzoek werd gedaan naar de bodemkwaliteit en de aanwezigheid 
van asbest in de bodem. De studies zijn: 

• Onderzoek door het VITO in 1988 van bodem- en grondwaterstalen  
• Vezeltelling i.o.v. de Bond Beter Leefmilieu (1986-1987) 
• Behandeling van de problematiek van de aanwezigheid van asbest (IREA 1993) i.o.v. 

OVAM 
• Het rapport ‘Asbestproblematiek Blaasveld Broek’ (IREA 1994)  
• Het rapport ‘Saneringsontwerp voor het Blaasveldbroek te Willebroek (ERM 1994) 
• Het rapport ‘Saneringsrapport voor het Blaasveldbroek te Willebroek (ERM 1996) 

De resultaten van deze studies bevestigen dat er een grote hoeveelheid asbesthoudend afval in 
een deel van het gebied gebracht werd en dat deze asbestdeeltjes teruggevonden worden in de 
bodem. Het betreft crocidoliet en chrysotiel. 
 

2.2.3 Hydrografie en hydrologie 
 
Kaart 2.4: Hydrografie en hydrologie en § 1.4.2 geven een overzicht van de waterlopen in het 
plangebied. Op de kaart staan ook de overstromingsgevoelige zones aangeduid, wat in grote 
lijnen overeenkomt met nagenoeg het gehele studiegebied. 
 

Waterlopen, grachten en vijvers 
Het plangebied ligt in de alluviale vlakte van de samenvloeiing van Zenne, Dijle en Grote Nete in 
de Rupel. Via de Worfloop (2e categorie), die van zuid naar noord loopt, watert het plangebied af 
naar de Zwarte Beek (2e categorie) en zo naar de Rupel. Twee waterlopen van 3e categorie lo-
pen van zuid naar noord door het oosten van het plangebied en monden uit in de Worfloop: de 
Grootbroekloop en de Vekenloop. Ter hoogte van de plas van Hazewinkel buigt de Vekenloop af 
naar het westen. Deze beek word hier ook wel de Hazewinkelgracht genoemd. Ter hoogte waar 
ook de Worfloop afbuigt, stroomt de Vekenloop in de Worfloop.   
 
De onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen worden beheerd door verschillende instanties. Wie 
de waterloop beheert, hangt af van de categorie van de waterloop: 

Onbevaarbare waterlopen van categorie 2 worden beheerd door de provincies. 
Onbevaarbare waterlopen van categorie 3 worden beheerd door de gemeente. 
Bij niet-geklasseerde waterlopen ligt het beheer in handen van de eigenaar van de aan-
grenzende oever. 

De gemeenten Willebroek en Mechelen beslisten om het beheer van de waterlopen 3e categorie 
over te dragen aan de provincie. 
 
Binnen het plangebied liggen verschillende vijvers. Naast de talrijke vijvers, zijn veel grachten 
aanwezig binnen het plangebied. Een groot deel van die vijvers is onderling met elkaar verbon-
den via grachten of kokers. De kleinere grachtjes maken deel uit van een rabattenstructuur, met 
als doel het grondwater in het gebied te regelen (drainage). 
De waterstroming is aanwezig in de grotere waterlopen en verloopt noordwaarts, in de kleinere 
grachten is er geen of nauwelijks stroming. 
 
Waterstanden oppervlaktewater 

In bepaalde gedeelten van het plangebied, meer bepaald in het zuidoosten, wordt het oppervlak-
tewater kunstmatig hoog gehouden via grachten en stuwen (op zowel de Worfloop als de Veken-
loop), opdat geen asbest zou vrij komen te liggen door droogval.  
De waterhoogte wordt hier op 1,40 m TAW gehouden. Dit is niet altijd mogelijk gedurende het hele 
jaar. 
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In een ecohydrologisch onderzoek van Vanderhaeghe et al. (2008) werd de waterhoogte in de 
meeste grachten gemeten (zie Figuur 2.8). Hieruit bleek dat het water vrij dicht bij het maaiveld staat 
(meestal minder dan 30 cm in de periode mei 2006). De Grootbroekloop heeft in het noorden een 
waterstand van meer dan 50 cm onder maaiveld. Ook in het westen bevinden zich iets diepere 
waterstanden in enkele grotere waterlopen. Langs de westrand stroomt een waterloop met een 
waterstand van meer dan 1 m diep onder maaiveld. De metingen geven wel een momentopname 
weer (mei 2006), waarbij waterstanden in deze periode laag zijn. 
 

 
Figuur 2.8: Waterlopen en hun waterstanden onder maaiveld (mei 2006, Vanderhaeghe et 
al., 2008). 
 

Grondwaterstanden 
In het kader van het ecohydrologisch onderzoek van Vanderhaeghe et al. (2008) werden 
grondwaterstanden opgemeten in het plangebied. Het netwerk dat door ANB wordt beheerd en 
opgemeten, omvat 17 peilbuizen.  
De grondwaterstand is weergegeven in Figuur 2.9. Het plangebied wordt gekenmerkt door een 
netwerk van grachten en waterlopen. Door het gestuurd oppervlaktewatersysteem in het zuidoosten, 
wordt de grondwaterstand hiermee door bepaald.  
Ter hoogte van de donken (centraal, Scheyvaertshoeve en noorden nabij ‘Vossenberg’) is de 
grondwaterstand lager, tot ca. 1-2 m onder maaiveld, lokaal dieper dan 2m onder maaiveld. Ook de 
drainagesystemen van de rabatten in het noordwesten geven een iets lagere grondwaterstand, tot 
0,5-1m onder maaiveld. 
Aan de zuidelijke rand, langs de Groobroekloop en centraal ten westen van de woning komt het 
grondwater nabij of net boven het maaiveld. 
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Figuur 2.9: Grondwaterstanden t.o.v. maaiveld (Vanderhaeghe et al., 2008). 

 
Voor verschillende vegetatietypes werden duurlijnen opgesteld (Figuur 2.10). Een duurlijn geeft 
de tijd weer dat het grondwaterniveau in de loop van het jaar boven een bepaalde diepte staat. 
Een bepaalde waarde op de Y-as (dit is de diepte van het grondwater ten opzichte van het maai-
veld) komt overeen met de periode op de X-as dat de grondwaterstand minimaal gelijk is of ho-
ger dan deze diepte. 
 

 
Figuur 2.10: Duurlijnen voor verschillende vegetatietypes in het plangebied  

(Vanderhaeghe et al., 2008). 
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Op basis van de duurlijnen zijn vegetatiepotenties berekend voor het volledige plangebied, via 
extrapolaties. Volgende conclusies naar natuurpotenties op basis van de grondwaterstan-
den gelden: 

• Ter hoogte van de waterpartijen is de grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld 
niet correct wegens het ontbreken van dieptegegevens van deze plassen. De aangege-
ven vegetatiepotentie voor de plassen is dus niet correct. 

• De natste delen komen in aanmerking voor Dottergrasland of Elzenbroekbos of waterve-
getaties.  

• De minder natte delen zijn geschikt voor de ontwikkeling van Elzen-Eikenbos of vochtig 
heischraal grasland. 

• De droogste plekken kunnen zich ontwikkelen tot droog heischraal grasland ofwel Ber-
ken-Zomereikenbos (met rijkere bodem ook tot Glanshaverhooiland). 

• De werkelijke vegetatiepotenties zijn echter tevens afhankelijk van de chemische kwali-
teit van grond- en oppervlaktewater, maar werden hierbij niet in beschouwing genomen. 
Belangrijk knelpunt vormt hierbij de eutrofiëring. 
Het werkelijk beeld naar natuurpotenties zal tevens afhangen van de mate en aard van 
beheer. Door de sterk geëutrofieerde veenlaag in het gebied (aangevoerd via grondwater 
(kwel) en oppervlaktewater (overstromingen)) is het vrijwel onmogelijk om in reeds sterk 
verruigde situaties (bv. Elzenbroekbossen met veel ruige ondergroei van o.m. Grote 
brandnetel) voedselarmere situaties te verkrijgen door het enkel sturen van de grondwa-
terstand (door bv. verhoging waterstanden).  

 
Deze potenties zijn belangrijk voor het aangeven van mogelijke vegetatie-ontwikkelingen in rela-
tie tot de waterhuishouding. 
 
Grond- en oppervlaktewaterkwaliteit 
 
Watertype 
Het grond- en oppervlaktewater in het plangebied werd naar kwaliteit onderzocht in de zomer- en 
winterperiode (Vanderhaeghe et al., 2008). Afhankelijk van het seizoen, komen volgende grond-
watertypes voor (Figuur 2.11): 

Zomer: 
• Type 1: zeer basen-, ijzer- en voedselrijk 
• Type 10: zeer basen- en voedselrijk 
• Type 13: basenarm en stikstofrijk 
• Type 14: zeer basen- en voedselrijk, zeer ionen- en sulfaatrijk, iets zuurder 
• Type 2: basen- en sulfaatrijk, zeer voedselrijk maar wat minder fosfaat 

Winter: 
• Type 1: zeer basen- en voedselrijk, zeer rijk aan sulfaat en ijzer 
• Type 13: basenarm en stikstofrijk 
• Type 20: zeer basenrijk, zeer rijk aan fosfaat en ijzer 
• Type 2: zeer basen- en voedselrijk, rijk aan sulfaat 

 
Het basenarme en stikstofrijke type 13 is aangetroffen in de gracht met Krabbenscheer en op de 
oostelijke zandige donk.  
Het uitgesproken sulfaatrijke type 14 (zeer ionen- en basenrijk) is in de zomer aangetroffen in het 
natuurreservaat op de westflank van de zandige donk, in een gracht en in het grasland nabij de 
putten van Lacourt. In de winter komt hier watertype 1 (zeer basen- en voedselrijk, zeer rijk aan 
sulfaat en ijzer) voor. Het sulfaatrijke grondwater in het noordwesten en in het zuidoosten van het 
gebied is zeer vermoedelijk het gevolg van het landbouwgebruik in de randzone van het plange-
bied. 
De overige types kennen variërende samenstellingen, maar zijn steeds basen- en overwegend 
orthofosfaatrijk, en soms ijzerrijk (type 1 en wintertype 20). Men zou kunnen veronderstellen dat 
in de zones waar minder ijzer aanwezig is en vaak ook minder orthofosfaat wordt gemeten, er 
meer oxidatie optreedt. De zuurontwikkeling die met deze oxidatie gepaard gaat, zorgt ook voor 
lagere alkaliniteiten, zoals in de omgeving van de parking (zuidwesten, Schoem) en in het zuid-
oosten (Klein Broek). Hieronder valt ook de Worfloop waar deze het plangebied instroomt. In de 
vekenloop zijn tegelijk zeer veel ijzer en orthofosfaat aangetroffen. Waarschijnlijk is hier een 
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overmaat aan orthofosfaat in vergelijking met beschikbare ijzerplaatsen in de bodem, en is sulfi-
de hier ook een probleem. 
 
De EC weerspiegelt de basekationenrijkdom en is het hoogst in het westen (Schoem en westzij-
de Arkenbos) en het laagst direct ten oosten van deze zone bij de Grootbroekloop. Ten oosten 
van de Grootbroeklooop vinden we meer tussenliggende waarden (met uitzondering van 1 
gracht). 
 
Waterkwaliteit4 
Voor de Zwarte beek en een vijver zijn indexen beschikbaar (Prati-index en Belgische Biotische 
Index (BBI), zie Tabel 2.2). 
 
Tabel 2.2: Overzicht van de Prati-index en de Belgische Biotische Index. 
Prati 

  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
  A 2,7 1,7 2,3 1,1 2,0 2,8 2,9 2,7 3,0 2,5 2,2 4,2 4,4 3,1 2,3 2,8 2,5 2,6 1,9     

B             4,6 4,4                           
C             3,8 4,1   2,5         3,3     3,3       

 
BBI 

                      1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2011 
A 8     7   7   8     7     8     8       8 
B           2 2                             
C           2 5 3 4 4 5   7     4     7     

A= Blaasveld, Broekweg, thv. restaurant Fonteyntje, brug tussen 2 vijvers, rechtervijver. 
B= Zwarte Beek op domein Hazewinkel. 
C= Zwarte Beek, brug aan pad naar Hazewinkel. 
 
Prati Beoordeling (‘waterkwaliteitsklasse’)                 BBI Kwaliteit 
0 - 1 niet verontreinigd 9-10 zeer goed 
> 1 - 2 aanvaardbaar 7-8 goed 
> 2 - 4 matig verontreinigd 5-6 matig 
> 4 - 8 verontreinigd 3-4 slecht 
> 8 zwaar verontreinigd 0-2 zeer slecht 
 

Tot eind jaren ’90 bleek de waterkwaliteit van de Zwarte beek zeer slecht tot matig te zijn (Bioti-
sche Index), maar vanaf de jaren 2000 treedt een wisselende verbetering op. Toch was de wa-
terkwaliteit in 2004 nog ‘slecht’. Nu is een verbetering merkbaar, maar voldoet de waterkwaliteit 
nog niet aan de basismilieukwaliteitsnorm. Zo zijn de zuurstofwaarden in 2012 4.1 mg/l, wat on-
der de basismilieukwaliteitsnorm is (deze is 6 mg/l)(data www.vmm.be).  
 

Conclusie waterkwaliteit 
Van nature is in het plangebied een zeer basen- en ijzerrijk watersysteem aanwezig (matig tot 
sterk zuurgebufferd), met uitzondering van lokale regenwaterlenzen en basenarm grondwater in 
de zandige donken. 
De basenrijkdom is het hoogst langs de zuidoostelijke grens van het plangebied en in het noord-
westen.  
De oppervlaktewaterkwaliteit vertoont duidelijk samenhang met het grondwater. Vermoedelijk 
onder invloed van landbouw zijn het grond- en oppervlaktewater op vele plaatsen voedsel- en 
sulfaatrijk. 
 

                                                                 
4 Bron: www.vmm.be 

http://www.vmm.be)/
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Figuur 2.11: Watertypes in het plangebied  
(Vanderhaeghe et al. 2008). 
 

Kwel 

Figuur 2.12 geeft een beeld van de kwel in het plangebied. Het betreft een figuur op basis van 
een modellering in de studie van Vanderhaeghe et al. 2008). De kwel binnen het plangebied 
geeft de reële kwelinvloed weer, buiten het plangebied werden de invloed van (drainerende) 
grachten niet in rekening gebracht. 
Binnen het plangebied vallen de rabattenstructuren op (noordwesten) die een groot deel van de 
kwel afvangen. 
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De kwel is voornamelijk geconcentreerd in de vijvers, aan de rand van de laagst gelegen ge-
biedsdelen en de zones die ook bij de grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld als laagst 
staan aangeduid (centrale zone ten zuidwesten van de woning en langs de Grootbroekloop). 
 

 
Figuur 2.12: Kwel in het plangebied (donkerder het blauw = sterkere kwelintensiteit; Van-
derhaeghe et al., 2008). 
 
Het kwelwater in het plangebied is van verschillende oorsprong. Er is zowel kwel van lokale in-
vloed (grondwater met een korte verblijftijd) als van kwel tengevolge van grondwaterstromingen 
met een langere verblijftijd in de ondergrond (Vanderhaeghe et al., 2008; zie Figuur 2.13). 
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Figuur 2.13: Verblijftijden van het grondwater in de belangrijkste kwelzones  
(Vanderhaeghe et al., 2008). Zone 2 en 5: grondwater met langere verblijftijd;  
zone 1, 3 en 4: grondwater met korte verblijftijd (lokale kwel). 
 
Conclusie kwel 

Algemeen kan gesteld worden dat het grondwatersysteem in de eerste plaats gestuurd wordt 
door de topografische laagte van het gebied en er blijkt hierdoor een sterke drainage te ontstaan 
van de aanwezige vijvers en grachten. De verblijftijden van het grondwater dat via deze drainage 
of kwel wordt opgevangen blijft beperkt, waardoor het systeem een lokaal karakter heeft.  
 
 

2.3 Beschrijving van het biotisch milieu 
2.3.1 Bestandenkaart 
Het overzicht van de bestanden wordt weergegeven in Tabel 2.3 en op Kaart 2.5: Bestanden-
kaart. 

Er worden in het plangebied 4 bosplaatsen en 136 (bos)bestanden onderscheiden met een ge-
middelde bestandsoppervlakte van 1,23 ha. De bestandsgrenzen zijn afgestemd op de grenzen 
van de kadastrale percelen en voor de bestandsnummering is de aanduiding gebeurd door het 
ANB. Naast de indeling in percelen (10 ANB + 1 Bloso), is er d.m.v. de letter “v” een onderscheid 
gemaakt tussen vijvers of andere bestandstypen. 

In totaal bestaat zo’n 55% van het plangebied uit loofbos (+4% kapvlakte). Het 2e belangrijkste 
aandeel wordt uitgemaakt door water (16%) en verder wordt er nog onderscheid gemaakt tussen 
o.a. riet, hooiland, struweel, infrastructuur, enz. 

 
Tabel 2.3: Overzicht van de bestanden (hoofaandeel op bestandsniveau). 

Beheerblok Bestand Type Opp. (ha) 
Arkenbos 1a LH 3,6105 
Arkenbos 1b LH 0,9348 
Arkenbos 1c Weiland 5,9299 
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Beheerblok Bestand Type Opp. (ha) 
Arkenbos 1d LH 3,6624 
Arkenbos 1e LH 1,2783 
Arkenbos 1f LH 1,7257 
Arkenbos 1g LH 3,2567 
Arkenbos 1h Hooiland 0,3050 
Arkenbos 1v1 Water 0,6908 
Arkenbos 1v3 Water 0,3814 
Het Broek 10a Weiland 1,5002 
Het Broek 2a LH 0,2674 
Het Broek 2b LH 4,3609 
Het Broek 2c LH 0,2499 
Het Broek 2d Rietland 1,3128 
Het Broek 2e Infra 0,5356 
Het Broek 2f LH 0,5113 
Het Broek 2g Hooiland 0,4158 
Het Broek 2h LH 1,1354 
Het Broek 2i LH 0,3401 
Het Broek 2j LH 1,8543 
Het Broek 2v1 Water 0,0446 
Het Broek 2v10 Water 0,3436 
Het Broek 2v11 Water 0,4031 
Het Broek 2v12 Water 0,2115 
Het Broek 2v13 Water 0,6030 
Het Broek 2v14 Water 0,0769 
Het Broek 2v15 Water 0,5606 
Het Broek 2v16 Water 0,5421 
Het Broek 2v2 Water 0,0731 
Het Broek 2v3 Water 0,0949 
Het Broek 2v4 Water 0,1021 
Het Broek 2v5 Water 0,1358 
Het Broek 2v6 Water 0,4224 
Het Broek 2v7 Water 0,6864 
Het Broek 2v8 Water 0,3538 
Het Broek 2v9 Water 0,0860 
Het Broek 3a LH 1,1320 
Het Broek 3b Hooiland 0,8941 
Het Broek 3c Struweel 2,7516 
Het Broek 3d Struweel 2,0869 
Het Broek 3e Hooiland 0,5911 
Het Broek 3f LH 0,9551 
Het Broek 3g LH 1,0065 
Het Broek 3h LH 0,8877 
Het Broek 3i LH 2,0965 
Het Broek 3j LH 3,4799 
Het Broek 3k LH 1,8803 
Het Broek 3l LH 1,3345 
Het Broek 3m LH 1,9778 
Het Broek 3v1 Water 0,2320 
Het Broek 3v2 Water 0,4395 
Het Broek 3v3 Water 0,5441 
Het Broek 3v4 Water 0,1537 
Het Broek 3v5 Water 0,1270 
Het Broek 3v6 Water 0,1452 
Het Broek 3v7 Water 0,2339 
Het Broek 3v8 Water 0,4140 
Het Broek 3v9 Water 0,2417 
Het Broek 4a LH 4,7213 
Het Broek 4b Rietland 0,2719 
Het Broek 4c Kapvlakte 1,3549 
Het Broek 4d Hooiland 0,6049 
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Beheerblok Bestand Type Opp. (ha) 
Het Broek 4e Rietland 0,8480 
Het Broek 4f Hooiland 0,3549 
Het Broek 4g Rietland 1,3960 
Het Broek 4h LH 3,2458 
Het Broek 4i Hooiland 0,6851 
Het Broek 4j Rietland 0,7508 
Het Broek 4v3 Water 0,6266 
Het Broek 4v4 Water 0,5282 
Het Broek 4v5 Water 0,5957 
Het Broek 4v6 Water 1,4244 
Het Broek 4v7 Water 2,4044 
Het Broek 4v8 Water 1,4324 
Het Broek 5a LH 0,9935 
Het Broek 5b LH 0,6105 
Het Broek 5c Struweel 2,1492 
Het Broek 5d Kapvlakte 0,7525 
Het Broek 5e Struweel 0,3410 
Het Broek 5f LH 1,0480 
Het Broek 5g Struweel 0,7328 
Het Broek 5h LH 2,1575 
Het Broek 6a Boomgaard 2,4701 
Het Broek 6b LH 1,6228 
Het Broek 6v1 Water 0,1552 
Het Broek 7a LH 3,0896 
Het Broek 7b LH 2,0582 
Het Broek 7c LH 2,5193 
Het Broek 7d LH 0,8613 
Het Broek 8a LH 3,5031 
Het Broek 8b LH 3,5461 
Het Broek 8c LH 2,5486 
Het Broek 8d LH 1,9328 
Het Broek 8e Hooiland 0,8169 
Het Broek 8f LH 1,7778 
Het Broek 8g Halfopen  3,4227 
Het Broek 8g LH 0,0303 
Het Broek 8h LH 2,6809 
Het Broek 8i LH 0,3753 
Het Broek 8j LH 0,2665 
Het Broek 8k LH 1,9556 
Het Broek 8l LH 0,1230 
Het Broek 8v1 Water 0,4353 
Het Broek 8v10 Water 0,6624 
Het Broek 8v11 Water 0,5486 
Het Broek 8v12 Water 0,0917 
Het Broek 8v12 Water 0,2938 
Het Broek 8v13 Water 0,1791 
Het Broek 8v15 Water 0,0250 
Het Broek 8v16 Water 0,0339 
Het Broek 8v17 Water 0,0281 
Het Broek 8v2 Water 0,2089 
Het Broek 8v3 Water 0,2215 
Het Broek 8v4 Water 0,4559 
Het Broek 8v5 Water 0,8919 
Het Broek 8v6 Water 0,7303 
Het Broek 8v7 Water 0,2275 
Het Broek 8v8 Water 0,1814 
Het Broek 8v9 Water 0,0275 
Het Broek 9a Dreef 1,0006 
Het Broek 9b LH 2,9447 
Het Broek 9c Kapvlakte 1,1189 
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Beheerblok Bestand Type Opp. (ha) 
Het Broek 9d Dreef 0,7746 
Het Broek 9e Kapvlakte 2,8081 
Het Broek 9f Hondenweide 0,6142 
Het Broek 9g LH 0,4831 
Het Broek 9h Akker 1,0549 
Het Broek-Bloso 1a Halfopen 3,6717 
Het Broek-Bloso 1b LH 5,7426 
Het Broek-Bloso 1c LH 1,1457 
Het Broek-Bloso 1d LH 5,9731 
Het Broek-Bloso 1e LH 0,5469 
Lacourt 4k Hooiland 0,5166 
Lacourt 4v1 Water 2,0057 
Lacourt 4v2 Water 4,1497 
Som   168,1846 

 

 

 
Grafiek 2.1: Overzicht bestandstypes. 

 

2.3.2 Bestandsbeschrijving en dendrometische gegevens 
Voor de bespreking van de dendrometrie werden in 2011 en 2012 door ANB en Grontmij bosop-
names uitgevoerd teneinde het aanwezige houtvolume, de boomsoortenverdeling, e.d. te kunnen 
inventariseren. 
 
De oppervlakte van niet-bosbestanden (permanente open plek en water) werd in de bosbouwda-
tabank aan 0,0001 ha gelijkgesteld5 zodat ook betekenisvolle uitspraken kunnen bekomen wor-
den op niveau van het plangebied en de bospercelen.  
Concreet betekent dit dat onderstaande cijfers en grafieken (uitgezonderd deel over de bestands-
typen) betrekking hebben op het volledige plangebied. Alle berekende waarden onder deze pa-
ragraaf hebben dus enkel betrekking tot de beboste of de te bebossen percelen. 
 

                                                                 
5 Bij het berekenen van de parameters worden alle bestanden in rekening gebracht, ook open plekken en water. Hierdoor treedt 
onderschatting op bij de cijfers van het gemiddeld bosbestand. Dit kan men oplossen door deze bestanden een oppervlakte te geven 
van 0,0001 ha, dit geldt niet voor kapvlaktes (TB) of jonge aanplanten. 
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2.3.2.1 Bestandskenmerken 

Leeftijd  
Door het voeren van hakhoutbeheer is de leeftijd van deze bosbestanden moeilijk correct te be-
oordelen, gezien het feit dat de leeftijd van verschillende stammen niet overeenkomt met de ef-
fectieve leeftijd van de bomen. Het bovengronds gedeelte verjongt namelijk, terwijl de leeftijd van 
het wortelgestel blijft oplopen. Het inschatten van de leeftijd van de stobbe is mede door de vor-
ming van wondweefsel, e.d. uiterst moeilijk. 
De oudste bomen in het plangebied zijn Amerikaanse eiken (>100 jaar), die terug te vinden zijn 
in bestand 1d en 9e. 
Andere oude (dikke) bomen zijn Cultuurpopulieren, met een leeftijd van zo’n 40 jaar en ook enke-
le inheemse loofhoutbestanden bereiken reeds die leeftijd. 
 

Sluitingsgraad 
In de meeste bosbestanden bedraagt de sluitingsgraad >2/3. De in Tabel 2.3 en Grafiek 2.1 ver-
noemde struwelen en half-open bestanden hebben een sluitingsgraad tussen 1/3 en 2/3. 
Afhankelijk van het tijdstip van de opname, hebben de hakhoutbestanden een sluitingsgraad die 
varieert tussen <1/3 en >2/3. 
Enkele kapvlaktes en jonge aanplanten hebben een kroonsluiting van <1/3. 
 

Bedrijfsvorm 
Zowel hooghout – waarbij de bomen als hoogstammen groeien –, als hakhout – waarbij de bo-
men periodiek gekapt worden – zijn de bedrijfsvormen die in het plangebied worden toegepast in 
de bosbestanden.  
 

Herkomst en menging 
Onder mengingsvorm wordt de ruimtelijke positie van de bomen en/of boomgroepen van ver-
schillende soorten binnen een bestand verstaan. Het kan gaan om zowel stamsgewijs of groeps-
gewijs gemengde bestanden als homogene bestanden met één enkele boomsoort. Meer dan 
80% van de bosbestanden is stamsgewijs of groepsgewijs gemengd en slechts een klein deel 
betreft homogene bestanden (Tabel 2.4). 

Daarnaast kan ook een onderscheid gemaakt worden tussen bestanden met inheemse boom-
soorten, exoten of gemengd. De gemengde inheemse (loof-)bosbestanden maken het hoofdaan-
deel uit, al dan niet met een lokale bijmenging van één of meerdere uitheemse boomsoorten. 
 

Tabel 2.4: Aandeel van de verschillende mengingsvormen. 
Inheems/Exoot Homogeen/Gemengd Oppervlakte (ha) Relatieve opp. 
Geen resultaat    33,39648 29% 
Inheems Gemengd 24,03941 21% 
Inheems/Exoot Gemengd 21,41976 19% 
Exoot Gemengd 13,20142 12% 
Inheems Homogeen 11,68313 10% 
Exoot/Inheems Gemengd 8,44954 7% 
Exoot Homogeen 2,14915 2% 
Som  114,33889  

 

2.3.2.2 Dendrometrische gegevens 
Om inzicht te verkrijgen in de opbouw van de bosbestanden werd een bosinventarisatie uitge-
voerd waarbij de bosbestanden aan de hand van cirkelvormige proefvlakopnames werden op-
gemeten. De inventaris is zowel kwantitatief als kwalitatief georiënteerd en dient om enerzijds het 
stamtal (#/ha) en grondvlak (m²/ha) en anderzijds de bestandssamenstelling te bepalen. De lig-
ging van de dendrometrische proefvlakken is terug te vinden op Kaart 2.5: Bestandenkaart. Een 
overzicht van de dendrometrische gegevens van alle bosbestanden wordt weergegeven in Tabel 
2.5. 
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De dendrometrische gegevens werden verzameld om: 

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

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

 

Tabel 2.5: Overzicht van de dendrometrische gegevens6. 
Bosplaats Bestand Opp. 

(ha) 
Stamtal 
(#/ha) 

Grondvlak 
(m²/ha) 

Volume 
(m³/ha) 

Stamtal 
Dood 

Grondvlak 
Dood 

Volume 
Dood 

Arkenbos 1a 3,6105 1336,12 24,06 172,81 157,19 0,99 4,09 
Arkenbos 1b 0,9348 1650,50 19,15 112,69    Arkenbos 1c 0,0001 435,55 26,69 216,73 6,55 1,13 12,26 
Arkenbos 1d 3,6624 545,25 30,06 240,19    Arkenbos 1e 1,2783 510,87 26,92 199,68 78,60 1,37 9,74 
Arkenbos 1f 1,7257 815,42 31,23 225,94 29,47 4,60 50,05 
Arkenbos 1g 3,2567 792,50 17,75 115,85 150,64 6,06 52,85 
Bloso 1a 3,6717 1257,52 15,55 112,01    Bloso 1b 5,7426 1571,90 72,50 627,78 196,49 1,60 7,93 
Bloso 1c 1,1457 658,23 37,13 314,29 39,30 0,41 2,28 
Bloso 1d 5,9731 1316,47 48,31 393,70 78,60 0,56 2,61 
Bloso 1e 0,5469       Het Broek 2a 0,2674 2637,80 26,70 125,95 39,37 0,30 1,34 
Het Broek 2b 4,3609 1679,74 30,07 207,39 45,93 1,54 14,59 
Het Broek 2c 0,2499 1023,62 15,63 111,39    Het Broek 2f 0,5113 1259,84 20,83 130,33 39,37 0,14 0,04 
Het Broek 2h 1,1354       Het Broek 2i 0,3401       Het Broek 2j 1,8543 2650,92 22,20 105,92 104,99 0,72 2,47 
Het Broek 3a 1,132 944,88 19,32 149,27 157,48 1,51 8,66 
Het Broek 3c 2,7516 118,11 3,62 18,82    Het Broek 3d 2,0869       Het Broek 3f 0,9551 39,37 2,89 24,27    Het Broek 3g 1,0065       Het Broek 3h 0,8877 787,40 24,05 156,22 354,33 6,59 55,76 
Het Broek 3i 2,0965 836,60 11,74 68,67    Het Broek 3j 3,4799 1338,58 10,41 42,08 19,69 0,10 0,32 
Het Broek 3k 1,8803 1411,76 23,73 155,78 39,37 0,20 0,64 
Het Broek 3l 1,3345       Het Broek 3m 1,9778 599,29 22,19 174,34 39,30 0,57 3,73 
Het Broek 4a 4,7213 978,54 19,20 123,82 78,72 0,51 2,23 
Het Broek 4c 1,3549 284,91 33,98 329,36    Het Broek 4h 3,2458 1581,73 26,49 183,15 117,89 2,25 18,26 
Het Broek 4j 0,0001 1729,09 38,57 229,00    Het Broek 5a 0,9935 1581,73 38,90 297,19 65,50 0,80 4,69 
Het Broek 5b 0,6105 1279,51 29,89 186,92 39,37 0,65 4,51 
Het Broek 5c 2,1492 1218,22 36,47 363,12 78,60 0,78 4,23 
Het Broek 5d 0,7525 481,39 25,76 235,53 39,30 0,46 2,68 
Het Broek 5e 0,341       Het Broek 5f 1,048 510,87 28,18 268,06    Het Broek 5g 0,7328 157,48 2,79 17,50 39,37 1,39 13,15 
Het Broek 5h 2,1575 668,06 22,86 189,70 39,30 0,39 2,09 
Het Broek 6b 1,62278 299,64 13,50 105,01 39,30 0,66 4,75 
Het Broek 7a 3,0896 504,32 29,17 281,81 39,30 0,40 2,49 
Het Broek 7b 2,0582 442,10 22,83 212,85 170,29 3,20 16,55 
Het Broek 7c 2,5193 604,90 19,23 160,10 89,82 1,39 7,65 
Het Broek 7d 0,8613 2352,94 36,38 230,37 157,19 1,42 9,19 
Het Broek 8a 3,5031 1918,21 24,54 142,88 176,84 2,18 14,55 
Het Broek 8b 3,5462 609,11 16,11 120,61 39,30 1,79 17,52 

                                                                 
6 Rijen zonder waarde hebben geen opname op zijn bv. een open plek. 
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Bosplaats Bestand Opp. 
(ha) 

Stamtal 
(#/ha) 

Grondvlak 
(m²/ha) 

Volume 
(m³/ha) 

Stamtal 
Dood 

Grondvlak 
Dood 

Volume 
Dood 

Het Broek 8c 2,5486 1145,52 26,18 188,59 141,47 1,06 4,61 
Het Broek 8d 1,9328 1650,50 25,32 152,70 314,38 2,83 15,87 
Het Broek 8f 1,7778 2672,23 33,51 199,73 98,24 0,50 1,59 
Het Broek 8g 3,453       Het Broek 8h 2,6809 1385,24 20,92 145,03 117,89 0,50 0,98 
Het Broek 8i 0,3753       Het Broek 8j 0,2665       Het Broek 8k 1,9556       Het Broek 8l 0,123    0,00 0,00 0,00 
Het Broek 9a 1,0006       Het Broek 9b 2,9447       Het Broek 9c 1,1189       Het Broek 9d 0,7746       Het Broek 9e 2,8081       Het Broek 9g 0,4831       
 
2.3.2.3 Boomsoortensamenstelling 

Zaailingen 
Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte van minder dan 2 meter (zie 
Tabel 2.6).  
 
Tabel 2.6: Aantal zaailingen per hectare en per hoogteklasse voor het volledig plangebied. 
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Belangrijkste soorten bij de zaailingen zijn (afhankelijke van de groeiklasse) Wilde lijsterbes, Ge-
wone vlier, Zwarte els, Gewone es, Gewone esdoorn, olm, Zomereik, Amerikaanse vogelkers en 
Amerikaanse eik. 
Lokaal zijn er verschillen op basis van standplaats, hoofdboomsoort of bosbeheer en ook de “re-
crutering” (doorgroei naar struiklaag) verschil per bestand en per boomsoort. 
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Struiklaag 
Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte van 2 tot 8 meter en een stamomtrek 
kleiner dan 20 cm.  
De voornaamste soorten van de struiklaag zijn Noorse esdoorn, wilg, Wilde lijsterbes, Gewone 
vlier, Gewone es, Gewone esdoorn en Zwarte els (zie Tabel 2.7). Het aandeel staand dood hout 
in de struiklaag bedraagt bijna 19% van het levend stamtal. Dit aandeel wordt vnl. opgebouwd 
door wilg, Wilde lijsterbes, Gewone vlier en Zwarte els. 
 
Tabel 2.7: Aantal struiken per hectare en per hoogteklasse voor het volledig plangebied. 
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Boomlaag 
De boomlaag omvat alle exemplaren met een hoogte van minstens 2 meter en een stamomtrek 
van meer dan 20 centimeter. 
Op het vlak van grondvlak en volume bestaat het hoofdaandeel uit Cultuurpopulieren (zie Tabel 
2.8). Het grootste stamtal wordt echter bepaald door Zwart els. Andere belangrijke soorten in de 
boomlaag zijn nog Zomereik, Amerikaanse eik, (Schiet-)wilg en berk. 
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Tabel 2.8: Aandeel bomen per soort in volledig plangebied. 

 

 
 

Het hakhoutbeheer en het landschap van broekbossen blijkt tevens uit het hoge stamtal van 
Zwarte els in de boomlaag en dit in de lagere omtrekklassen (zie Grafiek 2.2). 
 
Ook het relatief hoge aandeel van Amerikaanse eik en de geleidelijke omvorming van populie-
renaanplanten naar inheems loofhout (Zomereik) blijkt uit deze grafiek.  
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Grafiek 2.2: Stamtal t.o.v. de omtrekklasse in volledig plangebied. 
 

Het grondvlak toont een heel andere soortenverdeling dan het stamtal (Grafiek 2.3) en hierbij ligt 
voor de Zwarte els de hoofdmoot rond de 50cm stamomtrek en bij de hogere dikteklasses 
(>100cm) wordt het hoofdaandeel bepaald door Cultuurpopulier. De Zomereik vormt – bij wijze 
van spreken – de “overgang” tussen beide omtrekklassen. 

 

 
Grafiek 2.3: Grondvlak t.o.v. de omtrekklasse in volledig plangebied. 
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Dood hout 
De dikste staande dode bomen zijn te vinden bij de Cultuurpopulieren, Amerikaanse vogelkers, 
Amerikaanse eik en Zomereik (zie Tabel 2.9). Amerikaanse vogelkers komt echter weinig voor 
als dikke boom. Deze soorten worden gevolgd door Zwarte els, wilg, berk en Gewone esdoorn.  
Qua volume, bedraagt het aandeel staand door hout 4% van het totaal bestandsvolume. Voor 
grondvlak en stamtal is dit respectievelijk 4,25 en 7,3%. 
 
Tabel 2.9: Overzicht van het staand dood hout en hun procentueel aandeel. 

 

 
 
 

2.3.3 Vegetatie 
Door Vanderhaeghe et al. (2008) werd een vegetatiekartering uitgevoerd7. Daarnaast werd door 
ANB (Roelandt 2007) een kartering uitgevoerd in bosbestanden en open terreinen (zie volledig 
rapport in Bijlage 2). Door de verschillende manier van karteren, is de vegetatiekaart van 2008 
gedetailleerder (zie Figuur 2.14). Daarnaast werd een terreincontrole en vegetatiekartering in 
2012 uitgevoerd in het kader van deze opdracht. 
 

                                                                 
7 De eerste vegetatiekartering die werd uitgevoerd is deze van Slembrouck & Wysmantel (1997). De hier gebruikte inde-
ling is een verfijnde indeling. 
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Figuur 2.14: Vegetatiekaart van het plangebied (op basis van Vanderhaeghe et al., 2008). 
 

De meest voorkomende vegetatietypes zijn (typologie volgens Vanderhaeghe et al., 2008): 

• Droog tot vochtig bos met Brede stekelvaren (20,33 ha) 
• Watervegetaties met Gele plomp (18,47 ha) 
• Vochtige tot natte ruigte met Wilg, Riet en Rietgras (11,53 ha) 
• Vochtig tot nat populierenbos met Zwarte els, Esdoorn of Es, soms met veel grote 

brandnetel (10,94 ha) 
• Nat bos met Hop, Riet en Haagwinde (10,22 ha) 

 
De natte bossen zijn vaak Elzenbroekbossen. De minder ruige Elzenbroekbossen komen voor 
ten westen van de Grootbroekloop (o.m. met Elzenzegge en Moerasviooltje), de ruigere Elzen-
broekbossen ten oosten van de Grootbroekloop. Tegen de watersportbaan worden vochtige tot 
drogere bossen met Amerikaanse vogelkers vastgesteld. Centraal en westelijk komen natte ruig-
ten voor. 
De watervegetaties met Gele plomp komen ook in de grachten voor, soorten die voorkomen zijn 
o.m. Krabbenscheer, Kikkerbeet, Slangenwortel en algemeen Waterviolier. 
 
De soortenrijke open vegetaties zijn (typologie volgens Vanderhaeghe et al., 2008): 

• Zeggevegetatie met Blaaszegge en Scherpe zegge 
• Vochtig grasland met Scherpe zegge 
• Droog grasland met Gewoon struisgras en Gewone veldbies (met lokaal Struikhei en 

Tandjesgras) 
 
De samengestelde vegetatiekaart wordt weergegeven op Kaart 2.8a: Vegetatiekaart. Hiervan 
werd een afgeleide kaart gemaakt (Kaart 2.8b: Vereenvoudigde vegetatiekaart), waarbij verschil-
lende vegetatietypes werden samengenomen tot 1 type. De typering van de graslanden is vol-
gens Schamineé et al. (1996), deze van de bossen is volgens Cornelis et al. (2009). 
 
Voor de vertaling van de vegetatietypes (volgens de kartering van Vanderhaeghe et al. (2008) en 
Roelandt, 2007) werden ook alle gegevens van de grachten vertaald naar Natura 2000-habitats 
(zie Figuur 2.15).  
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De Natura 2000-habitats (en types volgens Vanderhaeghe et al., 2008) zijn: 

Vegetatieloze plas met Zegges en/of Riet op de oever:      3150 
Watervegetatie met gele plomp:        3150u 
Droog grasland met Gewoon struisgras en Gewone veldbies:     6230 
Vochtig Elzen-Wilgenbos met veel Braam:      91E0 
Vochtig Elzen-Wilgenbos met veel IJle zegge, Rietgras en wat Riet:   91E0 
Vochtig tot nat bos met Zwarte els, Esdoorn of Es, soms veel Grote brandnetel:  91E0 
Vochtig tot nat populierenbos met Zwarte els, Esdoorn of Es, soms veel Grote brandnetel: 91E0 
Nat populierenbos met Wilg, Hop, Riet en Haagwinde:     91E0 
Nat populierenbos met Wilg, Iep, Hop, Riet en Haagwinde:    91E0 
Vochtig tot nat bos met Zwarte els:       91E0 
Droog tot vochtig bos met Brede stekelvaren:      91E0 
Nat bos met Elzenzegge en Rietgras:       91E0 
Nat bos met Elzenzegge en Smalle stekelvaren:     91E0 
Nat bos met Elzenzegge, Rietgras, Pitrus, Fioringras, Moeras-vergeet-mij-nietje:  91E0 
Nat bos met Grote brandnetel en Pinksterbloem:      91E0 
Nat bos met Hop, Riet en Haagwinde:        91E0 
 
Lokaal komen habitats van het drogere type voor, met name 6230 (heischraal grasland), 2310 
(psammofiele heide) en 9190 (oude zuurminnende eikenbossen). Twee natte graslanden kunnen 
gerekend worden tot een onverzadigde vorm van het Eu-Molinion (6410). 
 

 
Figuur 2.15: Vegetatiekaart van het plangebied, Natura 2000-habitats (op basis van Van-
derhaeghe et al., 2008). 
 

2.3.4 Biologische waarderingskaart 
De Biologische Waarderingskaart vormt een gebiedsdekkende inventaris van de Vlaamse bioto-
pen. De “biologische waardering” is gebaseerd op vier criteria, namelijk zeldzaamheid, biolo-
gische kwaliteit, kwetsbaarheid en vervangbaarheid. 
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Op Kaart 2.9: Biologische waarderingskaart is de Biologische waarde (versie 2.2, INBO, digitale 
versie 2010) voor het plangebied weergegeven. Een overzicht van de BWK-typering per bestand 
is terug te vinden in Bijlage 4. 

In het plangebied zijn de meeste bestanden biologisch zeer waardevol. Het gaat daarbij in hoofd-
zaak om waterpartijen, broekbossen, moerasvegetaties, rietlanden en natte hooilanden. 
 

2.3.5 Potentieel Natuurlijke Vegetatie 
Op Kaart 2.10: Potentiële natuurlijke vegetatie is de grootste oppervlakte voorbehouden voor bos 
dat bij vrije getijdenwerking Wilgenvloedbos kan worden, zoniet Elzen-vogelkersbos.  
Het bos op de drogere opduikingen (donken) in het plangebied kunnen evolueren naar “het arme 
Eiken-Beukenbos of Eikenbos, droge variant”, “het arme Eiken-Beukenbos of Eikenbos, natte 
variant”, “het typische Eiken-Beukenbos, natte variant” of naar het “Beukenbos, Eiken-
Haagbeukenbos of Rijke Eiken-Beukenbossen”.  
Rond het Blaasveldbroek wordt vooral de natte variant van het “Typische Eiken-Beukenbos” en 
“het arme Eiken-Beukenbos of Eikenbos, droge variant”, verwacht. 
 

2.3.6 Flora 
De voornaamste soorten zijn terug te vinden op Kaart 2.11: Bijzondere flora en in Bijlage 5.  
 

2.3.6.1 Rodelijstsoorten 
Rode lijsten zijn een belangrijk instrument in het hedendaagse soortgerichte beleid van het 
Vlaamse natuurbehoud. Deze lijsten geven voor elke soort van een groep organismen een indi-
catie over haar status in Vlaanderen, gaande van niet bedreigd tot uitgestorven in Vlaanderen. 
De recentste Rode lijst van de hogere planten in Vlaanderen werd opgesteld door Van Landuyt et 
al. (2006). 
 
De Rode lijst in strikte zin omvat de planten van de categorieën uitgestorven, met verdwijning 
bedreigd, bedreigd en kwetsbaar. Binnen de categorie achteruitgaand worden soorten gegroe-
peerd die het risico lopen op korte termijn op de Rode lijst terecht te komen. In het plangebied 
komen verschillende Rode lijstsoorten voor (zie Tabel 2.10 en Kaart 2.11: Bijzondere flora). Een 
aantal van deze soorten zijn kenmerkend voor watergebonden vegetaties en hooilanden.  
 
Tabel 2.10: Overzicht van de Rode lijstsoorten in het plangebied8. 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst  Opmerking 

Brave hendrik Chenopodium bonus-
henricus bedreigd Roelandt, 2007 

Duindravik Bromus hordeaceus zeldzaam Roelandt, 2007 
Eikvaren Polypodium vulgare  achteruitgaand  
Grote boterbloem Ranunculus lingua  zeldzaam  
Kamgras Cynosurus cristatus achteruitgaand  
Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae  kwetsbaar Herkomst twijfelachtig 
Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius kwetsbaar  
Krabbenscheer Stratiotes aloides  met verdwijning bedreigd Herkomst twijfelachtig 
Lidsteng Hippuris vulgaris  kwetsbaar  

Loos blaasjeskruid Utricularia australis  kwetsbaar 
Mogelijk verward met 
Groot blaasjeskruid 

Rijstgras Leersia oryzoides zeldzaam Roelandt, 2007 

Struikhei Calluna vulgaris achteruitgaand 
Vanderhaeghe et al., 
2008 

Tandjesgras Danthinia decumbens achteruitgaand 
Vanderhaeghe et al., 
2008 

                                                                 
8 Op basis van eigen opnames en karteringen 2012, Vanderhaeghe et al., 2008 en Roelandt, 2007, waarnemingen.be). 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst  Opmerking 

Tormentil Potentilla erecta achteruitgaand 
Vanderhaeghe et al., 
2008 

Wintereik Quercus petraea achteruitgaand Roelandt, 2007 
 
2.3.6.2 Oud-bosplanten 
Oud-bosplanten zijn soorten die in hoofdzaak gevonden worden op oude bossites (= min of meer 
onafgebroken bebost sinds tenminste 1775 (de Ferrariskaart)) en die zich slechts traag vestigen in 
jonge bossen. Soorten kunnen echter, afhankelijk van de regio en haar specifieke (abiotische) 
kenmerken meer of minder aan oud bos gebonden zijn.  
Gezien er in het plangebied weinig tot geen oud bos aanwezig is, zijn er ook maar weinig echte oud-
bosplanten (Cornelis et al., 2009) aanwezig (zie Tabel 2.11). 
 
Tabel 2.11: Aangetroffen oud-bosplanten (naar Cornelis, 2009) in het plangebied. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Gebonden aan oud bos 
Adelaarsvaren Pteridium aquilinum  sterk 
Bleek-/donkersporig bosviooltje Viola riviniana/ reichenbachiana matig 
Bosanemoon Anemone nemorosa sterk 
Dalkruid Maianthemum bifolium  sterk 
Eenbloemig parelgras Melica uniflora sterk 
Gele dovenetel Lamium galeobdolon sterk 
Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum sterk 
Grote muur Stellaria holostea sterk 
Klimop Hedera helix matig 
Lelietje–van–dalen Convallaria majalis sterk 
Lievevrouwebedstro Galium odoratum zwak 
Valse salie Teucrium scorodonia matig 
Wijfjesvaren Athyrium filix-femina  sterk 
Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum  matig 
 
2.3.6.3 Autochtone bomen en struiken 
Tijdens de inventarisatie van autochtone genenbronnen van bomen en struiken in de provincie 
Antwerpen in 2002 werden geen opnames in het plangebied uitgevoerd (Maes et al., 2002) dit 
vooral door de afwezigheid van oud bos of kleine landschaspelementen.  
Niettemin zijn er toch nog enkele interessantere autochtone genenbronnen aanwezig in het ruime 
plangebied (o.m. langs de Rupel). 
 

2.3.6.4 Beschermde soorten  

In het KB van 16 februari 1976, m.b.t. maatregelen ter bescherming van bepaalde in het wild 
groeiende plantensoorten, werden enkele binnen het plangebied voorkomende plantensoorten 
aangeduid als te beschermen. 
Hierdoor zijn de ondergrondse delen van alle orchideeën beschermd tegen vergraving en mogen 
ze ook niet vervoerd of verhandeld worden. Voor alle soorten veenmos geldt dat vervoer en handel 
verboden is voor industriële of economische doeleinden. Krabbescheer is volledig beschermd, 
behalve in parken en tuinen. 
 

2.3.6.5 Overige bijzondere soorten  
Enkele soorten dragen in het bijzonder bij tot de biodiversiteit van Het Broek. In hoofdzaak gaat het 
hier om soorten van broekbossen, vochtige graslanden en rietlanden. Lokaal vormen de specifieke 
groeicondities van het Arkenbos ook een bijkomende variatie door de aanwezigheid van een 
zandige donk. 
De voornaamste soorten zijn: 



Algemene beschrijving 
 

 

Pagina 55 van 252 

 

 
 

Brede orchis (Dactylorhiza majalis subsp. majalis) 
Brede orchis is een soort van vochtig hooiland met weinig bemesting. De soort komt voor in de 
bestanden 2f, 4d en 4k. 

 
Brede orchis in één van de hooilanden. 

 

Gelderse roos (Viburnum opulus) 
Gelderse roos verkiest matig vochtige tot vrij natte (broek)bossen en oeverbosjes met een matig 
voedselrijke tot voedselrijke, niet te zware, humeuze bodem. Ze groeit tevens langs (bron)beken. 
Niet te verwonderen met een volksnaam als ‘watervlier’. Sterk zure bodems worden gemeden. In 
hagen en houtkanten is ze een indicator voor vocht. De soort komt voor in de bestanden 3c, 5c, 8b, 
8g en langs de rand van 2v9. 

Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius) 
Grote ratelaar is een halfparasiet op de wortels van grassen die groeit in matig bemeste, vochtige tot 
natte graslanden. Intensief landbouwbeheer verlaagt de soortendiversiteit tot een monocultuur. Als 
er geen zaadzetting is door vroegere maaitijdstippen, verdwijnt de soort heel snel. De soort komt 
voor in het hooiland in de bestand 4d en 2f. 

Gewone dotterbloem (Caltha palustris) 
Gewone dotterbloem heeft een ideale standplaats op vochtige of uitgesproken natte plaatsen, langs 
waterkanten, in vochtige weilanden waar grondwater horizontaal beweegt (bron of kwel), in bos, 
struweel, ruigte, rietlanden en graslanden van zeer natte en voedselrijke gronden. Watervervuiling is 
nefast voor Gewone dotterbloem. Verdroging is de grootste oorzaak van achteruitgang. Oude 
planten kunnen jaren na het optreden van verdroging nog stand houden, hoewel ze zich niet meer 
kunnen verjongen omdat de kiemomstandigheden zijn verdwenen. De rijpe zaden worden 
meegenomen via het water, waardoor de plant zich langs heldere waterlopen bijzonder snel kan 
vermeerderen. Nabeweiding en ontstane trapgaten bieden het kiembed voor de soort als de 
omstandigheden daarvoor nog goed zijn. De soort komt voor in de bestanden 4i, 4k en 8h. 
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Dotterbloem in de rand van één van de hooilanden. 

 

Pinksterbloem (Cardamine pratensis ssp. pratensis) 
Pinksterbloem is een typische plant van weinig bemeste, tamelijk voedselrijke, (matig) vochtige 
graslanden en wegbermen. Ook in vochtig loof- en gemengd bos op lemige grond is Pinksterbloem 
te vinden. De oorzaken van achteruitgang zijn: scheuren, ontwateren en te zware bemesting.  

Valse salie (Teucrium scorodonia) 
Valse salie groeit in ijle, lichtrijke bossen, aan bosranden en op kapvlakten op droge, ontkalkte 
meestal zandige of zandlemige bodem. Meestal groeit zij in lichte schaduw. Staat zij in volle zon dan 
wijst dit op de vroegere aanwezigheid van een bos, houtkant, haag, ... De soort komt o.m. voor in de 
randen van het bestand 10a. 

Zandblauwtje (Jasione montana) 
Zandblauwtje is een soort van droge en schrale graslanden. Ze komt voor in het weiland in be-
stand 10a. 
 
Andere opmerkelijke soorten die niet tijdens de terreininventarisaties werden waargenomen, 
maar wel gekend zijn, zijn: Slangenwortel, Blaaszegge, Echte koekoeksbloem, Bosbies en IJle 
zegge (locatie werd niet verder gespecifieerd) (www.waarnemingen.be). Verder komt ook Scher-
pe pinksterbloem (Cardamine pratensis ssp. picra) voor in de elzenbestanden). Deze soorten zijn 
typisch voor kwel. 
 
 
2.3.6.6 Niet-inheemse soorten 
Een probleemsoort is een soort die nadelig kan zijn of is voor de toekomstige bos- en natuuront-
wikkeling. Het kan zowel gaan om uitheemse als inheemse soorten en vaak is het storend ka-
rakter vooral afhankelijk van de populatiegrootte van die soort. In veel gevallen gaat het om soor-
ten die door hun dominant en/of invasief karakter andere soorten geen groei- of vestigingkans 
gunnen, natuurlijke bosverjonging verhinderen, de groei verstoren, enz. Soms gaat het om flora-
vervalsing van de kruidlaag met uitheemse soorten (cfr. Slembrouck & Wysmantel 1987). De 
soorten die als probleemsoort kunnen optreden, worden hierna opgesomd. Deze zijn ook terug te 
vinden op Kaart 2.16: Knelpunten. 
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• Amerikaanse vogelkers is een uit oostelijk Noord-Amerika afkomstige boomsoort die tot 20 
m hoog kan worden. Ze werd in Europa massaal aangeplant in bossen op zandgrond voor 
het hout en omdat de snelverterende bladeren de arme zandgronden vruchtbaarder konden 
maken. De soort komt hier echter vrijwel uitsluitend in struikvorm voor, zodat het hout 
onbruikbaar is. Bovendien blijkt de soort sterk te woekeren en een probleem te vormen voor 
inheemse flora, vooral op zandgronden maar ook op andere bodemtypes, wat haar de 
bijnaam “bospest” heeft opgeleverd.  

• Amerikaanse eik is een boomsoort, eveneens afkomstig uit Noord-Amerika, die in het 
verleden massaal werd aangeplant voor de houtproductie. Ze vermenigvuldigt zich zeer 
agressief in de Europese bossen en haar verjonging domineert de kruid- en struiklaag. Ook 
belemmeren de stugge, leerachtige bladeren in belangrijke mate de overige plantengroei. 

• Robinia: deze soort wordt in klein aantal verspreid over het plangebied aangetroffen. Gezien 
het beperkter invasief karakter van deze soort (vnl. via worteluitlopers), is intensieve 
bestrijding minder noodzakelijk. 

• Reuzenbalsemien is massaal aanwezig in het plangebied en dit in hoofdzaak langsheen 
waterlopen en naast waterpartijen. De soort breidt zich sterk uit en domineert in vele gevallen 
de kruid- (en struik-)laag. 

• Bamboe: lokaal wordt deze soort teruggevonden als relict van de voormalige particuliere 
visvijvers. Voornamelijk nabij het Arkenbos is de aanwezigheid en uitbreiding d.m.v. 
wortelstokken nefast. 

• Japanse duizendknoop: deze erg moeilijk te verwijderen invasieve exoot komt o.a. voor 
langs de Stuyvenbergbaan. 

• Weichselbomen (zie foto) werden in het verleden massaal in het gebied aangeplant in 
houtkanten. Deze soort breidt zich echter sterk uit d.m.v. zaadverspreiding via vogels en 
neemt alzo de niche in van andere bosrandsoorten. 

 
Weichselboom in de rand van de BLOSO-bestanden. 

 
• Bonte gele dovenetel is een verwilderde tuinplant die uitgestrekte tapijten kan vormen. In 

het plangebied komt de soort in hoofdzaak voor aan de achterzijde van de tuinen van de 
Veertienbunderslaan. 

• Tuinplanten: in het plangebied komen o.a. ook nog Douglasspirea, Sneeuwbes, 
Canadese guldenroede, Karmozijnbes en Rododendron voor. Deze hebben, net zoals de 
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Bonte gele dovenetel, hun oorsprong “te danken” aan het storten van tuinafval of 
aanplantingen op aanpalende percelen. 

 

2.3.7 Mossen 
Gegevens van mossen zijn voorhanden van De Meulder (1990) en Slembrouck & Wysmantel 
(1997). De inventarisatie dient niet als volledig gezien te worden, aangezien dit niet de doelstel-
ling was van het onderzoek. 
 
In totaal zijn 73 soorten mossen aanwezig. Het betreft vrij algemene tot algemene soorten (zie 
Bijlage 6).  
 
In de natte broekbossen komt Hartbladig nerfpuntmos vrij veel voor. De boomvoeten vertonen 
substraatgebonden soorten zoals Gedrongen en Gewoon kantmos, Gewoon sterremos en Pluis-
jesmos.  
Liggende boomstammen vertoonden o.m. mossen zoals Gewoon knopjesmos, Gewoon dikkop-
mos, Beekpluisdraadmos, Klauwtjesmos en Fijn laddermos. 
De begraasde weilanden kennen algemene soorten zoals Fijn laddermos, Gewoon dikkopmos en 
Gewoon haakmos. Op de zandige bodems werd Zandhaarmos aangetroffen.  
 
Sinds 1997 is o.m. het aantal schorsbewonende levermossen en korstmossen gestegen. 
 

2.3.8 Fungi 
Afgaande op een oude studie van 1990 (De Meulder 1990) en bijkomende inventarisaties in 
1994, 2001, 2009 en 2010 (zie Bijlage 7), kan gesteld worden dat voornamelijk de fungi gekop-
peld aan broekbossen in het plangebied voorkomen.  
Variatie in zeldzame soorten kan ook bij de fungi gevonden worden in de drogere condities van 
het Arkenbos en in de hooilanden. 
 
Er komen 5 Rode lijstsoorten voor (Rode lijst volgens Walleyn & Verbeken 1999): 

• Bittere kamrussula: Kwetsbaar 
• Elzenrussula: Waarschijnlijk bedreigd 
• Fijngegordelde melkzwam: Waarschijnlijk bedreigd 
• Grote vierslippige aardster: Kwetsbaar 
• Witte berkenboleet: Waarschijnlijk bedreigd 

 

2.3.9 Fauna 
2.3.9.1 Avifauna 

Het gebied herbergt een belangrijke vogelrijkdom. Zowel als broed-, rust- en foerageergebied 
wordt Het Broek frequent bezocht. 
 
Broedvogels 
Een grote afwisseling van biotopen, de aanwezigheid van diverse bosranden en -overgangen, 
alsook enkele oudere bomenbestanden en de relatieve rust brengen een variatie aan vogelsoor-
ten met zich mee. 
 
Als voornaamste soorten kunnen we hierbij Visdief (watersportbaan Hazewinkel), Middelste en 
Kleine bonte specht, Zwarte specht, Havik, Blauwe reiger, Nachtegaal, Blauwborst, Rietgors, 
Waterral, Sprinkhaanzanger, Spotvogel, Matkop, Roodborsttapuit, Zomertaling, IJsvogel, Bosuil, 
Ransuil en Koekoek vernoemen9. 
 

                                                                 
9 De meeste van deze soorten zijn opgenomen op de Rode lijst en/of in Bijlage I van de Europese vogelrichtlijn. 
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De Knobbelzwaan is één van de algemenere broedvogelsoorten. 

 
In het verleden zijn er ook nog broedgevallen genoteerd van o.a. Grauwe vliegenvanger, Veld-
leeuwerik, Graspieper, Gekraagde roodstaart, Wielewaal, Houtsnip, Zomertortel, Porseleinhoen, 
Woudaap en Roerdomp. Deze soorten zijn op heden ook reeds in de onmiddellijke omgeving als 
broedvogel genoteerd. 
Soorten die op heden niet meer in de regio voorkomen, maar in de jaren ’70 en ’80 wel als 
broedvogel in Het Broek stonden genoteerd, zijn o.a. Klapekster en Grote karekiet (Koning Bou-
dewijnstichting 1981). 
 
Wintergasten en doortrekkers 
Vanwege diverse aantrekkingspunten, wordt het plangebied geregeld bezocht door o.a. Vis-
arend, Wespendief, Zwartkopmeeuw, Roodhalsfuut, Grote zilverreiger, Kuifduiker, Nonnetje, Gro-
te zaagbek, Parelduiker, Brilduiker, Tapuit en Roerdomp.  
Aalscholvers hebben een slaapplaats van enkele tientallen exemplaren in het gebied. 
 
2.3.9.2 Zoogdieren 
Recente zoogdierwaarnemingen zijn afkomstig van eigen veldwaarnemingen en 
waarnemingen.be10. In het kader van dit voorliggend beheerplan werd in samenwerking met 
Natuurpunt Studie in 2012 een grondig vleermuizenonderzoek gehouden in het plangebied (zie 
Bijlage 8). 
De meest voorkomende soorten zijn Konijn, Haas, Egel, Eekhoorn en Mol.  
De verspreiding van muizen in het plangebied is betrekkelijk fragmentarisch onderzocht. 
Waarnemingen zijn gekend van Rosse woelmuis, Bosmuis, Huismuis, diverse spitsmuizen en 
de Dwergmuis. Ook waarnemingen van Bruine rat en Muskusrat zijn gekend in het Broek. 
 

                                                                 
10 Bron: www.waarnemingen.be, een initiatief van Natuurpunt Studie vzw en de Stichting Natuurinformatie. 
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Onderkaak van een Huisspitsmuis in Bloso-bestand 1a. 

 
Wezel, Hermelijn en Bunzing komen ook zeker voor binnen het gebied. In de ruime omgeving 
zijn ook waarnemingen gekend van Bever en zelfs Otter. 
In het plangebied komt tevens een vaste populatie van Ree en Vos voor. 
 

Vleermuizen 

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van het gevoerde inventarisatieonderzoek in Bijlage 8. De 
voorkomende soorten worden weergegeven op Kaart 2.12a: Bijzondere fauna (vleermuizen) en 
Kaart 2.12b: Bijzondere fauna. Hierbij wordt een korte samenvatting van de soortenrijkdom en 
voorkomen in het plangebied gegeven. 

De Gewone dwergvleermuis is één van de meest voorkomende soorten in het gebied. Er werden 
ook twee verblijfplaatsen hiervan gevonden. 

Ook van de Ruige dwergvleermuis werd de aanwezigheid vastgesteld binnen het gebied. 
Voornamelijk in de nazomer (augustus-september) frequenteert deze soort het plangebied. Op dat 
ogenblik vormt ze zelfs de meest abundante soort, op de Gewone dwergvleermuis na. 

De Watervleermuis is een soort die zijn verblijfplaatsen heeft in holle bomen, maar jaagt boven 
vijvers en kanalen. Deze soort werd slechts zeer sporadisch waargenomen, in tegenstelling met wat 
verwacht zou kunnen worden op basis van het hoge aantal beken en waterpartijen.  

De grootoorvleermuis kent in Vlaanderen 2 soorten, namelijk de Gewone grootoor en de Grijze 
grootoorvleermuis. Aan de hand van geluidsopnames is het vooralsnog onmogelijk om beide 
soorten van elkaar te onderscheiden. Deze soort werd waargenomen in de omgeving van de 
Veertienbunders, waarbij ook een verblijfplaats werd ontdekt in een aanpalende woning.  

Van de Baardvleermuis spec. (Myotis mystacinus/brandtii) werden ook enkele individuen 
waargenomen. Het is echter – op basis van de sonogrammen – moeilijk met zekerheid vast te 
stellen om welke soort het hier exact ging. 

Laatvliegers werden eveneens waargenomen in de bestanden van het beheerplan. Gezien 
mestkevers een belangrijke prooi vormen, is de aanwezige schapenbegrazing een pluspunt voor 
deze soort. 

De Rosse vleermuis is een typische boombewonende soort die soms tot 15 km ver kan gaan 
jagen. Jagende dieren werden tijdens de inventarisatie waargenomen, doch opvallend weinig voor 
dergelijke frequent voorkomende soort.  

Er zijn in de omgeving waarschijnlijk nog andere vleermuissoorten aanwezig, waaronder de 
Europees beschermde Meervleermuis. Verdere opvolging van deze soortengroep kan meer 
opheldering betekenen wat betreft de functie van het gebied als foerageer-, verblijf- of 
doortrekgebied. 
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2.3.9.3 Herpetofauna 

Amfibieën 

Het gebied ‘Kebbingen’ met zijn karakteristieke, laaggelegen weilanden in de vallei van de Zwarte 
Beek, is gekend voor de duizenden Padden die er leven. Daarnaast komen er ook andere amfibieën 
voor zoals de Bruine kikker en de Kleine watersalamander. 

Om de amfibieën te beschermen tijdens hun trek werden reeds drie paddentunnels aangelegd en 
ondersteunt de gemeente de jaarlijkse paddenoverzetacties (zie Tabel 2.12). 

Er zijn verder van het plangebied nog waarnemingen gekend van o.a. Alpenwatersalamander en 
Groene/Bastaardkikker. 
 
Tabel 2.12: Recente resultaten amfibieënoverzetacties (Hyla, overzetacties Broekstraat). 

 

 

 
 

  
Aankondiging van de paddentrek. 
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Reptielen 
 
Waarnemingen van reptielen zijn in hoofdzaak te herleiden tot exoten, zoals de Geelbuikschild-
pad, Geelwangschildpad en Roodwangschildpad. 
 

2.3.9.4 Vissen 

Door Hop (2012) werd een studie verricht naar de visstand van de vijvers. Van de vijvers te 
Blaasveldbroek zijn in totaal 5 vijvers bemonsterd. 
Op basis van het aanwezige visbestand kan het water van het Blaasveldbroek getypeerd worden 
als een snoek-blankvoornviswatertype. Naast de kenmerkende soorten snoek, blankvoorn 
en baars, komen ook plantminnende soorten uit het rietvoorn-snoekviswatertype vrij abundant 
voor. Deze begeleidende vissoorten, zoals bittervoorn, rietvoorn en zeelt, zijn kenmerkend 
voor de begroeide (oever)gedeelten van de wateren. De open delen van het water worden be-
volkt door soorten die niet of minder van waterplanten afhankelijk zijn. Dit zijn bijvoorbeeld soor-
ten als brasem, paling en pos. 
 
Bespreking vangstresultaten 

In totaal zijn er tijdens het onderzoek 14 vissoorten aangetroffen, exclusief hybride (een kruising 
tussen twee karperachtigen). Van deze soorten behoren er 8 tot het eurytope11 (baars, brasem, 
blankvoorn, karper, kolblei, paling, pos en snoek). Daarnaast zijn 4 limnofiele12 soorten 
gevangen (bittervoorn, rietvoorn, vetje en zeelt) en 2 exoten (blauwband en zonnebaars).  
De aanwezigheid van bittervoorn duidt op de aanwezigheid van zoetwatermossels, noodzakelijk 
voor de voortplanting.  
Het visbestand in de vijvers van Blaasveldbroek is geraamd op 281,6 kg/ha en 27.020 stuks/ha. Op 
basis van biomassa bestaat 33% van het visbestand uit blankvoorn, waarbij dit vrijwel allemaal 
exemplaren kleiner dan 15 cm zijn. Andere soorten met een relatief grote biomassa zijn paling 
(18%), brasem (11%), zeelt (10%) en snoek (10%).  
Op basis van aantallen is het wederom de blankvoorn die het meest abundant is in de vijvers. Met 
een aandeel van 55% domineert deze vis zelfs de bestandschatting. Andere soorten die vrij veel 
voorkomen in de vijvers zijn brasem (13%), vetje (11%), baars (8%) en rietvoorn (4%). 
Van de meeste van deze soorten is relatief veel broed gevangen, waarbij een goede doorgroei naar 
de volgende jaarklasse zichtbaar is. De afmetingen van het broed van een soort als het vetje is 
dermate klein dat het vangstrendement lager is, waardoor dit bestand onderschat is. 
Uit de vangsten blijkt dat de bestandschattingen per vijver variëren van 50 tot circa 1.000 kg/ha. Het 
aantal vissen zit tussen de 2.000 tot 93.500 stuks/ha. Zeker in aantallen zijn de visbestanden 
hiermee opvallend groot van omvang. Qua omvang en soortensamenstelling komen de vijvers 2v13, 
2v16, 4v3 en 4v7  redelijk met elkaar overeen (zie Figuur 2.16). Kenmerkend voor deze vijvers zijn 
de soorten paling, baars, blankvoorn, brasem, pos, snoek, bittervoorn, vetje, zeelt en zonnebaars. 
Het bestand in de vijver 8v11 is beduidend kleiner van omvang, waarbij opvalt dat algemene 
eurytope soorten vrijwel ontbreken. Het bestand in deze vijver wordt gevormd door de 
plantminnende soorten rietvoorn, vetje, zeelt en de exoten blauwband en zonnebaars. 
De blankvoorns lagen tijdens de bemonstering vrij geclusterd in de oeverzone. De aanwezige 
vegetatie en de holle oevers met boomwortels bieden voldoende schuilmogelijkheden alwaar deze 
vissen zich bevonden. Ook zijn er voldoende schuilmogelijkheden in de vorm van ingevallen bomen. 
Deze schuilgelegenheden lijken noodzakelijk in verband met aalscholvers die zich in het 
natuurgebied Blaasveldbroek bevinden.  
Hoewel de bestandschatting al een vrij omvangrijk palingbestand laat zien (51,8 kg/ha) is er reden te 
veronderstellen dat het bestand onderschat is. Doordat paling met de zegen vrijwel niet gevangen is, 
zijn dit met name palingen uit de oeverzone (gevangen tijdens elektrovisserij). Het is aannemelijk dat 
het werkelijke bestand van paling hoger is dan het aangetroffen bestand. De hoge fuikvangsten van 
paling in vooral vijver 4v3 en 4v7 (tot 5 kg/fuiknacht) tonen dit ook aan. Hetzelfde geldt in beperkte 
mate voor brasem. In vijver 4v7 werden er van deze vissoort enkele grote exemplaren in de fuiken 
gevangen, die tijdens de zegenvisserij niet zijn aangetroffen.  
                                                                 
11 Eurytope vissoorten komen voor over een breed traject van milieugradiënten en zijn weinig kieskeurig t.a.v. biotoop. 
Alle stadia van deze vissoorten komen zowel in stilstaand als stromend water voor. 
12 Alle levensstadia van deze soortengroep zijn gebonden aan stilstaand water met een rijke begroeiing. 
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Wanneer de visbestanden van de verschillende vijvers met elkaar worden vergeleken dan valt op 
dat het visbestand van vijver 8v11 afwijkt van de overige bestanden. In deze vijver wordt het 
visbestand gedomineerd door de soorten zeelt en vetje en zijn de algemene soorten als brasem en 
blankvoorn afwezig. Het vetje is een vissoort waarvan de bestanden zich explosief kunnen 
ontwikkelen in pioniersituaties. De zeelt is een vissoort die goed bestand is tegen lage 
zuurstofconcentraties in het water. Mogelijk is de visstand in deze vijver in het verleden sterk 
gedecimeerd, bijvoorbeeld als gevolg van zuurstofloosheid. Dat de visstand in deze vijver afwijkt van 
de overige vijvers kan betekenen dat de verbinding (en daarmee migratiemogelijkheden) tussen 
deze en de overige vijvers niet optimaal is. Anderzijds kan het ook betekenen dat het nog steeds 
slecht gesteld is met de zuurstofgehalten in deze vijver (deze vijver ligt in het bos, leidend tot minder 
lichtinval en bladval in het water). Tenslotte is het ook mogelijk dat de verschillende vijvers te 
Blaasveldbroek (afhankelijke van de verbinding met de andere vijvers) autonoom functioneren. 
Ten opzichte van gelijkaardige wateren lijkt het visbestand te Blaasveldbroek aanzienlijk 
omvangrijker, zowel op basis van biomassa als op basis van aantallen. De soorten brasem, 
blankvoorn, zeelt en snoek vormen ook in de gelijkaardige wateren een aanzienlijk deel van de 
totale biomassa. Te Blaasveldbroek heeft daarnaast de paling een aanzienlijk aandeel (voortkomend 
uit de herbepotingen). Op basis van aantallen zijn het vooral de soorten baars, brasem en 
blankvoorn die vaak worden aangetroffen. Dit komt overeen met het visbestand te Blaasveldbroek, 
waarbij eveneens de kenmerkende soorten vetje en rietvoorn relatief vaak zijn aangetroffen. 
Op basis van het aangetroffen visbestand is het niet waarschijnlijk het dat planktivore bestand 
gereguleerd wordt door het roofvisbestand. De populatieopbouw van de meeste soorten duidt op 
een vrij constante rekrutering en goede doorgroeimogelijkheden naar grotere lengteklassen. In 
hoeverre er predatie door aalscholvers plaatsvindt, is niet bekend.  
De herbepotingen te Blaasveldbroek zijn de laatste jaren beperkt tot paling (glasaal) en snoek. In 
2008 en 2010 werd in beide jaren 2 kg glasaal uitgezet in de vijvers. Dit is duidelijk terug te zien in 
de lengteverdeling. In 2008 werden nog 300 juveniele snoekjes uitgezet in de vijvers. Vooral bij 
paling komen deze herbepotingen duidelijk naar voren in de bestandschatting, doordat exemplaren 
van over de gehele lengterange zijn aangetroffen. In hoeverre de redelijke snoekstand het gevolg is 
van bepotingen is niet te zeggen. In het algemeen wordt een snoekstand beperkt door de 
schuilmogelijkheden tussen de emerse vegetatie. Toevoegen van jonge snoek heeft daaroor niet 
veel zin tenzij er absoluut geen paaimogelijkheid is voor snoek. 
 

 
Figuur 2.16: Nummering van de vijvers volgens het onderzoek naar de visstand  

(Hop, 2012). A= bestand 2v13, B= 2v16, C=4v3, D=4v7, E=8v11. 
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2.3.9.5 Invertebraten 

Dagvlinders 
De meeste algemene vlindersoorten (Oranjetipje, Bont zandoogje, Dagpauwoog, enz.) kunnen in 
het plangebied waargenomen worden.  
 

  
Landkaartje op de kruidachtige vegetatie langsheen de bospaden. 

 
Enkele soorten worden bijna overal waargenomen. Het betreft meestal trekvlindersoorten als 
Atalanta, Distelvlinder en Dagpauwoog, soorten van (verruigde) graslanden zoals Bruin zandoogje, 
Groot dikkopje, Oranje zandoogje en cultuurvolgers (witjes). De laatste jaren is echter bij veel 
vlindersoorten, waaronder ook de meer algemene soorten, een duidelijke neerwaartse trend waar te 
nemen (zie ook Tabel 2.13).  
Wel dient vermeld te worden dat dagvlinders in het plangebied tot op heden nog maar vrij weinig 
onderzocht zijn. Desondanks is er uit het recente verleden wel al een waarneming gekend van de 
zeldzame Kleine ijsvogelvlinder. 
 

Tabel 2.13: Waargenomen dagvlindersoorten in het plangebied  
(Rode lijst naar Maes et al., 1999 en Maes et al., 2011). 

Nederlandse naam Rode lijst (Maes et al. 1999) Statuut (Maes et al. 2011) 
Atalanta Niet opgenomen Momenteel niet in gevaar 
Bont zandoogje Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar 
Boomblauwtje Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar 
Bruin zandoogje Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar 
Citroenvlinder Momenteel niet bedreigd Bijna in gevaar 
Dagpauwoog Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar 
Distelvlinder Niet opgenomen Momenteel niet in gevaar 
Eikenpage Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar 
Gehakkelde aurelia Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar 
Groot dikkopje Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar 
Groot koolwitje Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar 
Icarusblauwtje Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar 
Klein geaderd witje  Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar 
Klein koolwitje Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar 
Kleine ijsvogelvlinder Kwetsbaar Bijna in gevaar 
Kleine vos Momenteel niet bedreigd Bijna in gevaar 
Kleine vuurvlinder Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar 
Landkaartje Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar 
Oranjetipje Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar 
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Nachtvlinders 
Er werden in de periode 1988-1993 door Guide De Prins en Theo Garrevoet enkele gerichte on-
derzoeken gedaan naar het voorkomen van nachtvlinders in het plangebied. 
 
Van de 619 waargenomen soorten zijn er 182 in meer of mindere mate bedreigd (volgens de Ro-
de lijst van Luxemburg, voor Vlaanderen is geen lijst beschikbaar) (zie Bijlage 9). Dit geeft aan 
dat het plangebied voor de nachtvlinderfauna een hoge natuurbehoudswaarde heeft. Vooral de 
vochtige en natte gebieden zijn belangrijk voor nachtvlinders. 
De belangrijkste vondsten daarbij zijn o.a. Hopprachtmot, Esdoorntandvlinder, Roodbruine vlekuil 
en Morgenroodbladroller (zie Bijlage 9).  
 

Libellen 

Door Kiebooms (2011) werd een inventarisatie van de libellen uitgevoerd (Kiebooms, 2011). Verder 
zijn nog data aanwezig van een inventarisatie van de Libellenwerkgroep Gomphus (2007). 
 
In de nabije omgeving scoort het zeer vergelijkbare Broek Denaeyer bijna even goed, terwijl de voor 
libellen minder gevarieerde Biezenweiden (geen plassen) en Hazenwinkel (grote open 
watersportbaan) duidelijk minder soorten herbergen (zie Tabel 2.14). 
 
Bij de soorten van het plangebied is er slechts 1 met in Vlaanderen de status kwetsbaar (Rode lijst 
volgens De Knijf (2006)). Het betreft Kempense heidelibel, die enkel zwervend waargenomen werd 
in 2007.  
Bruine korenbout (Rode lijst Bedreigd) is in de nabije omgeving geconstateerd in 2010 en 2011 en 
Glassnijder (Rode lijst Kwetsbaar) in 2009, 2010 en 2011. Beide soorten werden ook gezien 
stroomopwaarts de Rupel/Nete te Walem (Mechelen). Voor beide soorten is Blaasveld zeker een 
‘stronghold’. 
Soorten die in 2011 niet waargenomen werden, maar wel in 2007 zijn Geelvlekheidelibel, 
Watersnuffel, Kempense heidelibel (Rode lijst Kwetsbaar),  Metaalglanslibel, Plasrombout, 
Weidebeekjuffer en Zuidelijke glazenmaker. De waarnemingen van Kempense heidelibel,  
Metaalglanslibel, Plasrombout, Weidebeekjuffer en Zuidelijke glazenmaker betroffen zwervers 
(eenmalige waarneming).  
 
Hotspots voor libellen in 2007 waren de randzone van de vijvers in het zuiden van het plangebied 
(vijver 4v8 en westelijke vijvers), vijver 6v1, in het westen de vijvers 2v10 en 2v13 en de westelijke 
randzone langs de watersportbaan. 
 

  
Breedscheenjuffer. 
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Tabel 2.14: Waargenomen libellen (Gomphus, 2007 en Kiebooms, 2011). 
Gebied Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2007 2011 Rode lijst 

Biezenweiden Azuurwaterjuffer Coenagrion puella  x   
Biezenweiden Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea  x   
Biezenweiden Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum  x   
Biezenweiden Breedscheenjuffer Platycnemis pennipes  x   
Biezenweiden Bruine korenbout Libellula fulva  x Bedreigd 
Biezenweiden Bruine winterjuffer Sympecma fusca  x   
Biezenweiden Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum  x   
Biezenweiden Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum  x   
Biezenweiden Grote keizerlibel Anax imperator  x  
Biezenweiden Houtpantserjuffer Lestes viridis  x  
Biezenweiden Paardenbijter Aeshna mixta  x  
Biezenweiden Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum  x  
Biezenweiden Viervlek Libellula quadrimaculata  x  
Biezenweiden Vuurlibel Crocothemis erythraea  x  
Blaasveld Azuurwaterjuffer Coenagrion puella x x  
Blaasveld Blauwe glazenmaker Aeschna cyanea x x  
Blaasveld Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum x x  
Blaasveld Breedscheenjuffer Platycnemis pennipes x   
Blaasveld Bruine glazenmaker Aeshna grandis x   
Blaasveld Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum x   
Blaasveld Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum x   
Blaasveld Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum x x  
Blaasveld Gewone pantserjuffer Lestes sponsa x   
Blaasveld Grote keizerlibel Anax imperator x   
Blaasveld Grote roodoogjuffer Erythromma najas x   
Blaasveld Houtpantserjuffer Lestes viridis x   
Blaasveld Kanaaljuffer Cercion lindenii x   
Blaasveld Kempense heidelibel Sympetrum depressiusculum x  Kwetsbaar 
Blaasveld Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum x   
Blaasveld Lantaarntje Ischnura elegans x x  
Blaasveld Metaalglanslibel Somatochlora metallica x   
Blaasveld Paardenbijter Aeshna mixta x   
Blaasveld Plasrombout Gomphus pulchellus x   
Blaasveld Platbuik Libellula depressa x   
Blaasveld Smaragdlibel Cordulia aenea x   
Blaasveld Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum  x  
Blaasveld Viervlek Libellula quadrimaculata x   
Blaasveld Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula x x   
Blaasveld Vuurlibel Crocothemis erythraea x   
Blaasveld Watersnuffel Enallagma cyathigerum x   
Blaasveld Weidebeekjuffer Calopteryx splendens x   
Blaasveld Zuidelijke glazenmaker Aeshna affinis x   
Denaeyer Azuurwaterjuffer Coenagrion puella  x   
Denaeyer Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea  x   
Denaeyer Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum  x   
Denaeyer Breedscheenjuffer Platycnemis pennipes  x   
Denaeyer Bruine glazenmaker Aeshna grandis  x   
Denaeyer Bruine korenbout Libellula fulva  x Bedreigd 
Denaeyer Bruine winterjuffer Sympecma fusca  x  
Denaeyer Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum  x   
Denaeyer Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum  x   
Denaeyer Gewone pantserjuffer Lestes sponsa  x   
Denaeyer Glassnijder Brachytron pratense  x Kwetsbaar 
Denaeyer Grote keizerlibel Anax imperator  x   
Denaeyer Grote roodoogjuffer Erythromma najas  x   
Denaeyer Houtpantserjuffer Lestes viridis  x   
Denaeyer Lantaarntje Ishnura elegans  x   
Denaeyer Paardenbijter Aeshna mixta  x   
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Gebied Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2007 2011 Rode lijst 

Denaeyer Platbuik Libellula depressa  x   
Denaeyer Smaragdlibel Cordulia aenea  x   
Denaeyer Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula  x   
Denaeyer Vuurlibel Crocothemis erythraea  x   
Hazewinkel Azuurwaterjuffer Coenagrion puella  x   
Hazewinkel Blauwe glazenmaker Aeshna cynaea  x   
Hazewinkel Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum  x  
Hazewinkel Breedscheenjuffer Platycnemis pennipes  x   
Hazewinkel Bruine korenbout Libellula fulva  x Bedreigd 
Hazewinkel Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum  x  
Hazewinkel Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum  x  
Hazewinkel Glassnijder Brachytron pratense  x Kwetsbaar 
Hazewinkel Grote keizerlibel Anax Imperator  x  
Hazewinkel Kanaaljuffer Cercion lindenii  x  
Hazewinkel Lantaarntje Ishnura elegans  x  
Hazewinkel Paardenbijter Aeshna mixta  x  
Hazewinkel Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum  x  
Hazewinkel Tengere grasjuffer Ishnura pumilio  x   
Hazewinkel Vuurlibel Crocothemis erythraea  x   
Hazewinkel Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula  x   
 

Kevers 

Er zijn geen gegevens gekend van een gericht onderzoek naar kevers. Er zijn tijdens de diverse 
terreinbezoeken in het kader van de opmaak van het beheerplan wel enkele kevers vastgesteld. 
Het valt te verwachten dat de variatie aan potentiële habitats ook een rijke keverfauna met zich 
zal meebrengen, met een variatie aan soorten tussen de open delen (zoals recente waarnemin-
gen van de Bastaardzandloopkever, een rodelijstsoort), de broekbossen, vijvers en het drogere 
Arkenbos. 
De zeldzame waterroofkever Rhantus grapii, alsook de aan vochtige omstandigheden gebonden 
Grote glimworm werden waargenomen (www.waarnemingen.be). 
 
Een meer gedetailleerde inventarisatie van de kevers zou in de toekomst een mogelijkheid kun-
nen zijn om een meer gericht beheer op deze soortengroep te kunnen voeren. De evaluatie van 
het gevoerde beheer kan namelijk afgetoetst worden aan de biodiversiteit en de lokale abundan-
tie van zeldzame soorten. 
 

    
Gekorrelde schalebijter (Carabus granulatus) en Vierbandsmalbok (Leptura quadrifasciata). 
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Andere 

Er zijn nog tal van ongewervelden in het Broek. Hier is echter tot op heden geen gestructureerd 
onderzoek naar gebeurd, waardoor hier enkel fragmentaire data kunnen worden meegegeven. 
Voorbeelden van dergelijke soortengroepen zijn o.a. zweefvliegen13, bijen, wespen, spinnen, 
(water)wantsen en weekdieren (zie bv. foto’s). 
 

  
Gewone kameleonspin (Misumena vatia) met Halmrupsvlinder (Mesapamea secalis). 

 

   
Koppel Slanke driehoekzweefvlieg (Melanostoma scalare) en een (waarschijnlijk) Veenplatvoetje. 

 

   
Een Zandbij en een gal van de Bramentakgalwesp. 

                                                                 
13 Op waarnemingen.be zijn van de laatste jaren als zeldzaamste soorten het Zwart verfdrupje, het Veenplatvoetje (zie 
foto), de Brede bandzweefvlieg, de Rechte waterzweefvlieg en de Bokserwaterzweefvlieg terug te vinden. 
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Raat van een Hoornaarnest en schelp van de Posthoornslak. 

 
Hierbij kunnen we ook nog de frequente waarneming van Chinese wolhandkrabben vermelden in 
de waterlopen en vijvers uit de wijde omgeving. 
 

2.3.10 Bosdifferentiërende elementen 
2.3.10.1 Natte zones en poelen 
Zoals de naam “Het Broek” reeds laat vermoeden, is het gebied rijk aan natte zones, vijvers, 
grachten en waterlopen. Een overzicht van de belangrijkste elementen staat op Kaart 2.4: Hy-
drografie en hydrologie. 
 

  
Grote vijver van Lacourt. 

 
2.3.10.2 Solitaire bomen, bomenrijen en dreven 
De bekendste solitaire boom van het plangebied is de meervoudig beschermde Tamme kastanje 
in het kasteelpark van Lacourt (zie Kaart 1.5: Landschapsatlas). 
De onmiddellijke omgeving van het kasteel is tevens rijk aan dreven. 



Algemene beschrijving 
 

 

Pagina 70 van 252 

 

 
 

Ondermeer een Okkernotenrij ten zuiden van het Scheyvaertshof, een boomgaard ten noorden 
ervan en tal van houtkanten/bosranden vervolledigen de lijst van houtige bosdifferentiërende 
elementen van Het Broek. 
 

 
Lindendreef (bestand 9a)richting kasteel van Lacourt en kapel St-Franciscus. 

 
 

2.4 Beschrijving van de boswegen en andere 
bosinfrastructuur 

2.4.1 Boswegen 
Onder boswegen verstaan we alle wegen in de bosbestanden die geen openbaar karakter heb-
ben (= buurtweg of openbare weg). Het plangebied beschikt over een vrij uitgebreid netwerk van 
boswegen. Deze boswegen zijn terug te vinden op Kaart 2.14: Wegen. 
 

2.4.2 Recreatieve en educatieve infrastructuur 
Een overzicht van de recreatieve en educatieve infrastructuur wordt hierna gegeven en is aange-
duid op Kaart 2.17: Infrastructuur. 
 
Educatief centrum en blokhut 
Het Scheyvaertshof is gelegen centraal in het Broek en doet dienst als boswachterswoning en 
als educatief onthaalcentrum (incl. openbaar toilet). Aanpalend is een blokhut gelegen, dewelke 
gebruikt kan worden voor cursussen of door groepen bij bezoek aan het gebied. 
 
Parkings 
Het domeinbos beschikt over 1 centrale parking langsheen de Broekstraat. 
Ook aan de ingang van het Blosocentrum is een ruime parking aanwezig. 
Tot slot is er ook parkeermogelijkheid nabij de taverne “het Fonteintje”, langsheen de Stuyven-
bergbaan en in de aanpalende woonwijken. 
 
Borden 
Naast de borden die de algemene toegankelijkheid regelen (verbods- en toegangsborden), worden 
ook nog infoborden teruggevonden. Op infoborden worden meestal aanwijzingen gegeven voor 
de te volgen wandelroutes of over het gevoerde (bos)beheer i.v.m. open plekken, kappingen, 
dood hout, enz.  
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Infobord langsheen de Kasteeldreef en toegankelijkheidsbord te Bloso. 

 
Barelen en poorten 
Om de toegankelijkheid van een aantal (deel-)gebieden te regelen, werden op een aantal plaat-
sen barrières geplaatst. Afhankelijk van de locatie zijn deze bedoeld om alle recreanten, dan wel 
een selecte groep (bv. ruiters of motorvoertuigen) te weren van het specifieke pad of deelgebied. 
 

  
Bostoegang, met een “selectieve” bareel, nabij de putten van Lacourt. 

 
Bruggen 
Diverse houten bruggen verzekeren de goede toegankelijkheid doorheen het gebied bij het krui-
sen van beken of om hoogteverschillen te overbruggen. 
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Zitbanken 
Er zijn slechts een aantal zit- en picknickbanken aanwezig in het plangebied. Deze zijn door-
gaans opgesteld op strategische landschapspunten en vaak vergezeld door een vuilnisbak. 
 
Afsluitingen en hekwerken 
Rondom het Blosodomein staat een grote draadafsluiting dewelke de toegankelijkheid moet re-
gelen (af te sluiten d.m.v. een select aantal toegangspoorten, zie Kaart 2.17: Infrastructuur). 
Een schrikdraadafsluiting begrenst de verschillende begraasde percelen (bestand 1c, 1d en 10a). 
De zuidelijke toegang van bestand 9d wordt gekenmerkt door het voormalige hekwerk van het 
kasteeldomein van Lacourt. 
 

  
Ijzeren hekwerk met bakstenen pilaren. 
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Andere 
In het plangebied zijn verder nog een aantal recreatieve/educatieve en cultuurhistorische ele-
menten aanwezig: 2 kapellen, diverse hengelvoorzieningen en een vogelkijkhut. 
 

   
Twee kapellen in het gebied met een belangrijke recreatieve en cultuurhistorische meerwaarde. 

 

2.4.3 Infrastructuur t.b.v. het beheer 
Er zijn enkele houtstapelplaatsen, schuren, loodsen en andere constructies in het gebied opge-
trokken. Enkele hiervan werden gebouwd om het benodigde beheermaterieel (al dan niet tijdelijk) 
te kunnen stockeren (zie foto’s). De belangrijkste zijn terug te vinden nabij het Scheyvaertshof en 
in de bestanden 1c en 1h. 
 

    
Een veeschuilplaats (met drinkwatervoorziening) en een opbergplaats voor beheermaterieel. 

 

2.4.4 Openbare nutsvoorzieningen 
Er zijn geen gasleidingen of hoogspanningslijnen doorheen het studiegebied gekend. Langsheen 
de openbare weg en in en naar het Scheyvaertshof zijn natuurlijk wel drinkwater-, telefoon- en 
electriciteitsvoorzieningen aanwezig. 
 
 

2.5 Recreatieve functies en toegankelijkheid 
Geleide wandelingen door natuurgidsen zijn mogelijk na telefonische afspraak. 
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In het onthaalcentrum op het domein Scheyvaerts wordt het Broek op een overzichtelijke wijze 
voorgesteld. Het onthaalcentrum is geopend op zondag van 14.00 u tot 17.00 u van 1 april tot 31 
oktober, behalve op feestdagen.  
 
Op 15 vijvers mag gehengeld worden door iedereen die in het bezit is van een visverlof afgele-
verd door het Vlaamse Gewest. In de andere vijvers mag niet gevist worden. 
 

  
De hengellocaties zijn duidelijk geafficheerd, alsook de plaatsen waar het niet toegelaten is om te hengelen. 
 
Ook het Blosodomein is goed voorzien van recreatieve infrastructuur en biedt tal van recreatieve 
mogelijkheden (in hoofdzaak watersporten). In de bosbestanden van Bloso zijn – op bestand 1a 
en 2a na – geen wandelpaden aanwezig. 
 

2.5.1 Wandelroutes 
In het Broek zijn vier uitgestippelde wandellussen: het Vekielpad (3,9 km) en Watersportpad (3,9 
km) vertrekken aan de parkeerplaats aan de Broekstraat te Blaasveld, terwijl het Kleinbroekpad 
(3,6 km) en Vierwielenpad (4 km) aanvangen aan de parkeerplaats van de Watersportbaan Ha-
zewinkel, aan de Beenhouwersstraat te Heindonk. Het Vierwielenpad is ingericht voor rolstoelge-
bruikers. 
De uitgestippelde wandelpaden doen allemaal het centraal gelegen domein Scheyvaerts aan, 
waar sanitiare voorzieningen, picknickplaatsen, een blokhut (op aanvraag te gebruiken bij slecht 
weer) en een speelweide ter beschikking zijn. Het geheel wordt aangevuld met een omheinde 
boomgaard met allerlei streekgebonden kleinveedieren en de boswachterswoning. 
Ook zijn er diverse bovenlokale wandelroutes uitgestippeld (zie Kaart 2.15a: Wandelroutes). 
 

2.5.2 Fietsroutes 
In het gebied zijn de meeste paden toegankelijk voor fietsers en er lopen eveneens enkele bo-
venlokale fietsroutenetwerken door het gebied (zie Kaart 2.15b: Fietsroutes). 
 

2.5.3 Ruiterroutes 
Er wordt sporadisch geruiterd in het gebied, doch niet op een georganiseerde basis. Er zijn dan 
ook geen ruiterroutes doorheen het gebied aangeduid en zowel de paden als de bestanden zijn 
niet toegankelijk voor ruiters (m.u.v. de officiële buurtwegen en dreef 9a). 
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2.5.4 Vrij toegankelijke zones 
Er zijn in het domeinbos 2 speelzones afgebakend, alsook een hondenloopzone. 
 

    
Hondenloopzone en speelzone in het zuiden van het plangebied. 

 
 

2.6 Opbrengsten en diensten 
De diensten, die de bossen verstrekken, hebben hoofdzakelijk betrekking op de ecologische functie 
van de bossen en de recreatiemogelijkheden. De opbrengsten die de bossen genereren zijn 
afkomstig uit de verkoop van hout en het verpachten van begrazingspercelen. 
 

2.6.1 Houtverkoop en vergunde kappingen 
De kappingen via houtverkoop (periode 1982-2013) worden weergegeven in Tabel 2.1. 
 

2.6.2 Jacht 
Er is geen jacht in het gebied toegelaten.  
Bestrijding kan wel in uitzonderlijke gevallen in het kader van bestrijding van invasieve soorten 
zoals Canadese gans en Rosse stekelstaart of ter voorkoming van schade door bv. konijnen. 
 

2.6.3 Huur/pacht 
Er zijn geen huur- of pachtovereenkomsten met derden. 
 
 

2.7 Knelpunten 
Tijdens de terreinbezoeken en bij diverse gesprekken met vooraanstaande getuigen en ge-
biedsexperten werden een aantal knelpunten genoteerd. De knelpunten worden aangeduid op 
Kaart 2.16: Knelpunten. 
 

2.7.1 Invasieve exoten 
In het plangebied zijn verschillende invasieve exoten aanwezig (zie § 2.3.6 en 2.3.9). Vanwege 
de hoge abundantie, werden deze niet op kaart aangeduid. 
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2.7.2 Homogene en structuurarme bestandenopbouw 
De bosbestanden met Cultuurpopulier bestaan uit homogene boombestandenn met een ontbre-
kende of structuurarme en eenzijdige struik- en kruidlaag. Dat zorgt ervoor dat gediversifieerde 
ontwikkelingen achterwege blijven. 
Voorbeelden hiervan zijn aanwezig in de BLOSO-bestanden langs de Watersportbaan van Ha-
zewinkel.  
 

2.7.3 Knelpunten m.b.t. migratie t.h.v. waterlopen  
De Fabrieksloop ten westen van de Stuyvenbergbaan heeft een betonnen oeverconstructie met 
loodrechte wanden zonder uitstapmogelijkheden voor fauna.  

Om het waterpeilbeheer van de vijvers van Het Broek en van de watersportbaan van Hazewinkel 
goed te kunnen reguleren, zijn er op diverse locaties sluizen en stuwen geplaatst. Deze zorgen 
echter ook voor vismigratieknelpunten. De in het gebied aanwezige duikers zijn bovendien niet 
geschikt/toegankelijk voor aandachtssoorten zoals Otter en Bever. 

 

2.7.4 Knelpunten m.b.t. waterlopenbeheer 
Het onderhoud van de Zwarte beek geschied met groot materieel en brengt lokaal in belangrijke 
mate schade toe aan de aanpalende vegetaties. Het ruimingsslib wordt eveneens op de oever 
gestort, met zwerfvuil en kolonisatie door Reuzenbalsemien tot gevolg. 

 

  
Het waterpeilbeheer is een belangrijk aandachtspunt, alsook de diverse in-/uitlaatconstructies,  

duikers en stuwen. 
 

2.7.5 Vervuiling 
2.7.5.1 Vervuiling van oppervlaktewateren 
De Zwarte beek en de langsgracht van BLOSO zijn vervuild en zorgen voor aanvoer van ge-
eutrofieerd water. De bronnen van vervuiling liggen hogerop de waterlopen en vormen dus een 
extern knelpunt. 
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Verder is er een vervuiling met zware metalen en oliën. Slibmeting van de langsgracht van Ha-
zewinkel bracht een vervuiling van cadmium en diverse oliën aan het licht. 
Problematisch is ook de invloed van bemesting op de aanpalende landbouwgronden, met eu-
trofëring van de waterlopen die door het Broek lopen (door in- en afspoeling van meststoffen). 

 
2.7.5.2 Asbest 
Een (historische) vervuiling is in het verleden veroorzaakt door het storten van asbest in het 
zuidoostelijke deel van het Broek. Eind jaren ’90 werd hiervoor door OVAM reeds een grootscha-
lige sanering uitgevoerd. Op enkele kleinere locaties kunnen er echter nog kleine restanten te-
ruggevonden worden. Het huidige (en toekomstige) beheer is er zo op gericht dat er geen gevaar 
voor de volksgezondheid is. 
 

2.7.5.3 Lozing afvalwater 
Momenteel heeft het Scheyvaertshof nog geen IBA, waardoor het afvalwater geloosd wordt. Ook 
het Fonteintje loost nog afvalwater. 
 

2.7.6 Ongewenst bosgebruik  
Op een aantal locaties wordt er door aanpalende eigenaars onrechtmatig gebruik gemaakt van 
de percelen van ANB en Bloso. Ook heeft een aanpalende eigenaar zijn tuin ingericht in een Blo-
so-bestand.  

Sluikstort vormt ondermeer op het einde van de Heindonksesteenweg (doodlopende straat) en in 
de bermen langs de Stuyvenbergbaan een probleem. Ook het storten van groenafval door buurt-
bewoners in het Craeyenbos is een knelpunt. 

Het Craeyenbos wordt door mountainbikers (bmx) gebruikt. 

 

2.7.7 Ongewenst parkeren 
Een belangrijk aandachtspunt is de parkeerproblematiek in het begin van dreef 9a.  

Ook wordt de parking in bestand 2e gebruikt door de bezoekers van het nabijgelegen voetbalter-
rein. Dit heeft echter tot gevolg dat op diverse ogenblikken de parkeerplaatsen ontoereikend zijn 
voor de effectieve bezoekers van Het Broek. 
 

2.7.8 Knelpunten m.b.t. infrastructuur 
Als eerste kan hierbij het migratieknelpunt worden vernoemd dat wordt veroorzaakt door de 
draadafsluiting van 2m hoogte rondom het Blosodomein. Op enkele plaatsen zijn er reeds gaten 
in de afrastering door windval van aanpalende bomen, doch voor diverse diersoorten is deze af-
sluiting niet passeerbaar. Hierdoor worden ze sterk belemmerd in de verplaatsing tussen de di-
verse groengebieden in de omgeving.  

De Stuyvenbergbaan vormt een migratieknelpunt (en is tevens onveilig voor de zwakke wegge-
bruiker) vanwege de breedte van de weg en de snelheid van de voertuigen. 

 

2.7.9 Recreatiedruk 
Hoewel het gebied een duidelijke recreatieve functie heeft, kunnen bepaalde recreatieve ontwik-
keleingen zorgen voor een verhoogde recreatiedruk (o.m. BLOSO plannen Golf/waterski kabel-
baan…).  
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3 Visie en doelstellingen 

3.1 Globale doelstellingen 
De verschillende gebiedsfuncties en de beheervisie voor het plangebied zijn gebaseerd op een 
aantal basisprincipes en criteria. Hoe deze concreet zullen worden ingevuld, hangt ondermeer af 
van waargenomen knelpunten of potenties en de geldende (juridische) randvoorwaarden (zie 
hoger). 
 

3.1.1 Criteria duurzaam bosbeheer en beheervisie openbare bossen 
In het Bosdecreet wordt uitgegaan van multifunctioneel bosbeheer waarbij de diverse functies die 
een bos tegenwoordig vervult (economische, ecologische, sociaal-recreatieve, milieubescher-
mende, ...) zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd zonder de draagkracht van het boseco-
systeem te overschrijden. In 2003 werd dit verder concreet vertaald door het vaststellen van de 
Criteria voor Duurzaam Bosbeheer (CDB)14 die gelden voor alle openbare bossen en de bosge-
bieden in het VEN. Ook werd er in 2001 door het Vlaams Gewest al een beheervisie voor open-
bare bossen opgesteld die een leidraad is voor duurzaam bosbeheer in alle Vlaamse openbare 
bossen. De bosbestanden van ANB voldoen reeds aan de meeste van deze criteria15, alsook aan 
de FSC-regelgeving. In Tabel 3.15 worden de belangrijkste elementen uit de visie rond duurzaam 
bosbeheer opgesomd in relatie tot het plangebied. 
 
Tabel 3.15: Belangrijke elementen uit de beheervisie rond duurzaam bosbeheer in openba-
re bossen en de criteria voor duurzaam bosbeheer. 
Doelstelling – criteria Actuele toestand in plangebied Mogelijke maatregelen 

Sociale en culturele functies 

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

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

 Een specifieke toegankelijk-
heidsregeling wordt uitgewerkt 
met respect voor de draagkracht 
van het gebied en – waar moge-
lijk en verzoenbaar – rekening 
houdende met de wenselijkhe-
den van de verschillende gebrui-
kers. 
 Bij de uitwerking van de 
maatregelen zal rekening ge-
houden worden met de historiek 
op vlak van o.a. soortensamen-
stelling, gebruik, landschaps-
beeld en beheervormen. 

Economische functies 

Efficiënt gebruik van de verscheidene 
bosproducten en -diensten, waarbij 
een breed scala aan ecologische en 

Opbrengsten zijn op heden in 
hoofdzaak beperkt tot houtverkoop 
en uitvaardiging van visverloven. 

 Bij o.a. kappingen en andere 
terreinwerkzaamheden zal mo-
gelijke opbrengst steeds over-

                                                                 
14 BVR 27/6/2003 tot vaststelling van de criteria voor duurzaam bosbeheer voor bossen gelegen in het Vlaamse Gewest.  
15 Hiernaast zijn ook nog de code voor goede natuurpraktijk (omzendbrief 10/11/1998), zorgplicht, e.d. te vermelden. 
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Doelstelling – criteria Actuele toestand in plangebied Mogelijke maatregelen 

maatschappelijke functies wordt ge-
waarborgd. 

wogen worden, met inbegrip van 
de eigen energievoorziening 
(houtsnippers voor verwarming). 

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

Het grootste deel van het bos be-
staat reeds uit inheems loofhout.  
De belangrijkste uitheemse boom-
soort is Canadese populier, dewel-
ke in veel gevallen reeds de laat-
ste levensfase bereikt heeft. 

 Door een afwisseling in de 
bestandstypes (water, hooiland, 
rietland, struweel, hooghout) en 
het gevoerde beheer, kan een 
aantrekkelijk landschapsbeeld 
bekomen worden en tegelijkertijd 
wordt op/over lange termijn een 
economische meerwaarde ge-
genereerd. 

Milieubescherming 

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

Het grootste deel van de 
(bos)bestanden wordt gekenmerkt 
door vochtige tot natte omstandig-
heden.  

 Vaste ruimingspistes indien 
machinaal geëxploiteerd wordt. 
 Gebruik van aangepast (licht) 
beheermaterieel en kleinschalige 
kappingen gebeuren bij voorkeur 
manueel (door particulieren). 
 Schoontijd houdt rekening 
met o.a. amfibieën en bodemge-
steldheid.  
 Rekening houden met de 
historische asbestvervuiling en 
de daaraan gekoppelde voor-
zorgsmaatregelen. 

Waar mogelijk bijdragen tot het inte-
graal waterbeheer 

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

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

Ecologische functies 

Ten minste 20% van de totale bosop-
pervlakte moet bestaan uit of in om-
vorming zijn naar gemengde bestan-
den16 o.b.v. inheemse en stand-
plaatsgeschikte boomsoorten. Om-
vorming homogene exotenbestanden 
tot gemengde bestanden met min. 
30% van bedekkingsgraad of grond-
vlak met inheemse loofboomsoorten. 

Het overgrote deel van de bosop-
pervlakte bestaat reeds uit in-
heemse bestanden. 

 Waar mogelijk/opportuun, 
wordt uitgekeken naar de om-
vorming van uitheemse bosbe-
standen en het verhogen van de 
structuurvariatie en boomsoor-
tensamenstelling. 

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

De oppervlakte permanent open 
plekken bedraagt momenteel 
reeds >40% (inclusief kapvlaktes, 
infrastructuur, dreven en boom-
gaard). Het aandeel open plekken 
in de bossfeer is echter gering. 

 Creëren van mantel-zoom-
vegetaties en interne bosranden. 
 Door een variatie in 
(kap)beheer ervoor zorgen dat 
constant een deel van het bos 
wordt ontwikkeld als tijdelijke 
open plek in de bossfeer. 
 Ook de vele vijvers worden 
als open plek beheerd. 

                                                                 
16 gemengde bestanden = bestaan uit min. 2 boomsoorten en de hoofdboomsoort neemt max. 80% van het grondvlak in 
(dus min. 20% inheemse boomsoorten) of minder (of 80% van totale stamtal voor bestanden jonger dan 30 jaar) 
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Doelstelling – criteria Actuele toestand in plangebied Mogelijke maatregelen 

Minimum een aantal oude bomen 
behouden in bestanden17. 

Er zijn in de dreven een beperkt 
aantal oudere bomen aanwezig. 
Het aandeel oude Amerikaanse 
eiken en Canadapopulieren is 
t.o.v. de bosopnames (hfdst. 2) 
sterk teruggedrongen door recente 
kappingen om veiligheidsredenen 
en in het kader van omvormings-
beheer en (winter 2012-2013). 

 Een deel van de (homogene) 
populierenbestanden zullen niet 
geveld worden en dit ter verho-
ging van het aandeel oude bo-
men.  
 In kwalitatief hoogstaande 
bestanden zal een deel van de 
bomen aangeduid worden om te 
behouden, om zo het aandeel 
oude bomen te verhogen.  
 Het resterende bestand van 
oude Amerikaanse eiken (W-
deel 1d) zal maximaal behouden 
worden. 

Het totale volume dood hout (staand 
+ liggend) moet voldoende hoog zijn 
(richtcijfer min. 4%).  

Het aandeel staand dood hout is in 
het plangebied reeds 4% van het 
bestandsvolume, doch dit is ge-
slonken door recente kappingen 
van oude bestanden van Ameri-
kaanse eik en Cultuurpopulier.  

 Een deel van de (homogene) 
populierenbestanden zullen niet 
gerooid worden ter verhoging 
van het aandeel (staand) dood 
hout.  
 Actief verhogen van het aan-
deel liggend dood hout door het 
ter plaatse stapelen van het tak-
hout18 van een deel van de ge-
kapte bomen, alsook van enkele 
stammen of omgewaaide bo-
men. 

Maximaal natuurlijke verjonging sti-
muleren. 

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

 Een deel van de te bebossen 
zones spontaan laten ontwikke-
len. 
 Door het lichtrijker maken van 
de bosbestanden kan spontane 
bosverjonging gestimuleerd wor-
den. 

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

Er zijn in het recente verleden wei-
nig aanplantingen gebeurd. Daar 
waar dit wel het geval was, werd 
reeds rekening gehouden met er-
kende herkomsten en autochtoon 
plantmateriaal. 

 Bij kunstmatige(her-) aanplant 
zal gebruik gemaakt worden van 
plantgoed van autochtone her-
komst en met aanbevolen her-
komsten voor de hoofdboom-
soorten19. 

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

Er zijn tal van (historische) waar-
nemingen gekend van bijzondere 
plant- en diersoorten (vnl. water-
gebonden). Ook herbergt het ge-
bied een groot aantal differenti-
erende elementen zoals waterlo-
pen, vijvers en dreven. 

 Habitatherstel en aangepast 
biotoopbeheer t.v.v. bijzondere 
soorten. 
 Onderhoud van bosranden, 
open plekken, waterlopen, enz. 

 

3.1.2 Europese vogelrichtlijn en habitatrichtlijn 
In het Broek komen heel wat vogelsoorten voor die in het kader van de Europese vogelrichtlijn 
een specifieke bescherming vragen.  

                                                                 
17 Richtinggevend: 1 groep van 500 m² in bestanden tot 2 ha, 1 groep van 1.000 m² in bestanden van 2-4 ha. Min. 10 
bomen/ha.  
18 Omtrek >30cm. 
19 Het plangebied behoort tot het herkomstgebied ‘Brabants District West’. Aanbevolen herkomsten worden weergegeven 
in Bijlage 3.  
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Volgens artikel 3 van de Vogelrichtlijn, dienen de lidstaten alle nodige maatregelen te nemen om 
voor alle in artikel 1 bedoelde vogelsoorten een voldoende gevarieerdheid van leefgebieden en 
een voldoende omvang ervan te beschermen, in stand te houden of te herstellen. 
 
In het plangebied komen heel wat soorten voor die zijn opgenomen in Bijlage 1 van de Vogel-
richtlijn (o.a. Roerdomp, Grote zilverreiger, IJsvogel, Blauwborst, Zwarte specht, Middelste bonte 
specht, Visdief en Wespendief). Deze vragen een specifieke bescherming en ook de nodige 
maatregelen om het habitat in stand te houden en uit te breiden.  
 
Ook aanwezige soorten uit de Bijlage 2 en 4 van de Habitatrichtlijn worden meegenomen bij de 
uitwerking van de beheermaatregelen. Daaronder vallen ondermeer diverse vleermuizen, de 
Kleine modderkruiper, Otter en Bever. Hierbij wordt met nadruk ingezet op het behoud en de 
verdere ontwikkeling of uitbreiding van geschikt habitat en leefgebied voor de aanwezige soorten 
en soorten waarvoor potenties bestaan. 
 

3.1.3 Algemene visie 
De globale visie voor het plangebied kan in een aantal basisprincipes worden samengevat. Deze 
leggen de link tussen de verschillende functies of potenties, de criteria voor duurzaam bosbeheer 
en de invulling van de instandhoudingsdoelstellingen voor een aantal Vogel- en Habitatrichtlijn-
soorten. ANB wenst hierbij in te zetten op kwaliteitsverbetering van de aanwezige natuurwaarden 
en een rol als gastheer voor allerlei bezoekers (cfr. strategische doelen ANB). 
 
Het betreft volgende basisprincipes: 

1. Verhogen van de globale ecologische waarde van het gebied door: 
a. herstel van diverse moeras- en graslandvegetaties,  
b. omvorming van uitheemse bosbestanden,  
c. aandacht voor dood hout en licht in het bos, 
d. verhoging van de structuurvariatie, 
e. een gericht beheer rond open plaatsen, water en bosranden 

2. Streven naar een duurzame houtoogst met aandacht voor inheemse boomsoorten en 
met respect voor de natte/gevoelige gebiedscondities en rekening houdend met de na-
tuurwaarden. 

3. Duurzame invulling van het recreatief en educatief medegebruik van het complex (reke-
ning houdend met de natuurwaarden). 

4. Behoud van de specifieke schermfunctie die het bos vervult (t.o.v. Hazewinkel). 
5. Instandhouding (en waar mogelijk uitbreiding) van de verschillende habitattypes en zeld-

zame soorten. Extra aandacht gaat daarbij naar de connectiviteit tussen de verschillende 
deelgebieden en met andere groengebieden in de directe omgeving.  

6. De sanering of het veilig stellen van de aanwezige historische asbeststortingen in het 
gebied. 

 
In het plangebied worden de verschillende functies maximaal gecombineerd en wordt het multi-
functionele karakter beklemtoond. De ecologische en recreatieve functie zijn de belangrijkste 
functies, de economische functie is ondergeschikt. Ook de verbinding met andere groengebieden 
en de adaptatie van de visie en het beheer op aanpalende terreinen aan dat binnen de betrokken 
bestanden (en vice versa) vormt een aandachtspunt.  
 
Op de Kaart 3.1: Visie en in Tabel 3.16 is de gebiedsvisie (terreintypering) voor het plangebied 
weergegeven.  
 
Tabel 3.16: Visie op bestandsniveau20. 

Beheerblok Bestand Opp. (ha) Doeltype Opmerking 

Arkenbos 1a 3,61 Elzenbos 
Spontane verbossing, deel hakhout 
en exotenbestrijding (bestrijden bam-
boe) 

                                                                 
20 De bestandstypes die wijzigen t.o.v. de actuele toestand staan cursief weergegeven. 
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Beheerblok Bestand Opp. (ha) Doeltype Opmerking 
Arkenbos 1b 0,93 Halfopen bos Integraal begrazingsblok21 
Arkenbos 1c 5,93 Halfopen bos Integraal begrazingsblok 
Arkenbos 1d 3,66 Halfopen bos Integraal begrazingsblok 
Arkenbos 1e 1,28 Elzenbos   

Arkenbos 1f 1,73 Elzenbos Deel hakhout en exotenbestrijding 
(bestrijden bamboe) 

Arkenbos 1g 3,26 Elzenbos   

Arkenbos 1h 0,30 
Hooiland  
(Glanshavergrasland)   

Arkenbos 1v1 0,69 Water  
Arkenbos 1v3 0,38 Water  

Het Broek 10a 1,50 
Weiland (Struisgras-
land) Mantel-zoomontwikkeling 

Het Broek 2a 0,27 
Voedselarm Eiken  
(-Beuken)bos   

Het Broek 2b 4,36 Elzenbos   
Het Broek 2c 0,25 Elzenbos   

Het Broek 2d 1,31 
Hooiland  
(Glanshavergrasland) 

Mantel-zoomontwikkeling met variabel 
maaibeheer (hooi- en rietland) 

Het Broek 2e 0,54 Infrastructuur Parking 

Het Broek 2f 0,51 
Voedselarm Eiken  
(-Beuken)bos   

Het Broek 2g 0,42 
Hooiland  
(Glanshavergrasland) Mantel-zoomontwikkeling 

Het Broek 2h 1,14 Elzenbos   
Het Broek 2i 0,34 Elzenbos   
Het Broek 2j 1,85 Elzenbos   
Het Broek 2v1 0,04 Water  
Het Broek 2v10 0,34 Water Hengelvijver 
Het Broek 2v11 0,40 Water  
Het Broek 2v12 0,21 Water  
Het Broek 2v13 0,60 Water Hengelvijver 
Het Broek 2v14 0,08 Water  
Het Broek 2v15 0,56 Water  
Het Broek 2v16 0,54 Water Hengelvijver 
Het Broek 2v2 0,07 Water  
Het Broek 2v3 0,09 Water  
Het Broek 2v4 0,10 Water  
Het Broek 2v5 0,14 Water  
Het Broek 2v6 0,42 Water  
Het Broek 2v7 0,69 Water  
Het Broek 2v8 0,35 Water  
Het Broek 2v9 0,09 Water  
Het Broek 3a 1,13 Elzenbos   

Het Broek 3b 0,89 
Hooiland  
(Dotterbloemgrasland)   

Het Broek 3c 2,75 Struweel Extensief uitkapbeheer 
Het Broek 3d 2,09 Halfopen bos Integraal begrazingsblok 

Het Broek 3e 0,59 
Hooiland  
(Dotterbloemgrasland)   

Het Broek 3f 0,96 Elzenbos  
Het Broek 3g 1,01 Elzenbos   
Het Broek 3h 0,89 Elzenbos   
Het Broek 3i 2,10 Elzenbos   
Het Broek 3j 3,48 Elzenbos Deel hakhout 

                                                                 
21 Met behoud van windscherm t.o.v. Hazewinkel. 
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Beheerblok Bestand Opp. (ha) Doeltype Opmerking 
Het Broek 3k 1,88 Elzenbos Hakhout 
Het Broek 3l 1,33 Elzenbos   

Het Broek 3m 1,98 
Voedselarm Eiken  
(-Beuken)bos   

Het Broek 3v1 0,23 Water  
Het Broek 3v2 0,44 Water Integraal begrazingsblok 
Het Broek 3v3 0,54 Water Integraal begrazingsblok 
Het Broek 3v4 0,15 Water  
Het Broek 3v5 0,13 Water  
Het Broek 3v6 0,15 Water  
Het Broek 3v7 0,23 Water  
Het Broek 3v8 0,41 Water  
Het Broek 3v9 0,24 Water  
Het Broek 4a 4,72 Elzenbos Deel hakhout 
Het Broek 4b 0,27 Rietland  
Het Broek 4c 1,35 Rietland Kap bos (rietontwikkeling) 

Het Broek 4d 0,60 
Hooiland  
(Dotterbloemgrasland)   

Het Broek 4e 0,85 Rietland  

Het Broek 4f 0,35 
Hooiland  
(Dotterbloemgrasland)   

Het Broek 4g 1,40 Rietland  

Het Broek 4h 3,25 Elzenbos/Rietland Deel hakhout en  
0,8 ha rietontwikkeling 

Het Broek 4i 0,69 
Hooiland  
(Dotterbloemgrasland)   

Het Broek 4j 0,75 Rietland  
Het Broek 4v3 0,63 Water Hengelvijver 
Het Broek 4v4 0,53 Water Hengelvijver 
Het Broek 4v5 0,60 Water  
Het Broek 4v6 1,42 Water Hengelvijver 
Het Broek 4v7 2,40 Water Hengelvijver 
Het Broek 4v8 1,43 Water Hengelvijver 

Het Broek 5a 0,99 Halfopen bos Integraal  
begrazingsblok 

Het Broek 5b 0,61 
Voedselarm Eiken  
(-Beuken)bos   

Het Broek 5c 2,15 Halfopen bos Integraal begrazingsblok 
Het Broek 5d 0,75 Halfopen bos Integraal begrazingsblok 
Het Broek 5e 0,34 Struweel Mantel-zoomontwikkeling 

Het Broek 5f 1,05 
Voedselarm Eiken  
(-Beuken)bos   

Het Broek 5g 0,73 Halfopen bos Integraal begrazingsblok 

Het Broek 5h 2,16 
Voedselarm Eiken  
(-Beuken)bos   

Het Broek 6a 2,47 

Boomgaard + recrea-
tief-educatieve zone 
in het ZW deel & zone 
voor kuddebeheer in 
het NW 

Incl. onthaalpunt, diverse educatieve 
inrichtingen22 en lokaal extensieve 
begrazing  

Het Broek 6b 1,62 Speelbos + ‘Bevereiland’ 
Het Broek 6v1 0,16 Water Hengelvijver 

Het Broek 7a 3,09 
Voedselarm Eiken  
(-Beuken)bos   

Het Broek 7b 2,06 Elzenbos Hakhout 
Het Broek 7c 2,52 Elzenbos Hakhout 

                                                                 
22 O.a. met streekeigen kleinveerassen, wilde bloemen en akker(on)kruidenweide, nestgelegenheid voor (wilde) bijen, 
kleinschalige waterzuiveringsinstallatie, enz. 
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Beheerblok Bestand Opp. (ha) Doeltype Opmerking 
Het Broek 7d 0,86 Elzenbos   
Het Broek 8a 3,50 Elzenbos Deel hakhout 
Het Broek 8b 3,55 Elzenbos   

Het Broek 8c 2,55 
Voedselarm Eiken  
(-Beuken)bos   

Het Broek 8d 1,93 Elzenbos   

Het Broek 8e 0,82 
Hooiland  
(Dotterbloemgrasland)   

Het Broek 8f 1,78 Elzenbos   
Het Broek 8g 3,42 Elzenbos   
Het Broek 8g 2,68 Elzenbos Spontane verbossing 
Het Broek 8h 0,03 Elzenbos   
Het Broek 8i 0,38 Elzenbos   
Het Broek 8j 0,27 Elzenbos   
Het Broek 8k 1,96 Elzenbos   
Het Broek 8l 0,12 Elzenbos   
Het Broek 8v1 0,44 Water  
Het Broek 8v10 0,66 Water  
Het Broek 8v11 0,55 Water Hengelvijver 
Het Broek 8v12 0,09 Water  
Het Broek 8v12 0,29 Water  
Het Broek 8v13 0,18 Water  
Het Broek 8v15 0,02 Water  
Het Broek 8v16 0,03 Water  
Het Broek 8v17 0,03 Water  
Het Broek 8v2 0,21 Water  
Het Broek 8v3 0,22 Water  
Het Broek 8v4 0,46 Water  
Het Broek 8v5 0,89 Water  
Het Broek 8v6 0,73 Water  
Het Broek 8v7 0,23 Water  
Het Broek 8v8 0,18 Water  
Het Broek 8v9 0,03 Water  
Het Broek 9a 1,00 Dreef  

Het Broek 9b 2,94 
Voedselarm Eiken  
(-Beuken)bos Speelbos 

Het Broek 9c 1,12 
Voedselarm Eiken  
(-Beuken)bos  Speelbos 

Het Broek 9d 0,77 Dreef  

Het Broek 9e 2,81 
Voedselarm Eiken  
(-Beuken)bos 

Speelbos - Omvorming naar inheems 
LH 

Het Broek 9f 0,61 Hondenweide  

Het Broek 9g 0,48 
Voedselarm Eiken  
(-Beuken)bos   

Het Broek 9h 1,05 Infrastructuur Loods 

Het Broek-Bloso 1a 3,67 
Voedselarm Eiken  
(-Beuken)bos Mantel-zoomontwikkeling 

Het Broek-Bloso 1b 5,74 Elzenbos   

Het Broek-Bloso 1c 1,15 
Voedselarm Eiken  
(-Beuken)bos Omvorming naar inheems LH 

Het Broek-Bloso 1d 5,97 
Voedselarm Eiken  
(-Beuken)bos Omvorming naar inheems LH 

Het Broek-Bloso 1e 0,55 Elzenbos   

Lacourt 4k 0,52 
Hooiland  
(Dotterbloemgrasland)   

Lacourt 4v1 2,01 Water  
Lacourt 4v2 4,15 Water  
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3.2 Ecologische doelstellingen 
3.2.1 Natuurgetrouw bosbeheer 
3.2.1.1 Ontwikkeling van structuurrijkere bosbestanden en bosranden 
Een belangrijke meerwaarde van het gebied wordt gevormd door de afwisseling van open en 
meer gesloten bestand(sdel)en. Om dergelijke habitats te behouden, is een gepast beheer nodig 
dat de instandhouding bewerkstelligd.  
 
Binnen de bosbestanden wordt gestreefd naar structuurrijkere bestanden door het toepassen van 
een hakhoutbeheer (zie 3.2.1.5) en een omvorming naar inheemse loofbossen (zie § 3.2.1.4). 
 
3.2.1.2 Ontwikkeling van bosranden 
Geleidelijke bosovergangen zijn momenteel nog onvoldoende aanwezig.  
Op verschillende plaatsen worden – bij voorkeur externe – bosranden gecreëerd (mantel-
zoomvegetaties). In het geval van externe bosranden, wordt een strook (bij voorkeur) grenzend 
aan of in de rand van een bestaand bos, omgevormd tot een zone waarin, via aangepast beheer 
en lokale aanplanting, een structuurrijke vegetatie ontwikkelt met overgangen van een kruidige 
zoom over een struiklaag naar de bosrand toe. Geleidelijke bosovergangen naar aangrenzende 
open ruimtes zijn bijzonder aantrekkelijk voor zangvogels, vlinders, hagedissen, … en zeker als 
ze zuidgericht zijn, zijn het geschikte biotopen voor warmteminnende dieren (invertebraten, rep-
tielen). Ook beekranden en waterlopen vormen hiervoor een opportuniteit. 
Het weiland in bestand 10a zal omzoomd worden met een houtkant. De noordelijke zijde wordt 
beplant om enerzijds een brede corridor te creëren en anderzijds de schermfunctie t.o.v. Haze-
winkel te vergroten. Ook in bestand 2g (hooiland naast 2 zijden bos) wordt een mantel-
zoomontwikkeling nagestreefd. 
 
Voornamelijk op bestandsovergangen bevinden zich enkele potenties voor het creëren en/of be-
houden van structuurrijke biotopen. Hier kunnen interne bosranden gecreëerd worden door het 
toepassen van een hakhoutbeheer (bv. bestanden 3j of 4a, zie ook § 3.2.1.5).  
 
3.2.1.3 Dood hout en dikke bomen 

De meeste bosbestanden zijn nog relatief jong (minder dan 80 jaar) zodat er maar weinig oudere 
bomen aanwezig zijn die hun aftakelingsfase hebben kunnen bereiken. Om het aandeel oude 
en/of dode bomen te verhogen (o.a. t.v.v. spechten, paddenstoelen, enz.), zullen een aantal 
maatregelen genomen worden zoals het laten staan van oudere en dode bomen in de bosbe-
standen en het laten liggen van enkele gekapte bomen, om tegen het eind van de planperiode 
het streefcijfer van 4% te bereiken. Belangrijke bestanden hierbij zijn bv. 5h en 7a, waar veel ou-
de en kwijnende populieren staan. Ook het voeren van een nulbeheer in sommige bestanden 
zorgt voor een verhoging van het aandeel dood hout. 
 
3.2.1.4 Bosomvorming 
Waar de mogelijkheid zich aanbiedt en dit niet indruist tegen andere doelstellingen (zoals het 
behoud van de schermfunctie t.o.v. Hazewinkel of het instandhouden van oude bomen), zal ge-
tracht worden om een belangrijk deel van de uitheemse bosbestanden om te vormen naar in-
heemse loofbossen gedurende de loop van de planperiode.  
Zo wordt een betere uitgangssituatie bekomen voor de verdere spontane ontwikkeling van de 
natuurlijke bostypes als het Elzenbos en het Voedselarm Eiken-(Beuken)bos. 
Volgens Roelandt (2007) zijn de potentiële bostypes te herleiden tot twee grote groepen: Elzen-
bossen en voedselarme Eiken(-Beuken)bossen. Het belangrijkste verschil tussen beiden zit in de 
vochttoestand van de ondergrond en het bodemtype (textuur) waarop deze voorkomen. Afhanke-
lijk van de kruidlaag en de boomsoortensamenstelling, kunnen dan binnen de Elzenbossen nog 
subtypes onderscheiden worden zoals het Elzen-Eikenbos, het Elzenbroekbos of het Ruigt El-
zenbos.  
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De Zwarte bes (Cassis) is een typische soort van het Elzenbroekbos. 

 
Gezien de bijzondere groeicondities in het Broek zal de nadruk hier ook op het broekbos liggen. 
De drogere bosbestanden (vnl. Bloso) zullen stelselmatig omgevormd worden naar inheemse 
loofhoutbossen van het type voedselarme Eiken(-Beuken)bos. 
 
3.2.1.5 Hakhout 

Om het broekbos in stand te houden is er naast een goed waterbeheer nood aan een goed kap-
beheer, teneinde de lichtcondities en bosverjonging op peil te houden. Dit kan best gebeuren 
door een hakhoutbeheer, waarbij een bepaalde cyclus wordt aangehouden om de aanwezige 
soorten tot net boven de grond af te zetten. 
Dergelijk beheer komt ook het beheer van de aanpalende vijvers en waterlopen ten goede (min-
der beschaduwing, bladval, enz.) en biedt tevens de mogelijkheid om een authentieke beheer-
vorm educatief toe te lichten. Bovendien kunnen dergelijke kapwerken op sommige plaatsen vrij 
eenvoudig door particulieren worden uitgevoerd, wat een vermindering van de beheerinspanning 
en een houtopbrengst met zich meebrengt. De (delen van) bestanden waar een hakhoutbeheer 
voorzien wordt, liggen dan ook naast wegen, zodat de afvoer van het hout gemakkelijk is. Waar 
mogelijk kan met planken een tijdelijke brug voorzien worden over grachten naar dergelijke be-
standen. 
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Hakhoutbeheer zorgt voor een goede instandhouding van het broekbos  

en tevens voor minder beschaduwing van de grachten. 
 

3.2.2 Open en halfopen plekken 
De open plekken in het studiegebied zijn in hoofdzaak vijvers en hooi-, graas- of rietlanden. 
Het beheer van deze percelen zal toegespitst zijn op de optimalisatie van deze biotopen en dat 
ten voordele van de (potentieel) aanwezige bijzondere soorten, met aandacht voor de connectivi-
teit met andere (deel)gebieden. Daarnaast wordt ernaar gestreefd om open en half-open plekken 
uit te breiden. 
 
3.2.2.1 Rietontwikkeling 

Ter bevordering van bv. Woudaap, Roerdomp, Bruine kiekendief, Blauwborst en Porseleinhoen 
(allen opgenomen in Bijlage I van de Europese Habitatrichtlijn23), wordt gestreefd naar een beter 
beheer ter bevordering van rietland en de uitbreiding van de oppervlakte rietland. Hiervoor zal het 
beheer van reeds aanwezige rietlanden worden geoptimaliseerd en zal gezocht worden naar ter-
reinen voor uitbreiding. Momenteel is 4,6 ha (deels verruigd) rietland aanwezig, dit wordt uitge-
breid naar 5,9 ha (deels door herstelbeheer). Ook wordt getracht om deze rietlanden (broedbio-
toop) te verbinden met de omliggende vijvers (foerageerbiotoop) en zal getracht worden meer 
rust te creëren (afschaffen wandelpad). 
 
3.2.2.2 Graslanden 
In het plangebied is er momenteel reeds meer dan 12,5 ha grasland aanwezig (boomgaard niet 
meegerekend). Hiervan is ongeveer de helft hooiland en de rest wordt begraasd. In de toekomst 
zal getracht worden om deze verder te diversifiëren. 

                                                                 
23 Het potentieel aantal broedvogels per soort is afhankelijk van o.a. de habitatkwaliteit, de aanwezigheid van voldoende 
broed- en foerageergebied en het respecteren van een minimale rustzone rond dergelijke geschikte gebieden.  
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Hooilanden 
De hooilanden (type Dotterbloemgrasland, regionaal belangrijk biotoop) herbergen op heden heel 
wat bijzondere (planten)soorten. Het beheer zal gefocust zijn op een goede waterhuishouding en 
het gepast maaien en afvoeren van de vegetatie. Voor een optimale ontwikkeling mag de water-
hoogte maximum 20-30 cm boven het maaiveld gedurende de winterperiode (tot eind maart-april) 
komen. In het voorjaar (maart-april) is de optimale waterstand plas-dras, in de zomer mag het 
grondwater tot onder maaiveld wegzakken (maximaal tot 40-60 cm onder maaiveld gedurende de 
droge zomermaanden). Bij voorkeur is een goede waterkwaliteit aanwezig, d.i. een matig fosfaat- 
en stikstofgehalte (fosfaat is hierbij meer limiterend voor de ontwikkeling van Dotterboemgraslan-
den dan stikstof). Momenteel is de waterkwaliteit van de oppervlaktewateren (Zwarte beek) bij 
inlaat van water nog niet voldoende voor ontwikkeling van Dotterbloemgraslanden. 
Bij de iets drogere, doch voedselrijke graslanden (type Witbolgrasland), zal het maaibeheer ge-
optimaliseerd worden om een bloemenrijker aspect te bereiken (type Glanshavergrasland). 
Bijkomend zal speciale aandacht moeten gaan naar het eutroof water dat uit de sterk vermeste 
aangrenzende landbouwgronden komt en een bedreiging vormt voor het behoud en de ontwikke-
ling van sommige Dotterbloemgraslanden. Er zou bijvoorbeeld extra buffer gecreëerd kunnen 
worden in de zone langs bestand 8e. 
 
Weilanden 
De zuidelijke helft van bestand 10a kan een extensief graasbeheer krijgen met als doel de in-
standhouding van een schraal en bloemenrijk grasland (type Struisgrasgrasland). 
 
Een deel van de boomgaard 6a wordt extensief begraasd. Dat gebeurt momenteel met schapen, 
maar dit vormt een uitdovend beleid. De boomgaard kan nadien wel deels ingeschakeld worden 
in het integraal begrazingsblok (met o.a. een vangkraal om het vee te kunnen verzamelen). 
 
3.2.2.3 Halfopen vegetaties en struweel 

Het halfopen bestand 8g en Bloso-bestand 1a zullen in de toekomst verder kunnen verbossen. 
Dit komt de connectiviteit tussen verschillende deelgebieden ten goede en dit vormt tevens het 
voorkeursbiotoop voor tal van (bijzondere) soorten zoals vlinders, kleine zoogdieren, Zomertortel, 
Nachtegaal en Spotvogel. 
 
De op heden als “struweel” gecatalogeerde bestanden (zie Kaart 2.6: Bestandstype) zullen in de 
meeste gevallen om dezelfde reden (deels) open gehouden worden. Dit kan gebeuren door het 
selectief uitkappen van een deel van de grootste bomen of struiken waar deze dichter bij elkaar 
staan (bestand 3c). Een deel van het hout kan men laten liggen, een deel kan als brandhout ge-
bruikt worden. Andere percelen kunnen ook worden ingerasterd in een begrazingsblok (bestan-
den 3d, 5c, 5g), terwijl nog anderen deels door een gericht (kap)beheer tot rietland kunnen wor-
den omgevormd (bestand 4c). 
 
Op de begraasde droge open terreinen van het Arkenbos wordt het graasbeheer verdergezet. 
Teneinde de doeltreffendheid van de begrazing te verbeteren en de nodige beheerinspanning af 
te bouwen, kan hiervoor best gekozen worden voor een groter begrazingsblok. Hiertoe dient 
evenwel een grotere perimeter afgebakend te worden en gezien de terreincondities kan dan ook 
best gekozen worden voor een andere diersoort (bv. Gallowayrunderen en/of ezels24). De in-
rastering van aanpalende bosbestanden in het begrazingsblok heeft bovendien tot resultaat dat 
de zaailingen van de oude Amerikaanse eiken in bestand 1d worden onderdrukt en dat er een 
continue verjonging van de bospercelen plaatsvindt (met een “halfopen bos”25 tot gevolg).  
 

                                                                 
24 Een alternatief is het inzetten van enkel Galloways, al zal dan het eten van houtige opslag minder gebeuren dan met 
ezels. De begrazingsdichtheid ka hiertoe evenwel aangepast worden. 
25 De begraase zone bestaat uit een afwisseling van opgaande bomen of struiken en een ruig grasland. In voorliggend 
geval zal de nadruk eerder liggen op het struweel i.p.v. op de open bestandsdelen (m.a.w. lage begrazingsdruk), met een 
verhouding 70% struweel en bos en 30% open delen. 
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3.2.2.4 Boomgaard 

De hoogstamboomgaard rond het Scheyvaertshof zal deels heraangeplant worden en dit met 
streekeigen en plaatsgebonden soorten (i.s.m. Nationale boomgaardenstichting). De boomgaard 
zal tevens een aangepast beheer krijgen, waarbij de bomen jaarlijks de nodige organische mest 
zullen krijgen om optimaal te groeien op de schrale zandbodem. 
Een deel van de boomgaard zal opengesteld worden voor het publiek en wordt d.m.v. een nieuw 
wandelpad beter toegankelijk gemaakt. Aanvullend kunnen de reeds bestaande kleinschalige 
waterzuivering, de nieuwe waterzuivering en een “voswerend” kippenhok (zie verder) mee inge-
schakeld worden in het educatieve luik, evenals o.a. het aanwezige kleinvee. 
 

 
Zicht op de boomgaard met een sterke uitval bij de fruitbomen. 

 
3.2.2.5 Natuurakker 
Aanpalend aan de loods naast het Scheyvaertshof, ligt op heden een klein stuk braakliggende 
grond dat gebruikt wordt om bosplantgoed tijdelijk in te kuilen. Door de bouw van een nieuwe 
loods in bestand 9h vervalt deze functie echter en kan dit perceel – in het kader van natuuredu-
catie – ingezaaid worden met een bloemen- of bijenmengsel of kan het omgevormd worden tot 
een educatieve moestuin26. Het beheer gebeurt dan bij voorkeur volgens de principes van de 
biologische landbouw. Ze worden pas in het voorjaar geploegd ten gunste van overwinterende 
soorten. In deze zone zou ook het kokosbed dat dienst zou doen als waterzuivering gesitueerd 
worden. 
 
3.2.2.6 Poelen en vijvers  
Het beheer van de vijvers zal meer afgestemd worden op het gebruik ervan. Bij de hengelvijvers 
zullen de oevers meer open gehouden worden en zullen hengelplaatsen worden ingericht. De 
hengelvijvers zijn verspreid aanwezig over het plangebied, maar met een concentratie in het 
westelijk en zuidelijk deel. 
 

                                                                 
26 Bijkomende elementen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: imkerijdemonstratie, een kruidentuin, teelt van bijzondere 
groenten of gewassen, een weerstation of organisatie van thematische activiteiten; gekoppeld aan de natuureducatieve 
werking van het onthaalcentrum. 
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Andere vijvers zullen een meer natuurgericht beheer krijgen t.v.v. waterfauna of –flora (zie § 
3.2.4 en § 3.2.5.2). 
 

3.2.3 Drevenbeheer 
Het aantal dreven binnen het plangebied is vrij laag, doch ook hier zal toegezien worden op het 
maximaal behoud en optimaal beheer ervan. Dreven vormen namelijk geschikte geleidingsstruc-
turen voor tal van diersoorten en kunnen tevens broed- en foerageermogelijkheden bieden. 
De holten van oude bomen bieden nest- en schuilplaats voor vleermuizen, spechten en holen-
broeders. Het in stand houden en onderhouden van de dreven zal deze organismen ten goede 
komen. Om de veiligheid van recreanten te verzekeren zal jaarlijks een visuele controle van de 
bomen gebeuren en zullen minstens om de drie jaar de dode – over de toegankelijke wegen 
hangende – takken uit de dreven verwijderd worden. 
De overgang van de dreef naar de aanpalende bestanden zal – waar mogelijk – ook natuurlijk 
beheerd worden. 
 
Om de landschappelijke en natuurwaarde van de dreven te versterken worden in de dreefstroken 
die door bos lopen (bestand 9d) een mantel-zoombeheer gevoerd aan beide zijden van de dreef 
(minimaal 5 m tot 15 m).  
 
Er bevinden zich nog enkele belangrijke dreven in de directe nabijheid van het Broek, die de 
connectiviteit van het Broek met omliggende open gebied verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld de 
Kasteeldreef, de Molendreef en de dreef naar het Scheyvaertshof.  
 
Voor wat betreft de doelstellingen t.b.v. vleermuizen verwijzen we naar § 3.2.5.1. 
 

3.2.4 Waterbeheer 
Veel natuurwaarden in het gebied (Dotterbloemgraslanden, Elzenbossen) zijn afhankelijk van 
een goede waterhuishouding, zowel wat kwaliteit als wat kwantiteit betreft.  
 
Waterkwaliteit 
De kwaliteit is moeilijk beïnvloedbaar in het gebied zelf, aangezien externe factoren 
(aangrenzende landbouwgebieden & kwaliteit Zwarte beek) de waterkwaliteit beïnvloeden. 
Vermindering van de aanrijking met organische nutriënten door bladval van omringende bomen 
kan gebeuren door lokaal een hakhoutbeheer in te stellen. Enkele van de hakhoutzones liggen 
naast grachten en/of vijvers, zodat deze doelstelling hier van toepassing is (o.m. de vijvers 3v8, 
4v2 en 4v3). Een hakhoutbeheer zorgt voor meer lichtinval, wat de ontwikkeling van 
watervegetaties (o.m. met Blaasjeskruid) ten goede komt. 
Voldoende plaats voor watervegetatie komt daarenboven de zuivering van het water ten goede. 
Daarom zullen ruimingen gefaseerd gebeuren en wordt tevens een optimale diversiteit van 
vegetatietypes en plantensoorten nagestreefd in de verschillende waterlopen. Waterkwaliteit 
wordt dus nagestreefd door enerzijds een vlotte afvoer van vervuild water en anderzijds door 
voldoende rententiemogelijkheden (zo dicht mogelijk bij de vervuilingsbron, in casu de landbouw) 
om d.m.v. aanwezige plantengroei het water te zuiveren. 
 
Waterkwantiteit 
Optimaal dienen voor de (grond)waterafhankelijke vegetatietypes zoals de Rietvegetaties, de 
Dotterbloemgraslanden en de vochtige tot natte Elzenbossen een voldoende hoge 
grondwaterstand aanwezig te zijn. Van belang voor de ontwikkeling van Elzenbroekbossen is de 
maximale amplitude van de grondwaterstand. In het Model Valleibos 1.0 voor beek- en 
rivierbegeleidende bossen in Oost-Vlaanderen (De Becker et al., 2004) blijkt een maximale 
grondwaterschommeling (amplitude) van 0,7 m het Mesotroof Elzenbroekbos van het Ruigt-
Elzenbroekbos te onderscheiden. Dit laatste bostype kan grotere waterschommelingen vertonen. 
De grondwaterstand mag voor Ruigt-Elzenbroekbos niet lager bedragen dan 60 cm onder 
maaiveld, voor Elzenbroekbos is dit 40 cm.  
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De grondwaterstand onder Dotterbloemgraslanden schommelt tussen 0 en -60 cm en de sei-
zoenale fluctuaties zijn niet groot. In de winter zijn de graslanden periodiek ondiep overstroomd 
tot ca. 20 cm hoogte boven maaiveld). De vegetatie wordt in hoge mate bepaald door het grond-
water en is daardoor zeer kwetsbaar voor grondwaterstandsveranderingen. Indien water tijdens 
het late voorjaar en de zomer boven maaiveld blijft staan, onstaat de kans op ontwikkeling van 
grote zeggenvegetaties. Ook bij overstroming met vervuild (geëutrofieerd) beekwater leidt dit tot 
een stijging van het voedingsstoffengehalte in het water en de waterbodem, waardoor eutrofi-
ering optreedt. Een gevolg hiervan is het versterkt ontwikkelen van dominante soorten zoals 
Liesgras, Rietgras en grote zeggen. Ook in de bossen kan een sterke verbraming en ruderalise-
ring optreden t.g.v. voedselrijk (grond)water. 
 
Optimaal wordt het kwantitatief waterbeheer op een peil gehouden dat voldoet voor de ontwikke-
ling van de doeltypes Dotterbloemgrasland en Elzenbos. Hiervoor wordt een peil van 1,40 m 
TAW aangehouden (in de bestanden van ANB). Een kleine schommeling zal plaatsvinden tussen 
winter- en zomerpeil, doch dit wordt – conform de OVAM-studie – als minimum peil beschouwd. 
Indien in droge zomers rekening wordt gehouden met een peil van 1,20m, is het aan te bevelen 
dat het maximale peil in de winter (november-maart) niet boven 1,60m TAW komt. 
Om dit te kunnen handhaven, zal de aanwezigheid van regelbare stuwen nodig zijn. Om een vlot-
te afvoer te garanderen, dienen de voornaamste watervoerende grachten maximaal vrij gehou-
den te worden van tak- en bladafval. 
 
Het Dotterbloemgrasland is een graslandtype dat onder invloed van mineraal- en basenrijke kwel 
van grondwater staat (Schamineé et al. 1996). Bovendien mag het nutriëntengehalte niet te hoog 
zijn. Richtwaarden hierbij zijn 0.65 mg/l nitraat (NO3-) en 0.45 mg/l fosfaat (P) (Huybrechts et al., 
2000). 
 
Visie putten oostelijk deel 
Op korte termijn bestaat de visie voor perceel 8 hoofdzakelijk uit (Elzen)bos en water. Deze zone 
van het domein wordt echter gekenmerkt door een historische verontreiniging met asbesthou-
dend afval, waarmee wegen en oevers verstevigd werden. Zolang deze vervuiling in deze site 
aanwezig is, hypothekeert dit een actief beheer en toegankelijkheid van deze zone. Wel werd bij 
de 1e sanering reeds rekening gehouden met de mogelijkheid om seizioensgebonden vismigratie 
mogelijk te maken. 
 
Momenteel zijn nog niet alle delen met asbestvervuiling gesaneerd en wordt de waterhoogte op 
een peil gehouden dat een aantal asbestverstevigde oevers niet droog koment te vallen. Het 
streefpeil is hiervoor 1,40 m TAW (cfr. OVAM-studie). In de loop van 2014 plant OVAM een 
nieuwe studie waarin een aantal opties worden onderzocht. In afwachting van verdere ontwikke-
lingen, wordt het huidig beheer verdergezet met de vooropgestelde waterhoogte. 
 
De lange termijnvisie voor perceel 8 bestaat uit een grote aaneengesloten zone met waterplas-
sen en aquatisch riet, met aan de randen een overgangszone naar Elzenbos, alsook open corri-
dors naar de reeds bestaande rietlanden (4j en 4g) en open water (4v8). Op die manier wordt 
leefgebied gecreëerd voor Roerdomp, Woudaap, Blauwborst, Porseleinhoen, e.d. Ook de Bever 
moet hier zijn plaats kunnen vinden. 
 
Deze visie kan maar in uitvoering gaan als er een concreet saneringsproject wordt opgestart, met 
daaraan gekoppeld de nodige vergunningen, budgetten en de nodige opvolging door OVAM.  
Indien binnen de planperiode van het beheerplan zou blijken dat er tot een volledige sanering 
kan overgegaan worden, dan kan best gekeken worden naar mogelijkheden tot de verhoging van 
de natuurwaarden in de stukken waar ingrepen noodzakelijk zijn. Zo wordt voorgesteld om dit 
deelgebied op termijn tot een grote moeraszone om te vormen. Vijvers kunnen daarbij deels ver-
landen (met het behoud van een minimale oppervlakte diep en open water) en de dijken tussen 
de waterpartijen kunnen lokaal afgegraven worden tot zo’n 0,5 m onder waterniveau, waardoor 
moerasvegetaties zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ook het afschuinen van de (zonbeschenen) 
vijverranden en -oevers behoort tot de aanbevelingen, naast het zorgvuldig omspringen met in-
vasieve exoten (Reuzenbalsemien, Japanse duizendknoop, e.d.) die in het gebied of in de ge-
bruikte bodem aanwezig kunnen zijn. 
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Ecologisch visstandsbeheer 
Zie hiervoor § 3.2.5.2. 
 

3.2.5 Soortgerichte doelstellingen 
3.2.5.1 Vleermuizen 
Volgende aanbevelingen m.b.t. vleermuisvriendelijk beheer kunnen gegeven worden op basis 
van de doelgerichte inventarisatie in het gebied in 2012 (zie bijlage 8). 
 
Holle bomen 
Vijf van de zeven waargenomen soorten vleermuizen hebben meestal verblijfplaatsen in holle 
bomen. Het plangebied is nu relatief arm aan dikkere bomen, zeker na het verwijderen van Ame-
rikaanse eiken. Het maximaal behoud van holle bomen is dan ook zeker noodzakelijk. Hierbij is 
zowel aandacht nodig voor levende bomen met holtes (spechtengaten, rottingsholtes) als voor 
staand dood hout (met losse schors) (cf. Meshede & Heller 2000). 
Een vleermuiskolonie kan tot 50 verschillende bomen per seizoen gebruiken (Boye & Dietz 
2005), en ook diverse andere dieren (vogels, marters, eekhoorns) maken gebruik van holle bo-
men. Om voldoende verblijfplaatsen te verzekeren vermelden Meshede & Heller (2000) daarom 
een streefcijfer van minimaal 10 bomen met holtes per hectare. Enerzijds kunnen bepaalde per-
celen met veel oude en dikke bomen een niets-doen beheer krijgen, zodat ‘eilanden’ met veel 
dood hout en holle bomen ontstaan. Anderzijds is ook het behoud van holle bomen in beheerde 
percelen en dreven belangrijk. Ervaring in het Broek leert dat vleermuizen vaak ook onder schors 
van kwijnende populieren een zomerverblijf kiezen. 
Naast het behoud van holle bomen is ook het selecteren van jongere bomen die in de toekomst 
oud en hol mogen worden belangrijk. 
 
Kapwerken 
De gunstigste periode (eigenlijk de minst ongunstige) om zaag- of kapwerk aan mogelijke vleer-
muisbomen te verrichten, is tussen 1 september en 15 oktober. De jonge vleermuizen zijn dan 
vliegvlug, de kolonies zijn meestal uiteengevallen in kleinere groepen en de winterslaap moet 
nog beginnen. Ook na de winterslaap, in maart, kunnen kappingen plaatsvinden, al is deze peri-
ode naar bv. spechten toe minder geschikt. 
 
Exotenbeheer 
Hoewel de omvorming naar inheems loofhout zeer positief is voor het prooiaanbod van vleermui-
zen kunnen exotische bomen, in het bijzonder Amerikaanse eik, zeer belangrijk zijn als verblijf-
plaatsen voor vleermuizen (Lefevre 2011). In het gebied behoren ze tot de weinige bomen die 
groot en dik genoeg zijn om holtes te kunnen bevatten die geschikt zijn voor vleermuizen. Hoe-
wel nabij de resterende Amerikaanse eiken in perceel 9e geen indicaties voor vleermuisverblijf-
plaatsen konden worden vastgesteld, betekent dit niet dat de bomen zonder risico kunnen gekapt 
worden. De bomen kunnen bv. wel in de winter door vleermuizen gebruikt worden. Bij deze kap-
ping moet men daarom rekening houden met dezelfde voorschriften als voor het kappen van in-
heems loofhout (zie hierboven). 
 
Dreven en connectiviteit 
Naar connectiviteit toe is het behoud van de dreven in het zuiden van het gebied belangrijk (9a, 
9d). Deze worden gebruikt door vrij grote aantallen dwergvleermuizen om te vliegen van hun ko-
lonieplaats naar hun foerageergebied. 
Naar verblijfplaatsen toe is ook de beukendreef ten zuiden van het domein (naast de vijvers, na-
bij het café ’t Fonteintje) belangrijk. De bomen in deze dreef behoren tot de oudere in het gebied 
en bevatten nu al holtes. Hoewel nu geen indicaties voor kolonies gevonden werden, lijken ze 
veel potentieel te bieden. 
 
Vijvers 
Naast een goede waterkwaliteit is een natuurlijke oeverstructuur van belang voor het voedsel-
aanbod. De watervleermuis jaagt enkel boven gladde wateroppervlakken (golven of watervegeta-
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tie geven problemen bij de echolocatie). Daarom zou het best zijn om een aantal vijvers beschut 
te houden door de bomen op de oever te behouden, zodat deze ook op winderige dagen ge-
schikt blijven. Dit gebeurt in het plangebied door slechts een beperkt aantal randen van vijvers in 
hakhoutbeheer te zetten.  
Een beheer van Gele plomp wordt eveneens voorzien. 
 
Structuurdiversiteit en open plekken 
Als jachtgebied hebben vleermuizen vooral veel variatie nodig. Ongelijkjarige percelen met een 
hoge structuurvariatie genieten de voorkeur bij de typische bossoorten (bv. grootoorvleermuizen). 
Andere soorten (bv. Laatvlieger) hebben een voorkeur voor open en lichtrijke percelen met een 
ijle boomlaag.  
Ook kleinschalige open plekken, hooilandjes en graasweiden hebben een grote insectendiversi-
teit, en zijn sterk in trek als jachtgebied bij vleermuizen. Hierbij is ook een geleidelijke overgang 
naar het bos, met een soortenrijke mantel- en zoomvegetatie belangrijk. Dit gebeurt in het plan-
gebied door het bevorderen van bosranden en het integraal begrazingsblok moet voor veel struc-
tuurvariatie zorgen. 
 
Inrichten van extra zomerverblijfplaatsen 
De kolonies van Grootoorvleermuis en Gewone dwergvleermuis bevonden zich in privéhuizen in 
de omgeving van het domein en niet in het domein zelf, vermoedelijk door een gebrek aan ge-
schikte kolonieplaatsen (o.a. onvoldoende holle bomen). Naast holle bomen bewonen grootoor-
vleermuizen ook zolders. Via relatief eenvoudige maatregelen kan een duurzame verblijfplaats 
gecreëerd worden door de zolderruimtes van de boswachterswoning en de aanpalende voorma-
lige loods vleermuisvriendelijk in te richten. Ook de nieuwe loods kan vleermuisvriendelijk worden 
ingericht en kan daarnaast bv. ook in nestgelegenheid voorzien voor o.a. Gierzwaluwen en/of 
wilde bijen. Verder bestaat de mogelijkheid om speciaal voor vleermuizen bedoelde constructies 
op te richten. 
 

 
Door de aanwezigheid van enkele vleermuiskasten is het Scheyvaertshof “vleermuisvriendelijk”. 

 
Lichthinder 
Diverse vleermuissoorten die in het gebied voorkomen of voorkwamen, in het bijzonder de Meer-
vleermuis, Watervleermuis, Grootoorvleermuis en Baardvleermuis, zijn zeer gevoelig voor kunst-
licht.  
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In dit opzicht is het belangrijk de duisternis in het gebied te behouden en geen extra verlichting 
aan te brengen. Donkere verbindingen met nabijgelegen gebieden zoals het provinciaal domein 
broek De Naeyer, de Biezenweiden en de zeilvijver de Bocht moeten behouden blijven. 
 
3.2.5.2 Vissen 
SBZ-H 
Het deel van de Zwarte beek dat grenst aan Blosobestand 1a, maakt deel uit van het Habitat-
richtlijngebied “Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent”.  
Zowel de Bittervoorn, Rivierprik, als de Kleine modderkruiper werden voor dit gebied als belang-
rijke soorten aangeduid. Voor deze soorten is het verbeteren van de waterkwaliteit en de vispas-
seerbaarheid van een aantal migratieknelpunten het belangrijkste aandachtspunt.  
In tweede instantie vormt het (plaatselijk) laten liggen van dik dood hout in de waterloop, het ver-
hogen van de pool-riffle structuur en het bevorderen van watervegetatie een pluspunt om als ge-
schikt leefgebied in aanmerking te komen. 
 
Populatiesamenstelling 
Volgende aanbevelingen volgen uit het visstandsonderzoek van een aantal vijvers in het Broek: 

• In de vijvers te Blaasveldbroek is er sprake van een vrij evenwichtige visstand, waarbij 
natuurlijke rekrutering is vastgesteld bij een groot aantal soorten. Het uitzetten van vis op 
deze vijver lijkt daarom niet noodzakelijk. De aanwezige vegetatie biedt paai- en op-
groeimogelijkheden en vormt samen met de plaatselijk holle oevers met boomwortels en 
ingevallen bomen voldoende schuilmogelijkheden.  

• In één van de vijvers (bestand 8v11) werd een visstand aangetroffen die afweek van de 
andere vijvers. In principe staan de vijvers met elkaar in verbinding, waardoor er migra-
tiemogelijkheden zijn tussen de verschillende vijvers. Verlanding van het aanwezige slo-
tenstelsel kan deze migratiemogelijkheden eventueel belemmeren. Op basis van de hui-
dige resultaten is niet vast te stellen of er sprake is van belemmeringen in de migratie-
mogelijkheden, er kan ook sprake zijn van andere omstandigheden in deze vijver, lei-
dend tot een ander visbestand. Dit laatste is namelijk zeer aannemelijk, gezien de ligging 
in het bos.  

• In de vijvers te Blaasveldbroek worden de laatste jaren uitzettingen verricht van paling 
(glasaal). In het kader van soortherstel zijn deze uitzettingen alleen zinvol indien paairijpe 
exemplaren (schieralen) de vijvers kunnen verlaten en naar de paaigronden (Sargasso-
zee) kunnen trekken. In het Broek bestaat momenteel een vismigratieknelpunt t.h.v. de 
Zwarte beek, zodat deze migratie belemmerd wordt. 

 
Vismigratie 
Het behoud van een minimale waterstand in de bestanden mag niet ten koste gaan van de vis-
migratie. De sluizen en stuwen in het gebied zullen aangepast moeten zijn om – minstens een 
deel van het jaar – een vlotte vispassage mogelijk te maken (van en naar het gebied). 
Er wordt getracht om voor de verschillende soorten(groepen) goede voortplantings-, schuil- en 
foerageermogelijkheden te bieden in de verschillende vijvers en grachten. Een goede structuur- 
en waterkwaliteit, alsook connectiviteit wordt bijgevolg nagestreefd in de verschillende waterpar-
tijen. 
 
3.2.5.3 Bever en Otter 

Bever en Otter zijn opgenomen in de Europese habitatrichtlijn en verdienen bijkomende aandacht 
gezien de zeldzaamheid en het voorkomen in de onmiddellijke omgeving. 
De belangrijkste ingrepen dienen te gebeuren op het vlak van verbindingen met de actuele ver-
spreidingsgebieden en het wegwerken van migratieknelpunten (zoals draadafsluitingen en een 
drukke verkeersader zoals de Stuyvenbergbaan).  
Het Broek is een potentieel leefgebied voor deze soorten (en was vroeger het biotoop voor de 
Otter) en het beheer zal – waar mogelijk – aandacht hebben hiervoor. De belangrijkste ingrepen 
zullen echter moeten plaatsvinden buiten de bestanden van het bosbeheerplan en hiervoor werd 
reeds overleg gepleegd tussen de verschillende betrokken partijen en overheden. 
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3.2.5.4 Overige diersoorten 

Er wordt sowieso gestreefd naar een evenwichtig ecologisch beheer met aandacht voor fauna, 
flora, fungi, enz. Ook andere soortengroepen dan dewelke hierboven vernoemd zijn, zullen dus 
betrokken worden bij de uitwerking van het toekomstig beheer. Hiervoor kan ondermeer gedacht 
worden aan bosrand- en graslandbeheer voor vlinders, oever- en waterbeheer voor libellen, ont-
snippering, rustzones/-periodes en aangepaste beheermaatregelen voor amfibieën. 
 
 

3.3 Sociale en educatieve doelstellingen 
Het plangebied heeft niet alleen een grote ecologische waarde. Ook voor recreanten is het ge-
bied een sterke aantrekkingspool. Om te vermijden dat beide in conflict komen, is een duidelijk 
onderscheid tussen gebieden waar recreatie gewenst is en waar niet, absoluut noodzakelijk. 
Rustzones zijn belangrijk. De gebruikers worden zo gestuurd dat de meest kwetsbare zones van 
het gebied gevrijwaard blijven van verstoring.  
Het is daarom het streefdoel om de recreatieve functie van het gebied verder te optimaliseren 
rekening houdend met de ecologische draagkracht van het gebied.  
 

3.3.1 Speelbos 
Op twee locaties wordt een speelzone ingericht (bestanden 6b, 9b, 9c en 9e). De totale opper-
vlakte aan speelbos bedraagt hierbij 8,5 ha (5,6% van het Broek).  
In hoofdzaak zal het beheer toegespitst worden op het verhogen van de belevingswaarde en het 
maximaal bewaren van de veiligheid. De speelzones worden zo ingericht dat ze zeer aantrekke-
lijk zijn voor verschillende leeftijdsgroepen en het betreden van andere bestanden ontmoedigd 
wordt. Enkel in bestand 9b, 6b en in uitbreiding 6a zullen een zekere vorm van spel-elementen 
ingebracht kunnen worden. Deze zijn zo natuurlijk mogelijk en stimuleren vooral een natuurlijke 
beleving van het bos (houtstammen, plassen, takken, …). In bestand 6a wordt het eiland inge-
richt als extra speeleiland, zijnde als bevereiland. Hiertoe zal een brug voorzien worden en aan-
gelegd worden als beverdam. Tevens worden andere elementen ingebracht, zoals o.m. een 
picknickzone met picknickbanken en vuurplaats, voldoende veilige spelelementen (waterpomp, 
e.d.), enz. Hierdoor wordt het eiland mee ingeschakeld in het speelbos. 
 
In het speelbos wordt om de 3 jaar een veiligheidssnoei uitgevoerd. Jaarlijks gebeurt een visuele 
controle op gevaarlijk dood hout, gevaar op afbrekende takken, e.d. 
 

3.3.2 Parking 
De parking in bestand 2e zal behouden blijven en dit zonder uit te breiden, doch met aandacht 
voor de onder § 2.7 vernoemde knelpunten. Ook op andere locaties is geen bijkomende parking 
gepland. De reeds aanwezige parkeermogelijkheden bij het Fonteintje, langsheen de Stuyven-
bergbaan en nabij de gebouwen van Bloso volstaat namelijk. 
 

3.3.3 Fiets- en wandelmogelijkheden 
De aanwezigheid van het gevarieerd landschappelijk en ecologisch waardevolle gebied maakt de 
natuur in de streek uniek. Vanuit dit gegeven vormen algemene natuur- en landschapsgerichte 
recreatie (fietsen, recreatief wandelen en joggen) momenteel reeds een belangrijke component 
van het Broek. Hiertoe zijn reeds heel wat aangepaste routestructuren en infrastructuur aanwe-
zig. Doorheen het bos lopen een aantal wandel- en fietspaden, er is ook een hondenweide en 
twee speelzones voor kinderen aanwezig. Verder oefent het onthaalpunt Scheyvaerts een be-
langrijke aantrekkingskracht uit.  
Rond het Broek zijn echter ook heel wat recreatieve routes (o.m. fiets- en wandelknooppunten-
netwerken) en bezienswaardigheden aanwezig (zie Kaart 2.15a: Wandelroutes en Kaart 2.15b: 
Fietsroutes). 
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Het recreatief netwerk in en rond het Broek kan echter nog geoptimaliseerd worden. Samen met 
het Agentschap voor Natuur en Bos, Bloso en verschillende andere betrokkenen (vzw Natuur-
punt, Provincie Antwerpen, Toerisme Provincie Antwerpen, Toerisme Rupelstreek, Regionaal 
Landschap Rivierenland, Stad Mechelen en Willebroek) werd overlegd hoe de recreatieve ont-
sluiting in en rond het gebied het Broek kon verbeterd worden en dit met respect voor de natuur 
en andere aanwezige functies. 
 
Voor de optimalisering van de recreatieve routes werden een aantal randvoorwaarden als uit-
gangspunt genomen: 

- Langs en op de watersportbaan Hazewinkel worden activiteiten of wedstrijden georga-
niseerd. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de aanpassing van het recrea-
tief netwerk. 
- Natuur- en landschapsgerichte recreatie mag de natuurwaarden van het Broek niet ne-
gatief beïnvloeden. Belangrijk is om zogenaamde “ecologische rustzones” (voor fauna) te 
voorzien en voldoende spreiding te bekomen inzake recreatie. 
- Het provinciedekkende fietsknooppuntennetwerk heeft een groot succes. Dit netwerk 
betekent een sterke stimulans voor het recreatieve medegebruik in de streek. Momenteel 
ontbreekt echter nog een belangrijke lus doorheen het Broek, die de fietsers kennis laten 
maken met het onthaalpunt. 
- In een aantal zones zijn er potenties voor de uitbreiding van het wandelknooppunten-
netwerk; in andere zones zijn er uitgelezen mogelijkheden voor de reductie van wandel-
paden, met name in die zones waar “ecologische rust” belangrijk is. 

 
Voor het Broek zelf en de ruime omgeving werd een visie uitgewerkt voor het recreatief netwerk 
(zie Kaart 3.2a: Visie recreatie - wandelen en Kaart 3.2b: Visie recreatie - fietsen). Hierbij worden 
zowel aanpassingen aan het wandel- en fietsnetwerk voorgesteld. 
De optimalisering van het wandelnetwerk zorgt voor een bijkomende lus in het wandelknooppun-
tennetwerk zuidelijk van ’t Fonteintje. Een aantal kleinere paden in het Broek zelf wordt afgeslo-
ten. Dit komt voornamelijk de vorming van ecologische rustgebieden en het integraal begra-
zingsblok ten goede. Dit heeft tevens als doel om de historische asbestvervuiling optimaal te 
kunnen beheren (in overleg met OVAM) en de resterende paden beter en gerichter te kunnen 
onderhouden. 
 
Fietsknooppunten zullen wegens te veel interferentie met andere recreanten zoveel mogelijk 
rond het Broek gelegd worden in plaats van erdoorheen, met een uitzondering naar het bezoe-
kerscentrum. Dit betekent ook een verbetering van de ontsluiting richting whiskystokerij (Blaas-
veld). Verder wordt het pad ten zuiden van de plas van Hazewinkel opengesteld voor fietsers en 
opgenomen in het fietsknooppuntennetwerk. Bij wedstrijden op Hazewinkel wordt er een tijdelijke 
omleggingsweg voorzien die zuidelijk van het Broek loopt. De nodige aanpassingen en verbete-
ringen inzake toegankelijkheid en veiligheid dienen hiertoe nog uitgevoerd te worden door de 
bevoegde instanties (o.m. verbetering fietspad t.h.v. ’t Fonteintje, Stuyvenberglaan). 
 
Gezien de huidige druk op de bestaande paden en de beperkte mogelijkheden voor uitbreiding, 
worden er in het Broek geen mogelijkheden gezien voor ruiterpaden. 
 
Verschillende vijvers werden in het verleden als hengelvijver aangeduid. Gezien de toekomstige 
wijzigingen in de toegankelijkheid van enkele paden en de beperkte vraag naar hengelvijvers, zal 
het aantal beschikbare vijvers worden teruggeschroefd. De overige zullen dan wel een beter 
aangepast beheer krijgen. 
 
Schaatsen kan enkel indien burgemeester en brandweer dit goedkeuren en opvolgen. 
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3.4 Wetenschappelijke doelstellingen 
Het gebied herbergt tal van zeldzame plant- en diersoorten en vervult daardoor een belangrijke 
wetenschappelijke functie op het vlak van het behoud van de populatie.  
Om de genetische diversiteit te verbeteren is het daarom aangewezen om de connectiviteit met 
naburige groengebieden te verbeteren. 
Om de lokale staat van instandhouding te kunnen beoordelen, is het aangewezen om verschil-
lende soortengroepen op regelmatige basis te monitoren en waar nodig kan dan de gebiedsvisie 
eventueel op termijn worden bijgestuurd op basis van nieuwe vondsten. 
 
 

3.5 Milieubeschermende doelstellingen 
Het volledige plangebied vervult een belangrijke schermfunctie t.o.v. negatieve invloeden van 
buitenaf.  
 
Het behoud van een minimale waterstand in het Broek (1,4m TAW) en in de zeilvijver van Haze-
winkel (1,2m TAW) zorgt – naast een goede biotoopontwikkeling – mede voor een goede af-
scherming van de aanwezige resten van de historische asbestvervuiling. Het periodiek overstro-
men van het Broek is momenteel echter niet optimaal, gezien de slechtewaterkwaliteit van de 
Zwarte beek. 
 
 

3.6 Economische doelstellingen 
De economische gebiedsfunctie is in het Broek van ondergeschikt belang. De op heden nog 
aanwezige restanten van de oude populierenaanplanten zullen behouden blijven ter verhoging 
van het aandeel oude bomen en dood hout.  
Ook de andere oude bomengroepen (zoals de Amerikaanse eik in bestand 1d) zullen om dezelf-
de reden behouden blijven.  
Een financiële meerwaarde kan wel bekomen worden uit de particuliere verkoop van brandhout 
(hakhoutbeheer broekbossen).  
 
De oude loofhoutbeplantingen in Blosobestanden 1c en 1d zullen daarentegen wel gekapt wor-
den, teneinde van een duurzame verjonging te bewerkstelligen (met respect voor de schermfunc-
tie). Deze zullen een zekere economische opbrengst met zich mee brengen. 
 
De financiële ‘opbrengst’ is niet louter een geldelijke opbrengst, maar kan er vooral ook in be-
staan dat beheerwerken door particulieren kunnen gedaan worden waardoor ze minder arbeids-
inzet vergen van ANB. Dit kan zowel voor maaibeheer als voor hakhoutbeheer. 
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4 Beheermaatregelen 

4.1 Beheer in de tijd 
De uit te voeren beheermaatregelen en kappingen kunnen met hun respectievelijke spreiding in 
de tijd teruggevonden worden in Bijlage 10 en Bijlage 11. 
 

4.1.1 Eenmalige beheermaatregelen 
Dit zijn omvormingsingrepen die natuurherstel of natuurontwikkeling tot doel hebben en slechts 1 
keer dienen te gebeuren. De beschrijving geeft aan hoe en wanneer de geplande maatregelen 
worden uitgevoerd (rekening houdend met lokale terreinomstandigheden, behoud en bescher-
ming van specifieke vegetaties of soorten, enz.). Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van poelen, 
houtkanten, bosranden, bebossingen, e.d.  
 

4.1.2 Beheermaatregelen op korte termijn 
Deze omvatten in vele gevallen tijdelijke beheervormen (bv. frequenter maaien voor versnelde 
verschraling, bestrijding van exoten met nabehandeling, …). De lengte van deze beheerperiode 
zal variabel zijn en afhangen van het tijdstip van omvorming. In de meeste gevallen zal ze echter 
beperkt blijven tot de eerste jaren van het beheerplan. Anderzijds kan ze ook in een aantal geval-
len totaal ontbreken, omdat direct op omvormings- of eindbeheer kan overgestapt worden. 
 

4.1.3 Beheermaatregelen op lange termijn 
Hiermee wordt het beheer bedoeld dat gevoerd wordt na de omvorming, m.a.w. de methode om 
het bereikte natuurtype op langere termijn te behouden of eventueel nog te verbeteren (regulier 
of eindbeheer). Voorbeelden hiervan zijn een (extensief) maaibeheer of nietsdoenbeheer. 
 
 

4.2 Beheer per thema 
4.2.1 Bosomvorming 
Grootschalige omvormingen door middel van eind- of groepenkappen worden gepland bij Bloso 
en in het recent gekapte bestand van Amerikaanse eik langsheen de Bezelaerstraat.  
De belangrijkste bosomvormingen zullen plaatsgrijpen in bestanden met Cultuurpopulier en Ame-
rikaanse eik. In totaal wordt er op zo’n 14 ha eindkappen uitgevoerd (zie Kaart 4.1: Kapbeheer).  
 

4.2.2 Bosverjonging 
Door o.a. enkele recente/geplande eindkappen (= kap van het volledig bestand) of groepenkap-
pen en het uitvallen van een deel van de oude bosbestanden (vnl. Cultuurpopulier), wordt er een 
beperkt aandeel bosverjonging voorzien. Voor het plangebied gaat het over ongeveer 11,6 ha, 
waarvan zo’n 8 ha in de Blosobestanden.  
Na de eindkappen zal er worden heraangeplant met standplaatsgeschikte inheemse loofboom-
soorten (zie Tabel 4.17).  
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Gezien de schermfunctie van een aantal bestanden, wordt geopteerd voor kunstmatige i.p.v. na-
tuurlijke verjonging. Bij de soortkeuze wordt gekeken naar de bodemgesteldheid, PNV, groei-
snelheid, e.d. Als voornaamste boomsoorten wordt gekozen voor Zomer-/ Wintereik, Beuk, 
Haagbeuk, (Schiet-)wilg en Zwarte els27. Inmenging is lokaal mogelijk met o.a. Winterlinde, Bos-
kers, Hazelaar, Ruwe/Gladde iep en Veldesdoorn. Bij de aanleg van bosranden worden struik-
soorten zoals Eenstijlige en Tweestijlige meidoorn, Sleedoorn, Sporkehout, Wilde lijsterbes, Kar-
dinaalsmuts, Europese vogelkers, Hondsroos, e.d. gebruikt. Het aanwenden van plantmateriaal 
van autochtone herkomst is sterk aangewezen (afhankelijk van de beschikbaarheid). 
 
Een aantal bestanden zullen door hakhoutbeheer continu worden verjongd. Het betreft een tien-
tal (deel)bestanden met een totale oppervlakte van circa 10,7 ha.  
 

4.2.3 Bebossingswerken 
In de komende 20 jaar is er een bebossing (= creëren van bos waar er voordien geen bos was) 
gepland of spontane verbossingen voorzien op 0,7 ha. Bij deze bebossingen zal gekozen worden 
voor een volledige beplanting van het deel van het bestand (10a) en voor een spontane verbos-
sing (Bloso 1a). In het weideperceel zal natuurlijke inzaai van bosboomsoorten slechts zeer traag 
plaatsvinden. Een optie om dit te versnellen is het openfrezen of -scheuren van het grasland.  
 
Tabel 4.17: Geplande aanplantingen (al dan niet na voorafgaandelijke kap). 

Bestand Beheer Opp.  
(ha) Jaar Aan te planten  

boomsoorten 
Bloso 1b Inbrengen verjongingsgroepen 0,85 2014 zEl + rBe 
Bloso 1c Heraanplant (na eindkap) 1,15 2015 zE+ sWi 
Bloso 1d Heraanplant (na groepenkap) 5,97 2020 en 2030 zE + sWi en B +Hb 
6b Inbrengen verjongingsgroepen 0,5 2021 Hb + Hz 
9e Heraanplant 1,7 2014 wE + wLi 
10a Inbrengen verjonging/bebossing 0,44 2014 zE+ bK 
 

4.2.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken 
4.2.4.1 Vrijstellen, zuiveren en aanduiden toekomstbomen 
Vrijstellen betreft het verwijderen van concurrerende kruidachtige vegetatie als de verjonging 
dreigt overgroeid te worden. Het wordt tot het minimum beperkt en zal enkel gebeuren indien dit 
voor het welslagen van de aanplant of verjonging nodig wordt geacht. Mogelijke problemen zijn 
overwoekering door bv. braam of opslag van Amerikaanse eik. Er wordt, indien nodig, rekening 
gehouden met 2 vrijstellingen (tot 2 jaar na de aanplantdatum). 
Zuiveren grijpt in op de (jonge) houtachtige vegetatie en start bij de kroonsluiting (dichtwas). In 
de dichtwas staat hoogtegroei en natuurlijke stamreiniging centraal. Daarom worden de ingrepen 
lokaal en beperkt gehouden. Zuivering is een negatieve selectie waarbij ongewenste exemplaren 
worden verwijderd. Het kan gaan om bevoordelingen van soorten (bv. eik tussen Boswilg of Ru-
we berk, inheemse soorten t.o.v. exoten, e.d.) of om kwalitatief veelbelovende exemplaren bin-
nen één soort. De zuivering kan gebeuren over het gehele bestand of meer lokaal om mogelijke 
toekomstbomen te vrijwaren.  
 
4.2.4.2 Exotenbestrijding 

Het verwijderen of het beperken van het aandeel uitheemse soorten gebeurt grotendeels d.m.v. 
een regulier bosbeheer dat een bosomvorming beoogt. Uitheemse soorten met een invasief ka-
rakter vereisen echter een gerichte bestrijding en/of opvolging.  
Invasieve exoten (in het plangebied hoofdzakelijk landplanten zoals de Amerikaanse vogelkers, 
Amerikaanse eik, Noorse esdoorn, Robinia en Weichselboom) worden op een getrapte wijze be-
streden. Waar mogelijk worden ze uitgetrokken of uitgegraven. Het is belangrijk om de bestrijding 
                                                                 
27 Tot voor kort werd ook nog vrij veel Gewone es gebruikt. Deze soort wordt echter – niet tegenstaande het feit dat deze 
perfect in de geldende situatie/groeiomstandigheden zou passen –best niet meer aangeplant wegens het veelvuldig 
voorkomen van de Essenziekte. 
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op korte termijn uit te voeren, om te vermijden dat soorten zoals Amerikaanse vogelkers zich 
verder verspreiden.  
 

 
Figuur 17: Jonge opslag op recent gekapte Robinia’s in bestand 5a  

vraagt een opvolgingsbeheer. 
 
Amerikaanse vogelkers 
Amerikaanse vogelkers komt verspreid in de bosbestanden voor. Bij bestrijding van Amerikaanse 
vogelkers zullen de interne richtlijnen van ANB gevolgd worden inzake concentratie en toepas-
sing 
 
Amerikaanse eik 
De aanwezige Amerikaanse eiken worden in de meeste bestanden bij (selectieve) dunningen of 
eindkappen verwijderd, zodat tegen het einde van de planperiode er in een groot deel van de 
bestanden geen Amerikaanse eiken als boom voorkomen.  
 
Overige soorten 
De probleemsoort Japanse duizendknoop komt lokaal voor. Om verdere verspreiding te vermij-
den, is het noodzakelijk dat de soort hier wordt bestreden. Dit kan gebeuren door behandeling 
met glyfosaat, door zeer frequent te maaien of door het afdekken met worteldoek. Indien mogelijk 
en zeker wanneer het slechts een kleine infectiehaard betreft, is het aangewezen de groeiplaats 
volledig uit te graven en af te voeren. 
 
Reuzenbalsemien is een zeer abundante invasieve exoot in het plangebied (vnl. langsheen wa-
terlopen). Gezien de groeiplaatsen, de massale aanwezigheid en de gemakkelijke voortplan-
ting/uitbreiding, is deze soort echter moeilijk te bestrijden. Door overstromingen komt deze soort 
zelfs tot diep in de bosbestanden voor. Zonder geïntegreerde aanpak in het ganse valleigebied is 
bestrijding vrij zinloos. Waar mogelijk/opportuun (bv. op open plekken), kan Reuzenbalsemien 
bestreden worden door middel van een intensief maaibeheer voordat de plant in zaad komt of het 
verwijderen van de jonge planten. 
 
Lokaal komt ook bamboe voor. Gezien de kleinschaligheid van de groeiplaatsen en het risico op 
verdere uitbreiding in de bosbestanden, wordt voorgesteld om deze plaatsen met kleinschalig 
materiaal uit te graven en af te voeren.  
Een opvolgingsbeheer om de effectiviteit van de ingreep na te gaan blijft wel steeds noodzakelijk. 
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Ook bij de waterflora is – gezien de belangrijkheid van waterpartijen in het plangebied – de nodi-
ge aandacht m.b.t. uitheemse soorten nodig. Hierbij wordt ondermeer gedacht aan Waterteunis-
bloem (Ludwigia grandiflora), Watercrassula (Crassula helmsii), Grote waternavel (Hydrocotyle 
ranunculoides) en Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum). Tevens moet opgelet worden voor 
floravervalsing door (ongewild) verspreiden van bv. Wateraardbei en Krabbescheer. Er wordt 
daarom jaarlijks gecontroleerd op invasieve waterplanten en bij aanwzigheid worden deze ver-
wijderd. 
 
Bij de fauna worden o.a. de Canadese gans, Nijlgans, Rosse stekelstaart en Amerikaanse brul-
kikker – zo mogelijk – actief bestreden. 
 

4.2.5 Kapregeling 
De kapregeling is weergegeven in Bijlage 11 en het kapbeheer is weergegeven op Kaart 4.1: 
Kapbeheer.  
 
Hierna volgt een verklaring voor de gebruikte begrippen: 

 VRIJSTELLING, ZUIVERING EN AANDUIDEN TOEKOMSTBOMEN: hoewel deze beheeringre-
pen geen kappingen zijn, worden zij voor de overzichtelijkheid toch in deze tabel opgeno-
men. Een verdere toelichting wordt gegeven in § 4.2.4.1. 

 DUNNING/HOOGDUNNING: Een ‘klassieke’ (hoog-)dunning gebeurt over het gehele bestand. 
Bij iedere ingreep wordt een nieuwe evaluatie gemaakt van de ‘beste’ bomen (stamvorm, 
kroon, verwachte groeikracht, soort, e.d.) en wordt aan deze bomen meer groeiruimte gege-
ven door hun concurrenten te verwijderen. Op deze wijze vergroot bij iedere ingreep de af-
stand tussen de ‘beste’ bomen en daalt ook hun aantal. Niet hinderende bomen worden niet 
verwijderd. Deze hoogdunning wordt toegepast in de oudere bestanden waar geen toe-
komstbomen zijn aangeduid. Een dunning kan ook plaatsvinden voor het bekomen van een 
ideale bestandstructuur, met bv. voldoende licht en de aanwezigheid van veel struiken i.p.v. 
hoog opgaande bomen.  

 SELECTIEVE DUNNING: Indien de dunning zich richt op het verwijderen van specifieke 
boomsoorten (bvb. exoten) dan spreekt men van een selectieve dunning. In het plangebied 
wordt er vooral een selectieve dunning uitgevoerd op minder gewenste exoten zoals Ameri-
kaanse eik. Hierdoor krijgen gewenste soorten als Zomereik, Zwarte els, etc. meer ruimte. Bij 
het wegdunnen van exoten is het doorgaans wel de bedoeling om tegen het einde van de 
looptijd van het beheerplan de invasieve exoten uit het bestand te hebben verwijderd.   

 TOEKOMSTBOOMDUNNING: Hierbij wordt voorafgaand aan de eerste dunning (soms later) 
een aantal bomen geselecteerd als toekomstbomen. De afstand tussen de toekomstbomen 
(en dus het aantal per ha) ligt bij benadering vast, afhankelijk van de soort en de groeiplaats. 
Er wordt alleen rond deze toekomstbomen gedund, in functie van het meer ruimte geven aan 
hun kronen.  

 FACULTATIEVE KAPPING: De omlooptijd wordt voor loofhoutbestanden doorgaans vast-
gesteld op 12 jaar. Aangezien deze omloop voor jongere bestanden te lang kan zijn, 
wordt tussentijds (6 jaar) een facultatieve kapping mogelijk gemaakt. Hier wordt zo 
weinig mogelijk gebruik van gemaakt. Deze kappingen worden ook aangeduid in sponta-
ne verbossingen, speelzones en in aanplanten waar de eerste kapping vermoedelijk buiten 
de termijn van dit bosbeheerplan valt.  

 EINDKAP: Hierbij wordt een volledig bosbestand of delen ervan kaalgekapt. Op het terrein 
dient geëvalueerd te worden of de onderetage kan gespaard blijven, zodat herbebossing niet 
nodig is. Na de kapping kan het bestand eventueel spontaan verbossen of wordt er ingeplant 
met inheems loofhout. Indien de kapping zich richt op het verwijderen van specifieke 
boomsoorten (bvb. exoten) dan spreekt men van een selectieve eindkap. 

 HAKHOUTKAP: Hierbij wordt met een frequentie van 8 à 12 jaar een bestand of deel ervan 
het hakhout afgezet. Hierdoor blijft er steeds jong bos aanwezig. Door enkele opgaande bo-
men te laten staan, kan een middelhoutkap worden gevoerd. In de praktijk zullen de meeste 
hakhoutkappen uitgevoerd worden door particulieren onder de vorm van brandhoutloten. 
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Hakhoutkappen kunnen ook uitgevoerd worden op de bestandsgrens onder de vorm van een 
bosrandkap. 

 VEILIGHEIDSKAP: Langs de paden, wegen en de grens met private eigendommen worden 
de zwaardere bomen regelmatig opgevolgd en als er een veiligheidsrisico is voor vallende 
takken of zelfs volledig bomen, wordt er overgegaan tot veiligheidskap (takken of volledige 
boom). Ook in de speelbossen is regelmatige controle i.k.v. veiligheid nodig. De veiligheids-
kap (takken of volledige boom) kan/moet jaarlijks gebeuren. 

 NULBEHEER: N ulbeheer wordt uitgevoerd in sommige bestanden. Dit betekent dat er 
normaliter geen kapbeheer wordt uitgevoerd. Indien nodig kan er wel bestrijding van exo-
ten plaatsvinden.  

 
OMLOOPTIJD 
Gezien de relatief jonge ouderdom van de meeste bomen en bosbestanden, wordt als omlooptijd 
bij de dunningen 8 jaar gebruikt (met mogelijkheid van facultatieve kappingen om de 4 jaar).  
Dunningen in jonge bestanden en hakhoutkappingen worden bij voorkeur verkocht aan particulie-
re kopers onder de vorm van brandhoutloten. Aangezien het de bedoeling is om deze lokale 
kopers te binden en omdat hun exploitatie doorgaans weinig verstoring met zich meebrengt, is 
het de bedoeling om frequent een aanbod brandhoutloten te kunnen aanbieden. 
Bij hakhoutkappen wordt een omlooptijd van 8 jaar gehanteerd, met een maximale spreiding van 
de hakhoutloten in de tijd, om ieder jaar een gelijkwaardig aanbod van brandhoutloten te kunnen 
aanbieden (zie hoger). 
Het overzicht van de kapregeling in de planperiode 2014-2033 is weergegeven in Bijlage 11.  
 

4.2.6 Bosexploitatie 
Voor de bosexploitatie wordt gebruik gemaakt van de talrijke boswegen die in het plangebied 
reeds aanwezig zijn. In de grotere bestanden wordt gebruik gemaakt van vaste ruimingspistes 
tijdens exploitatie. Beschadigde boswegen worden na het beëindigen van de exploitatie in hun 
oorspronkelijke staat hersteld.  
Bij bosruimingen op kwetsbare (doorgaans natte) zones wordt gebruik gemaakt van aangepaste 
apparatuur (bvb. lier, lage drukbanden, rupsbanden, rijplaten, paarden) die bodembeschadiging 
uitsluiten of op zijn minst beperken. In het geval dat ernstige bodembeschadiging niet kan wor-
den vermeden, blijven de bomen in het bestand liggen. Hakhout zal doorgaans gebeuren door 
particulieren (verkoop brandhoutloten) en dit met kleinschalig materiaal. 
Om exploitatieschade te beperken wordt exploitatie in natte periodes zoveel mogelijk vermeden. 
Alvorens tot kapping over te gaan, worden bomen steeds gecontroleerd op aanwezigheid van 
nesten of verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen. Rond bestaande roofvogelhorsten en nabij 
de gekende reigerkolonie zal een bufferafstand (min. 1 boomlengte) gerespecteerd worden waar 
niet gekapt wordt. 
Indien niet alle hout ineens verwerkt kan worden of voor het ingaan van de schoontijd uit het bos 
gehaald kan worden, kunnen – op aangeven van de boswachter – tijdelijke stapelplaatsen wor-
den ingericht. 
 
Schoontijd 
De standaard schoontijd (1 april – 30 juni) wordt aangehouden in het gehele plangebied. De 
schoontijd kan wel plaatselijk t.b.v. ondermeer amfibieën en broedvogels (bv. Boomvalk) aange-
past worden (vervroegd, verlaat en/of verlengd), maar dit zal op het terrein geëvalueerd worden. 
 

4.2.7 Brandpreventie 
Het maken van open vuur is verboden binnen het plangebied. Een uitzondering hierop is het lo-
kaal verbranden van bv. rietmaaisel (o.a. gunstig voor bijzondere brandplekpaddenstoelen). 
Voor het maken van open vuur op de recreatieve site Scheyvaerts wordt een uitzondering ge-
maakt, na machtiging van de regiobeheerder. 
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De kans op bosbrand in het gebied is dan ook eerder gering. Er worden geen specifieke maatre-
gelen genomen ter preventie van bosbranden.  
Bij bosbrand of dreiging van bosbrand kunnen de hulpdiensten gebruik maken van de bestaande 
boswegen en zijn zo de meeste bosdelen snel en gemakkelijk bereikbaar. Ook is bluswater lo-
kaal in overvloed aanwezig. Indien noodzakelijk kunnen eventueel tijdelijk bepaalde zones wor-
den afgesloten voor het publiek. 
 

4.2.8 Open ruimten 
Tijdens de planperiode zal er >45 ha (>27%) permanent open ruimten in het plangebied aanwe-
zig zijn. Hiervan zal het grootste deel een natuurgericht beheer krijgen. Deze zones bestaan o.a. 
uit gemaaide hooilanden, dreef, boomgaarden en waterpartijen (cfr. Grafiek 4.4).  
Daarnaast zal een aanzienlijk deel als halfopen of tijdelijke open plek worden beheerd, onder de 
vorm van wastine/halfopen bos, struweel of hakhout. 
 

 
Grafiek 4.4: Te ontwikkelen vegetatietypes (op bestandsniveau). 

 
4.2.8.1 Maaibeheer  

Tijdens de planperiode is het de bedoeling om de reeds aanwezige oppervlakte Dotterbloem-
grasland verder te behouden. Dit komt neer op een maaibeheer ter verschraling van de vegetatie 
en het verzekeren van een hoge waterstand. 
Gezien de natte terreincondities en om vruchtzetting te kunnen waarborgen, is een jaarlijkse 
maaibeurt (met afvoer) eind juli aangewezen en indien er een sterke vegetatiegroei optreed, is er 
nog een optionele bijkomende maaibeurt (met afvoer) in de herfst mogelijk. Deze maaiperiode is 
echter sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij voldoende droog weer ka ook reeds 
gemaaid worden eind juni.  
Door kleine, lichte machines te gebruiken is bodemverdichting en bodembeschadiging te voor-
komen. Het gebruik van machines met zeer brede banden heeft als nadeel dat dieren die zich in 
de vegetatie en op de bodem ophouden op grote schaal worden platgedrukt. Tevens dient het 
aantal bewerkingen best zo laag mogelijk gehouden wordt, om die reden is maaien met opraap 
aangewezen. Alleen onder echt droge omstandigheden kan het maaisel tot hooi verwerkt worden 
ter plaatse. 
 
In het plangebied zijn ook enkele voedselrijkere graslanden die natuurgericht worden beheerd, 
teneinde een bloemenrijk Glanshavergrasland te kunnen bekomen. Hiervoor is een jaarlijkse 
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maaibeurt rond eind juni met afvoer van het maaisel noodzakelijk. Om verschraling te bekomen 
is lokaal nog een tweede maaibeurt in september-oktober aangewezen. 
 
Het aandeel rietland zal, o.a. ten behoeve van soorten zoals Roerdomp, Woudaap, Bruine kie-
kendief, Porseleinhoen en Blauwborst, verder worden uitgebreid. Dit omhelst het verwijderen van 
minstens 90% van de houtige vegetatie en het regelmatig maaien van de betrokken percelen (in 
de wintermaanden). 
Om een variatie in vegetatiestructuur en soortenrijkdom te bekomen, zullen sommige percelen 
frequenter en andere minder frequent gemaaid worden (1 x per 3 à 6 jaar). Dit komt ondermeer 
de groei van ruigtekruiden ten goede en wordt door diverse soorten als positief ervaren voor de 
nestbouw. Andere soorten zijn daarentegen gebaat bij jong en rechtopstaand riet, met bv. hier en 
daar een Boswilgenkoepel.  
 
4.2.8.2 Begrazing 
Beweiding 
Perceel 10a zal na enkele startingrepen verder begraasd worden met paarden (1 dier/ha bij jaar-
rondbegrazing).  
Dit startbeheer omvat het uitrasteren van de aan te leggen houtkant en de verjongingsgroep die 
de noordelijke boskern zal versterken. Ook zal het gehele open deel van het bestand in het eer-
ste jaar van de planperiode net voor de heropstart van de begrazing éénmalig worden gemaaid 
t.v.v. verdere verschraling en het verminderen van het aandeel braam en Jacobskruiskruid. 
 
Bosbegrazing 
De zone van het natuurreservaat Arkenbos wordt ingericht als een integraal begrazingsblok. Op 
heden worden reeds twee schrale, grazige terreinen door schapen begraasd tijdens de zomer-
maanden. In de toekomst wordt er gekozen voor een seizoensbegrazing (van begin april tot eind 
oktober) en dit ook in de omliggende bospercelen. De bedoeling hiervan is het permanent ver-
jongen van de bosstructuur, het instandhouden/uitbreiden van de diverse struweelzones, het 
openhouden van de grazige en zandige plaatsen en het intomen van de verjonging van de lokaal 
aanwezige Amerikaanse eiken. Dit alles kan op een zo natuurlijk mogelijke beheerwijze (proces-
natuur28), met zo min mogelijk beheerinspanning en -kosten gerealiseerd worden d.m.v. bosbe-
grazing. 
Doorgaans wordt in de literatuur in het geval van extensieve begrazing (type wastine) uitgegaan 
van een terrein waarbij 2/3 open is en 1/3 gesloten terrein. In voorliggend geval kan een begra-
zingsblok van zo’n 20,5 ha bekomen worden, waarin ongeveer 1 ha open water en 1 ha “huis-
weide”. Dit resulteert in circa 1/3 (half-)open en 2/3 meer gesloten terrein. Het is daarenboven de 
doelstelling om eerder een halfopen bos te bekomen i.p.v. een wastine.  
Gelet op de terreincondities, ontwikkelingsdoelstellingen, beheerinspanning, “workload”, dieet-
voorkeur, graasregimes (zie Figuur 4.18), enz. van de verschillende soorten(groepen) wordt 
voorgesteld om te werken met 2 ezels en 2 Gallowayrunderen (1 dier per 5 ha) in seizoensbe-
grazing (zonder bijvoedering) (op een oppervlakte van 20,59 ha). Het voordeel van deze dier-
soorten is het verschil in graasregime, waardoor ook het habitatgebruik en de vegetatiegroei lo-
kaal zal verschillen. Een alternatief is het inzetten van 3 Galloways; de hogere begrazingsdicht-
heid is nodig omdat ezels meer houtige opslag eten. Na evaluatie kan dan eventueel een aan-
passing gebeuren in de begrazingsdichtheid.  
 
De bestaande rasters rond de open plekken van het Arkenbos blijven behouden voor het tijdelijk 
inscharen of uitrasteren ven bepaalde zones of bijzondere fauna/flora. Indien het nodig wordt 
geacht, kan lokaal nog ingegrepen worden voor bv. exotenbestrijding; maar buiten de seizoens-

                                                                 
28 Procesnatuur: In het huidige natuurbeheer wordt steeds meer belang gehecht aan een meer natuurlijke ontwikkelings-
dynamiek. Zo wordt expliciet het belang erkend van (semi-)permanente open ruimtes (interne en externe), mantels en 
zomen, lichtminnende planten (incl. houtige soorten) en het behoud of de ontwikkeling van zeldzame struweelvegetaties. 
De basismotor van een natuurlijke ontwikkelingsdynamiek zijn allerlei (natuurlijke) verstoringsvormen. Een procesgerichte 
i.p.v. een biotoopgerichte benadering van het beheer komt hieraan tegemoet. De hoge natuurwaarden van complexe 
mozaïeken met de verschillende vegetatiestructuren worden vaak geassocieerd met extensief graasbeheer. Een dergelijk 
beheer wordt steeds vaker gebruikt in natuur- en bosgebieden.  
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begrazing is er in deze zone geen regulier beheer voorzien, tenzij voor onderhoud en controle 
van het raster. 
Aangezien het begrazingsblok uitgebreid wordt, dient er een bijkomend raster geplaatst te wor-
den. 
 

 
Figuur 4.18: Voedselstrategieën29 van herkauwers en paard (Hofmann, 1973). 

 

4.2.9 Gradiënten, zomen en bosrandontwikkeling 
Verspreid over het plangebied worden bijkomende houtkanten, zomen en bosranden ontwikkeld.  
 
Bosranden worden in het plangebied aangelegd door in de rand van een bestand een kapping uit 
te voeren (zie Kaart 4.2b: Beheermaatregelen KLE). Daarna kan de gekapte strook (5 tot 15 m) 
spontaan ontwikkelen of worden er struiken ingeplant. Bosranden worden best golvend uitge-
voerd. Het bosrandbeheer bestaat er dus vooral in om in een strook van minimaal 5 m tot 15 m 
naast enkele opgaande bomen de overige bomen als hakhout te beheren (omlooptijd 4 à 8 jaar).  
Rondom verschillende vijvers en waterlopen wordt eveneens een zoombeheer gevoerd. Dit zo-
wel om de toegankelijkheid tot de hengelzones te kunnen verzekeren, als om voldoende licht tot 
de waterpartijen toe te laten. Beheerwerken op de oevers van de vijvers en waterlopen wordt 
best gecombineerd met gefaseerde kruidruimingen (korte stroken per keer en deze gemiddeld 1 
keer per 8 jaar). 
 
Houtkanten komen op heden slechts weinig voor in het plangebied. Naarmate de mogelijkheid 
zich aanbiedt, worden nieuwe houtkanten aangeplant. Deze sluiten bij voorkeur aan op bestaan-
de kleine landschapselementen en bossen en kunnen een corridorfunctie vervullen. 
 
Langs de verschillende dreven (vnl. bestand 9a en tussen bestand 8c en 8g) wordt er eenmaal 
per jaar gemaaid in september met afvoer van het maaisel en dit voor het behoud en de ontwik-
keling van heischrale vegetaties in de bermen van deze dreven. 
 
  

                                                                 
29 Hofmann geeft weer dat er grazers (bulk and roughage feeders), browsers (concentrate selectors) en intermediate 
feeders (mixed feeders) zijn. Tot de grazers behoort 25 % van de herkauwers. Ze eten voornamelijk grassen en slechts 
25 % “browse”. Browse is een combinatie van plantaardig materiaal dat o.a. bestaat uit bladeren, twijgjes en fruit. Het 
verschil met gras zit voornamelijk in de hoeveelheid celwand, eiwitten, vetten en zetmeel in het voedsel. Browsers zijn 
herkauwers waarvan het voedsel voor minimaal 75 % uit houtige vegetatie bestaat. Een voorbeeld van een uitgesproken 
browser is de Giraffe, die uitsluitend gebladerte van bomen eet. Van de herkauwers behoort 40 % tot de browsers. De 
overige herkauwers (35 %)zijn intermediate feeders, die zowel gras als browse eten.  
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4.2.10 Specifieke maatregelen ter bescherming van fauna en flora 
Het merendeel van de beheermaatregelen zijn erop gericht om de biologische waarden in het 
plangebied te behouden of te verhogen. Hieronder worden maatregelen voor interessante of 
zeldzamere soorten (-groepen) toegelicht. 
 
4.2.10.1 Vleermuizen 

In het onthaalcentrum Scheyvaertshof wordt in de schuur – naast nestgelegenheid voor Kerkuil – 
een verblijfplaats voor vleermuizen ingericht (zie voorbeeldfoto). 
 

 
Voorbeeld vleermuisverblijfplaats in schuur (bron: Brabants Landschap). 

 
4.2.10.2 Vissen 
Waar mogelijk, wordt bij het beheer van sluizen en dammen rekening gehouden met de vispas-
seerbaarheid ervan (al dan niet tijdelijk en in overeenstemming met de groeicondities voor natte 
habitats en met het behoud van een minimale waterstand). 
Er worden 10 tot 15 hengelzones ingericht op verschillende waterpartijen (zie Kaart 4.2b: Be-
heermaatregelen KLE). Deze zullen per stuk een oppervlakte beslaan tussen 1 en 10 m², al dan 
niet beschikken over een trap of ballustrade en dit in een landschappelijk geïntegreerd materiaal.  
Het visstandbeheer (inrichting en beheer viswater, visuitzettingen) wordt afhankelijk gemaakt van 
de resultaten van visserijkundig onderzoek. Indien er indicaties zijn dat het uitzetten van pootvis 
(i.f.v. soortherstel, soortondersteuning of sportvisserijgebruik) wenselijk is, dan worden dit opge-
nomen in het herbepotingsplan van de Provinciale Visserijcommissie Antwerpen, na advies van 
het Agentschap voor Natuur en Bos. Voor de evaluatie van het visstandbeheer is een vijfjaarlijk-
se cyclus voorzien (zie § 8). 
 
4.2.10.3 Bever en Otter 

De nabijheid van deze soorten en de aanwezigheid van geschikt leefgbied binnen de bosbestan-
den, noopt tot enkele ingrepen die migratie tot in het gebied kunnen vergemakkelijken.  
Zo zal aan de zuidrand van Bloso-bestand 1b langsheen de waterlijn een houtkant worden ont-
wikkeld die beschutting kan bieden en als corridor kan dienst doen tussen Het Broek en Broek 
De Naeyer. 
Net na de kapping en voor de heraanplant van de noordelijke helft van Blosobestand 1d, wordt 
de waterloop langsheen het jaagpad van Hazewinkel verlegd tot net in het bosbestand en krijgt 
deze daar ruimte om te hermeanderen (gunstig voor Bever/Otter én de waterhuishouding, doch 
onderworpen aan een afzonderlijke stedenbouwkundige vergunning). 
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4.2.10.4 Visdief 

Momenteel broeden er Visdieven op de vlotten van de startinstallatie en de wedstrijdtoren van de 
watersportbaan van Hazewinkel. Om interferentie met recreanten te vermijden, wordt er voor ge-
kozen om op een afzonderlijk vlot in de onmiddellijke omgeving van de huidige nestlocatie nieu-
we nestgelegehenheid te voorzien. In plaats van 1 groot vlot, kan best een cluster van enkele 
kleinere exemplaren ingericht worden (zie onderstaande illustraties30). 
De actuele broedplaats wordt – na een overgangsperiode – best sequentieel afgebouwd en op 
termijn ontoegankelijk gemaakt. 
 

   
 
Op lange termijn kan eventueel overwogen worden om in Het Broek op één of enkele vijvers 
nestvlotten te voorzien voor zgn. moerassterns (zie voorbeeldfoto)31. Dit gebeurt best in een 
rustgebied en in vijvers met overvloedige watervegetatie (waterlelies, e.d.). 
 

 
 

4.2.11 Dood hout en oude bomen 
Dood hout 
Over het volledige plangebied bedraagt het percentage staand dood hout reeds 4% van het be-
standsvolume. Om het aandeel dood hout te behouden en beperkt te verhogen, worden volgen-
de maatregelen genomen: 
• Nulbeheer: in een groot aantal bestanden wordt er tijdens de planperiode niet gekapt, waar-

door oudere bomen in hun aftakelingsfase kunnen komen.  
• Bij kappingen wordt het (niet-vermarktbare) kroonhout op rillen verzameld.  
• Bij exploitatie worden dode bomen zoveel mogelijk ongemoeid gelaten. 
 
 
                                                                 
30 Bron: www.natuurhulpcentrum.be en www.groningerlandschap.nl.  
31 Bron: www.natuurmonumenten.nl. 

http://www.natuurhulpcentrum.be/
http://www.groningerlandschap.nl/
http://www.natuurmonumenten.nl/
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Oude bomen 
Het aandeel oude bomen in het plangebied is beperkt en oude bomen zijn vooral aanwezig in de 
dreven en de oudere bosbestanden van Amerikaanse eik en Cultuurpopulier.  
In de bestanden waar oude bomen ontbreken worden enkele bomen als toekomstbomen aange-
duid. Deze worden geselecteerd bij de verschillende boomsoorten, binnen verschillende leeftijds-
klasses en worden bij dunningen of hakhoutkappen gespaard en selectief bevoordeeld. 
 

4.2.12 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de jacht 
Binnen de regels van de jachtwetgeving kan er gerichte bestrijding of bejaging van soorten 
plaatsvinden. Indien dit nodig zou blijken, kan dit onder strikte voorwaarden worden toegelaten. 
Een mogelijke reden zou kunnen zijn ter bestrijding van invasieve exoten zoals de Canadese 
gans of de Rosse stekelstaart. 
Aangezien er recreatieve routes en wandelpaden lopen, dienen de paden in deze periodes met 
een duidelijke signalisatie te worden voorzien. Eventueel kunnen enkele paden tijdelijk worden 
afgesloten. In dit geval wordt er een omleiding voorzien. Alternatieve bestrijdingsmethodes, zoals 
afvangen tijdens de ruiperiode, verdienen echter de voorkeur. 
 

4.2.13 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de visserij 
Op verschillende waterpartijen in het Broek wordt een hengelzone ingericht, alsook op de plas 
van Hazewinkel (cfr. Kaart 4.2b: Beheermaatregelen KLE). Deze kan bestaan uit vlonders of voor 
rolstoelen toegankelijke hengelplaatsen, maar ook vrije oeverzones kunnen hiervoor gebruikt 
worden. Het begin- en eindpunt van de hengelzones wordt aangeduid met specifieke borden en 
aan elke ingang van het gebied wordt een overzicht van de hengelplaatsen weergegeven. Het 
Broek en Hazewinkel vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 1 juli 1954 op de rivier-
visserij en haar uitvoeringsbesluiten. Beide domeinen zijn niet toegankelijk tussen zonsonder-
gang en zonsopgang. Het hengelen buiten de aangeduide hengelzones is verboden. 
 

4.2.14 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. gebruik van niet-houtige bos-
producten 

In het plangebied wordt er geen gebruik van niet-houtige bosproducten (zoals het systematisch 
en op grote schaal verzamelen van strooisel, planten, vruchten of paddestoelen) toegestaan.  
Wel wordt het oogsten van vruchten in de hoogstamboomgaard rond het Scheyvaertshof toege-
laten door ANB, volgens de richtlijnen van ANB. Bij het bezoekerscentrum worden tevens bijen 
gehouden, waarvan de lokaal verzamelde honing (aan de bezoekers) verkocht kan worden. 
 

4.2.15 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. cultuurhistorische elementen 
4.2.15.1 Beheer van vijvers en waterlopen 

Zoals reeds vernoemd onder § 3.2.4 en 4.2.9, wordt rondom verschillende vijvers en waterlopen 
een zoombeheer gevoerd. Dit zowel om de toegankelijkheid tot de hengelzones te kunnen ver-
zekeren, als om voldoende licht tot de waterpartijen toe te laten (zongerichte zijde). Beheerwer-
ken op de oevers van de betrokken vijvers en waterlopen (zie Kaart 4.2b: Beheermaatregelen 
KLE) wordt best gecombineerd met gefaseerde kruidruimingen (korte stroken per keer en deze 
gemiddeld slechts 1 maal per 8 jaar). Slibruimingen zijn in eerste instantie niet noodzakelijk en 
het verwijderen van tak- en bladafval kan mee gebeuren met de kruidruimingen. 
 
4.2.15.2 Beheer van dreven en bomenrijen 
Dreven komen slechts beperkt voor (zie voorbeeld op onderstaande foto en verder in § 2.3.10.2). 
Het regulier onderhoud bestaat vooral uit de snoei van hinderlijke of gevaarlijke takken. Dit ver-
onderstelt een regelmatige en in het geval van oude bomen bij voorkeur jaarlijkse inspectie van 
de bomenrijen om mogelijke gebreken te detecteren en te bepalen of ingrepen nodig zijn. Dit is 
vooral van belang voor de bomenrijen langsheen openbare en opengestelde wegen. Het is ook 
belangrijk om op verschillende tijdstippen controle te doen (dood hout, vitaliteit, zwammen, enz.). 
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Het onderhoud spitst zich ook toe op het naastgelegen bestand. Dit wil zeggen dat de dreefbo-
men die door bosbomen worden overgroeid tijdig worden vrijgesteld door het kappen van de 
randboom of –bomen die de dreefboom benadelen. Indien mogelijk wordt de kap gekoppeld aan 
de behandeling van het aangrenzende bestand.  
 

 
Oude zomereikendreef op westgrens bestand 6b. 

 
4.2.15.3 Beheer van hagen, houtkanten en bosranden 
Hagen en houtkanten komen vrijwel niet voor in het plangebied. Naarmate de mogelijkheid zich 
aanbiedt, worden aanvullend nieuwe houtkanten aangeplant (o.a. in bestand 9e, 9h en 10a).  
Tabel 4.18 geeft een overzicht van de lijnvormige elementen in het plangebied en de geplande 
beheerwerken.  
 

Tabel 4.18: Beheer van houtige lijnvormige elementen in het plangebied. 
Bestand Element Soort Lengte (m) Maatregel 
1g Houtkant  122 Hakhout 
2d Bomenrij enkel knotwilg 61 Knotten 
2v10 Houtkant zEl 92 Hakhout 
2v10 Vijverrand  105 Kappen rand 
2v13 Vijverrand  175 Kappen rand 
2v15 Vijverrand  70 Kappen rand 
2v16 Vijverrand  81 Kappen rand 
2v6 Houtkant   77 Hakhout 
3b Houtkant zEl 100 Hakhout 
3v8 Vijverrand  46 Kappen rand 
4h Dreef enkel xPo 173 Kappen 
4j Houtkant rBe 116 Hakhout 
4v3 Houtkant   50 Hakhout 
4v6 Vijverrand  247 Kappen rand 
4v7 Vijverrand  260 Kappen rand 
4v8 Vijverrand  241 Kappen rand 
6a Bomenrij enkel okker 46 Vrijstellen 
6a Haag Liguster 153 Snoeien 
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Bestand Element Soort Lengte (m) Maatregel 
6b Dreef enkel zE 192 Vrijstellen 
6v1 Vijverrand  199 Kappen rand 
7b Bosrand  278 Kappen rand 
7c Bosrand  455 Kappen rand 
8a Bosrand  746 Kappen rand 
8b Bomenrij enkel xPo 139 Kappen 
8b Bosrand  237 Kappen rand 
8c Dreef enkel zE 181 Vervolledigen 
8e Bomenrij enkel knotwilg 26 Knotten 
8h Vijverrand  138 Kappen rand 
9a Bomenrij enkel Li 50 Vrijstellen 
9d Dreef enkel Li 458 Vervolledigen 
9e Houtkant Slee+tMei+Hulst+ Eglantier 409 Aanplant houtkant 
9h Houtkant Kard+vEd+Geld+eVk 407 Aanplant houtkant 
10a Houtkant Hz+Spork 87 Aanplant houtkant 
Bloso 1a Houtkant tMei+Slee  52 Aanplant houtkant 
Bloso 1b Houtkant   753 Hakhout 
Bloso 1b Houtkant Kard+vEd+Geld+eVk 188 Aanplant houtkant 

 
4.2.15.4 Beheer van puntvormige elementen en kleine boselementen 
Naast de lineaire boselementen zijn nog tal van puntvormige elementen in het plangebied aan-
wezig. Het betreft bv. poelen, solitaire bomen en enkele kapellen. Ze vereisen een individuele 
opvolging indien ze als landschapselement moeten behouden blijven.  
Rondom de belangrijkste puntvormige landschapselementen wordt een zone vrijgekapt om ze te 
vrijwaren van dichtgroei, bladval en beschaduwing.  
 
4.2.15.5 Beheer van de hoogstamboomgaard 
De boomgaard in perceel 6a zal heraangeplant worden op basis van het in het verleden opge-
maakte N/Z-georiënteerde raster. Als plantafstand wordt 10 x10 m aangehouden en afhankelijk 
van overig grondgebruik (bv. schuur, houtstapel, e.d.) zal dit neerkomen op zo’n 80 à 100 bo-
men. Enkele oude bomen blijven evenwel behouden als landschappelijk element. 
 
Op basis van de terreinkenmerken, soort-/raseigenschappen en op basis van advies ingewonnen 
bij de Nationale Boomgaardenstichting, wordt hierbij een voorstel van nieuw aan te planten bo-
men gegeven.  
Het is doorgaans te verkiezen om langs de noordzijde een aantal kersenbomen te planten, dan 
een enkele of dubbele boord met perelaars, middenin appelbomen en een aantal pruimenbomen 
aan de zuidelijke kant. Bij het opmaken van onderstaande lijsten werd rekening houdend met het 
streekeigen karakter, robuust tegen ziekten en plagen, goede kruisbestuiving.  
Indien er dieren binnen de boomgaardzone staan, is een degelijke afrastering (3 plantpalen + 
draad) als bescherming tegen vraat- en veegschade noodzakelijk. Tevens dient een organische 
bemesting toegediend te worden aan de bomen. 
 
Tabel 4.19: Variëteiten die in de streek van Klein Brabant (Puurs, Bornem), in het zuiden 
van de provincie Antwerpen (Willebroek, Mechelen) en het noorden van de provincie 
Vlaams-Brabant (Londerzeel, Kapelle o/d Bos) veelvuldig voorkwamen op de lijsten van de 
boomgaardkeuringen tijdens de jaren 1934.  
Appel Peer Kers Pruim 

Brabantse Bellefleur Beurré Diel  
(Dry Torenpeer) 

Anglaise Hâtive  
(Tôt et Tard) Anna Späth 

Dubbele Bellefleur Beurré Hardy Bigarreau Blanc  
et Rose Belle de Louvain 

Franse Bellefleur de Curé (Pastoorspeer) Bigarreau Burlat Bleue de Belgique 
Eysdener Klumpke Dubbel Flip Bigarreau Elton Drap d’Or Esperen 
Grijze Reinette  
(Reinette Grise de Bra-
bant) 

Durondeau  
(Poire de Tongres) Bigarreau Napoleon Dubbel Bakpruim 
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Appel Peer Kers Pruim 

Grauwe Rabauw Jefkespeer  
(Beurré Chaboceau) Bigarreau Noir 

Early Rivers Prolific  
(Oogstpruim, Pamelse 
Datjes) 

Franse Reinette  
(Mastelappel) Legipont Hedelfinger  

Riesenkirsche Enkel Bakpruim 

Reinette d’Orleans Winterkeizerin Schneiders Späte 
Knorpelkirsche Jefferson 

Jacques Lebel Wijnpeer Vroege Franse  
(Early Rivers) Mirabelle de Nancy 

Joseph Musch Saint Remy  Monarch 
James Grieve Bruine Kriekpeer  Monsieur Hâtif 

Peet Baron Nouveau Poiteau  
(Bougiepeer)  Myrobolaan 

Schone van Boskoop Calebasse Bosc  
(Beurré Bosc)  Queen Victoria 

Sterappel William’s Duchess  Reine Claude Crottée 
Gravensteiner Beurré d’Amanlis  Reine Claude d’ Althan 
Reine des Reinettes Clapp’s Favourite  Reine Claude de Bavay 

Speeckaert Triomphe de  
Jodoigne  Reine Claude d’Oullins 

Rambour d’Hiver Louise Bonne 
d’Avranches  Sanctus Hubertus 

Keuleman Catillac  The Czar 
Rode Keuleman Emile d’Heyst  Tragedie 
Rambour Mortier Doyenné du Comice   
Transparente de Croncels Beurré d’Anjou  

(Nec plus Meuris)   
Reinette à la Reine Triomphe de Vienne   
Reinette Baumann Buerré Alexandre Lu-

cas   
Grauweining Comtesse de Paris   
Reinette de Chênée Beurré d’ Amanlis   
Reinette Descardre Bergamotte Esperen   
 Seigneur Esperen   

 
Joséphine de  
Malines   

 Soldat Laboureur   
 
Na de aanplant, zal in de loop van het beheerplan een regulier onderhoud (snoei) aangewezen 
zijn. Het snoeien van een boomgaarden vergt een goede kennis van fruitbomen en alle bijhoren-
de aspecten. Onderstaande richtlijnen zijn afkomstig van de Nationale Boomgaardenstichting. 
 
• Vormsnoei 
Deze wordt toegepast vanaf het jaar na de aanplant totdat de opbrengstfase van de boom bereikt 
wordt. Bij appel op hoogstam is dat na 8-12 jaar, bij peren na 10-12 jaar, bij kers na 6-7 jaar en 
bij pruim na 6-8 jaar. Vormsnoei van jonge bomen gebeurt steeds in de winter (vanaf half no-
vember tot eind maart) bij droog maar niet te koud weer. 
Bij de vormsnoei van de klassiek ronde kruin worden concurrenten van de harttak en de gestel-
takken verwijderd. De gesteltakken worden op gelijke hoogte gesnoeid. Basisregel is: “snoeien 
doet groeien”. 
Bij sterke twijggroei (> 80 cm/jaar): weinig snoeien (max 1/3 van twijg) om boom tot vruchtvor-
ming aan te zetten. Bij zwakke twijggroei (< 40cm): sterker snoeien (2/3) om de twijgontwikkeling 
te prikkelen. Zwakkere zijtwijgen worden met mate behouden en zullen eerst vruchten geven. 
 
• Onderhoudssnoei 
In de opbrengstfase is de boomvorm klaar en wordt gesnoeid om licht en lucht in de kruin te be-
houden en een goede vruchtbaarheid te handhaven. 
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Te dicht staande en kruisende takken worden aan de takring verwijderd, gesteltakken afgeleid 
(afleiden = terugsnoeien van een gesteltak op een kleinere zijtak, die de natuurlijke groeirichting 
en uitbreiding van de kruin verder zet). 
Te oude vruchttakken met sterk minderende opbrengst worden verwijderd. Door het aftoppen 
van de harttak op de gewenste hoogte bekomt men een lage open kruin. Dit is vooral bij kersen 
en pruimen gebruikelijk, zowat 2-3 jaar na het bereiken van de volle drachtfase. 
Onderhoudssnoei gebeurt bij pruimen en kersen tijdens of vlak na de pluk. Bij appels en peren 
kan de onderhoudssnoei gedeeltelijk in de zomer plaatsvinden, maar alles kan evengoed in de 
winter uitgevoerd worden. 
 
• Verjongingssnoei 
Dient om bij oudere bomen overmatige vruchtdracht met kleine en minderwaardige vruchten te-
gen te gaan, maar vooral om nieuwe krachtige twijggroei te stimuleren. 
Verjongingssnoei gebeurt bij pruimen en kersen tijdens of vlak na de pluk aan relatief jong hout 
dat nog regenereert. Appels en peren hebben een groter regeneratievermogen en kunnen op 
relatief dik hout teruggezet worden. 
 
• Stamscheuten 
Scheuten op de stam “stelen” het vocht dat de takken en bladeren van de kruin nodig hebben. 
Verwijder deze stamscheuten gedurende het hele groeiseizoen. Liefst op het ogenblik dat ze nog 
niet verhout zijn en je ze nog gewoon kan aftrekken (let wel steeds op dat er geen schors van de 
stam afscheurt). Zijn ze al dikker, snoei ze dan tot tegen de stam af met een snoeischaar. 
 

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

4.2.16.1 Waterhuishouding 

Het gehele gebied heeft een milieubeschermende functie op basis van o.a. waterhuishouding. 
Overstroming van de percelen door vervuild water dient vermeden te worden en ook effecten 
door afspoeling van aangrenzende landbouwpercelen dient – zo mogelijk – geminimaliseerd te 
worden (bv. door aanleg van een bufferzone). 
 
4.2.16.2 Asbest 
Perceel 8 (m.u.v. 8a en 8e) wordt als rustgebied aangeduid en beheeringrepen zijn beperkt tot 
het consolideren van de lokaal aanwezige historische asbestvervuiling. In de zone die vervuild is 
met asbest moeten alle kappingen kunnen gebeuren in kader van de veiligheid. In concreet gaat 
het om afzetten van bomen die op asbestpaden staan, die dreigen te ontwortelen, e.d. 
 
Indien een nieuwe grootschalige sanering zou gebeuren, wordt getracht een maximale winst op 
ecologisch vlak te kunnen bekomen (cfr. § 3.2.4). 
 

4.2.17 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de wetenschappelijke functie 
In het plangebied zijn er heel wat mogelijkheden tot wetenschappelijk onderzoek: het opvolgen 
van het herstel en de ontwikkeling van Dotterbloemgrasland, het monitoren van de soortenrijk-
dom van hakhoutbossen en begrazingsblokken, enz. 
Initiatieven van bv. Natuurpunt, INBO, e.d. zijn steeds welkom en zullen door de bosbeheerder in 
overweging worden genomen (bv. terreinbezoek af te stemmen op beheerwerken of broedsei-
zoen).  
 

4.2.18 Werken die de biotische of abiotische toestand van het bos wijzigen 
4.2.18.1 Reliëf 
Nergens worden ingrijpende reliëfwijzigingen gepland.  
Enige uitzondering hierop is de hermeandering van de waterloop in Bloso-bestanden 1b en 1d, 
wat zal gebeuren in combinatie met de geplande eindkap (zie verder). 
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Recent werd nog een stobbenwal aangelegd in bestand 5e. Bij het rooien van de te ontwikkelen 
rietzone in bestand 4h, zullen de stobben eveneens uit het deelbestand verwijderd worden en 
aan de rand van de kapvlakte worden verzameld. Ook in de kapvlakte van bestand 4c zijn lokaal 
nog stobben aanwezig, die een gunstige rietontwikkeling en geschikt onderhousdregime in de 
weg staan. Hier zullen dus ook de stobben uit het bestand verwijderd worden en aan de rand 
worden verzameld. Dit zal rondom het (deel-)bestand een klein talud tot resultaat hebben, wat 
voor optimale vocht-/groeicondities zorgt voor het Riet. 
 
4.2.18.2 Wegenaanleg 
In het plangebied worden verhardingen vermeden en wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
de bestaande ondergrond. Enkel daar waar reeds een (half-)verharding aanwezig is (bv. toe-
gangsweg tot Scheyvaertshof), wordt deze verder met dezelfde (of gelijkwaardige) materialen 
onderhouden. Beschadigde of gedegradeerde wegen worden waar nodig hersteld. 
 
Bij exploitaties zal steeds gebruik gemaakt worden van de beschikbare dienstwegen. Indien no-
dig worden (onverharde) uitrijpistes aangeduid, dewelke ook bij latere beheerwerken steeds ge-
bruikt zullen worden. 
 
4.2.18.3 Water- en grachtenbeheer 
De waterloop die langsheen Blosobestand 1b loopt, zal bij de eindkap van het aanwezige loof-
hout worden verlegd/verdubbeld (zie Kaart 4.2b: Beheermaatregelen KLE). Op deze manier zal 
de waterloop kunnen meanderen en over bijkomende waterbergingscapaciteiten kunnen be-
schikken. Het lokaal door het bosbestand lopen van de waterloop zal tevens positief zijn voor de 
corridorfunctie en dit met name voor bv. Bever en Otter (kan bv. ook als opeenvolgende poelen 
gerealiseerd worden).  
 
Ook zal de langsgracht van de Stuyvenbergbaan aan de noordzijde van Bloso-bestand 1b ge-
herprofileerd worden en aansluiten bij de lager gelegen zone in het bosbestand. Een aantakking 
met de Zwarte beek (mits “drempel” om overmatige instroom of afvloeiing te voorkomen) kan 
daarbij ook onderzocht worden. Door het creëren van een drassige zone, kan zo op een natuur-
lijke wijze de toegankelijkheid van het recreatiedomein bijgestuurd worden. 
 
Plaatselijk kan tevens geopteerd worden voor het kleinschalig afschuinen van oevers van beken 
of vijvers. Dit zal de soortenrijkdom en toegankelijkheid van deze waterpartijen ten goede komen. 
Afkalving of opportuniteiten t.g.v. windval kunnen desgevallend hiertoe aangewend worden. Ook 
het plaatsen van (voor-)oeverbeschoeiing (zie figuur) kan daarbij lokaal van toepassing zijn. 
 

 
Het gebruik van (voor-)oeverbeschoeiing kan o.a. vestiging van oeverplanten faciliteren en  
uitstapmogelijkheden creëren voor dieren (bron: http://www.landschapsbeheerzeeland.nl). 

 
Ook het lokaal opwerpen van kleine drempels kan bevorderlijk werken voor de waterhuishouding. 
Zo zal o.a. door het plaatsen van schotten een minimale waterstand in perceel 8 worden ge-
waarborgd (cfr. § 3.2.4). 
 
Bijkomende schuil- en paaimogelijkheden voor vissen dienen niet bijkomend gecreëerd te wor-
den. Wel kan gebruik gemaakt worden van omgevallen bomen, die men in het water kan laten 
liggen (zonder hierbij echter de waterafvoerende functie van de waterloop te belemmeren).  
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4.2.19 Bijzondere werken  
4.2.19.1 Afsluitingen 
Enkele delen van Blosobestanden 1a en 1d zijn verkeerdelijk in gebruik door derden. Hiervoor 
zal er lokaal een nieuwe draadafsluiting op de perceelsgrens geplaatst worden, zodat het volledi-
ge perceel een natuurgericht beheer kan krijgen. 
 
Ook het begrazingsblok rond het Arkenbos dient uitgebreid te worden en aangepast aan de be-
trokken diersoorten (2 à 3 gladde draden, al dan niet met electriciteit, zouden moeten volstaan).  
De bestaande rasters rond de huisweide van het Scheyvaertshof en rond de grazige zones van 
het Arkenbos kunnen behouden blijven voor het tijdelijk inscharen van andere diersoorten of het 
tijdelijk beperken van de te begrazen zone (zie ook § 4.2.8.2).  
Aan weerszijde van het veerasters wordt een strook van 5 meter opengekapt en alle houtige ve-
getatie wordt 4-jaarlijks opnieuw afgezet. Een del van het dik hout wordt als dood hout in het bos 
gelegd, een ander deel wordt versnipperd (het snipperhout wordt hierbij afgevoerd binnen de 2 
weken). De kruidachtige vegetatie wordt – zo nodig – tweemaal jaarlijks gemaaid tot 1m aan 
weerszijde van draadafsluiting. Na stormweer (min. 2 maal per jaar) wordt gekeken of de afslui-
ting geen schade heeft opgelopen. 
 
Een overzicht van de te plaatsen afsluitingen staat in Tabel 4.20. Hierbij komt nog het aanpassen 
en onderhouden van de bestaande afsluiting rond perceel 10a en het verwijderen van de draad-
afsluiting langsheen Blosobestand 1b.  
 

Tabel 4.20: Te plaatsen afsluitingen in het plangebied. 
Bestand Lengte (m) Maatregel 
Begrazingsblok Arkenbos 1912 Plaatsen afsluiting 
Bloso 1a 52 Plaatsen afsluiting 
Bloso 1d 77 Plaatsen afsluiting 

 
4.2.19.2 Onderhouden van recreatieve infrastructuur 
Zie hiervoor hoofdstuk 7. 
 
4.2.19.3 Vrijhouden van nutsleidingen en waterlopen 
Ondermeer langheen de toegangsweg tot het Scheyvaertshof loopt een electriciteitsleiding, de-
welke van overgroeiing of takbreuk gevrijwaard dient te worden. 
 
De Zwarte beek zal waar mogelijk geruimd worden langs de wegkant, zodat een doorgang door 
de bosbestanden niet meer noodzakelijk is. Zo kan de waterloop langsheen Blosobestand 1c 
perfect bereikt worden vanop de dienstweg op de westgrens van Blosobestand 1d. Verder is de 
beek ook goed bereikbaar langsheen de Stuyvenbergbaan, zodat het zuidwestelijk deel van Blo-
sobestand 1b niet meer doorkruist moet worden met zwaar materiaal. 
 
4.2.19.4 Verwijderen van knelpunten  
In het plangebied zijn op enkele plaatsen grondophogingen of stortplaatsen van (groen-)afval 
waargenomen. Naast het verwijderen van prikkeldraad uit de bosbestanden, wordt ook in het 
verwijderen van dergelijke sluikstorten voorzien. 
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5 Uitvoeringsprogramma 

In welke bestanden en op welke tijdstippen er kappingen worden gepland, alsook de overige 
beheermaatregelen die de komende 20 jaar voorzien zijn, zijn weergegeven in Bijlage 10 en Bijlage 
11. 
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6 Ontheffingen, meldings- en ver-
gunningsplichtige activiteiten 

Voor de kappingen vermeld in voorliggend beheerplan dient geen afzonderlijke kapmachtiging 
(bomen in bestand) of stedenbouwkundige vergunning (individuele of bomen in rij) te worden 
aangevraagd.  
 
Kleinere werken vermeld in voorliggend beheerplan (bv. plaatsen hengelsteigers en zitbanken, 
zoals weergegeven op Kaart 4.2b: Beheermaatregelen KLE) zijn bij definitieve goedkeuring van 
het beheerplan niet meer vergunningsplichtig. Door een goedgekeurd beheerplan is men ook 
vrijgesteld van de natuurvergunningsplicht. 
 
Voor het uitvoeren van de opgesomde maatregelen wordt een ontheffing op het door artikel 7 
van het ‘Besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998’ opgelegd verbod op wijzigen van be-
paalde vegetaties gevraagd.  
 
Een afzonderlijke ontheffing op het verbod op ontbossing zal nog nodig zijn voor het creëren van 
rietland in bestanden 4c en 4h. Hiervoor wordt gezocht naar bijkomende oppervlakte om te com-
penseren d.m.v. bebossing. Ook voor het hermeanderen van de waterloop in de Blosobestanden 
zal nog een bijkomende stedenbouwkundige vergunning vereist zijn. 
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7 Openstelling 

7.1 Wegennet en opengestelde boswegen 
Er zijn in het gebied heel wat paden en routes voor wandelaars en fietsers aanwezig. Deze wor-
den maximaal behouden en verder geoptimaliseerd (o.a. scheiden van de gebruikersgroepen, 
inrichten van nieuwe wandellus en opwaarderen van oude voetwegen).  
 
In het kader van het besluit rond de toegankelijkheid van bosgebieden en natuurreservaten 
(B.V.R. 5/12/2008), is het verplicht om een toegankelijkheidsplan en –reglement op stellen met 
aanduiding van de toegankelijke wegen, specifieke bebording en aanduiding van specifieke zo-
nes met aangepaste regels (bv. speelzones).  
 
De toegankelijkheidsregeling (met de regeling zelf, toegankelijkheidskaart en bebordingsplan) is 
weergegeven in Bijlage 12, Kaart 4.3: Toegankelijkheidsregeling en Kaart 4.4: Bebording. 
 
Wandelpaden 
Er is een vrij dicht netwerk van wandelpaden aanwezig. In perceel 9 wordt bovendien nog een 
nieuwe wandellus voorzien en ten behoeve van specifiek beheer (bv. begrazingsblok) worden 
lokaal enkele kleinere paden omgelegd. 
 
Fietspaden 
Momenteel kan op de meeste wandelpaden ook gefietst worden. Door het plaatsen van enkele 
fietssluizen en aangepaste bebording, zullen enkele paden afgesloten worden voor fietsers. Wel 
wordt aantakking op het lokale fietsknooppuntnetwerk voorzien en wordt het Scheyvaertshof hier-
in actief betrokken als onthaalsite. 
Naast het fietsroutenetwerk, is er in de onmiddellijke omgeving ook een MTB-pad afgebakend.  
 
Gemotoriseerd verkeer 
Lokaal zijn enkele wegen toegankelijk voor plaatselijk verkeer (o.a. bestand 9a en bediening 
Scheyvaertshof).Gemotoriseerd verkeer kan enkel stapvoets en mits toelating. Verder zijn er een 
aantal dienstwegen die toegankelijk zijn t.b.v. beheer of voor bosexploitatie.  
 
Ruimingspistes 
Ruimingspistes of exploitatiepaden die niet samenvallen met een toegankelijk pad zijn niet toe-
gankelijk.  
 
 

7.2 Speel- en recreatiezones 
Binnen het boscomplex zijn er reeds twee speelzones aangeduid. De speelzone gelegen in be-
stand 6b wordt uitgebreid met een deel van bestand 6a en wordt een vrij toegankelijke zone. De 
totale oppervlakte van de verschillende recreatiezones bedraagt zo’n 9 ha. 
Binnen de speelzones is er geen speelinfrastructuur aanwezig. Beperkte speelinfrastructuur kan 
aangebracht worden in bestand 6b en het bevereiland (bv. zandheuvel met enkele spelelemen-
ten). Er zal op regelmatige basis een controle gebeuren van dood hout t.b.v. veiligheid. 
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7.3 Eénmalige of occasionele activiteiten 
Grotere éénmalige doortochten voor wandelaars, MTB’s, ruiters, … door het plangebied kunnen 
mits voorafgaandelijke aanvraag bij ANB worden toegelaten.  
 
Schaatsen op of zwemmen in de vijvers is verboden, tenzij de burgemeester dit beslist na gun-
stig advies van de brandweer en met inzet van politie en brandweer voor de opvolging. Er zijn 
wel in de wijde omgeving diverse alternatieven hiervoor voorhanden. 
 
 

7.4 Recreatieve infrastructuur 
Toegankelijkheidsborden 
Er worden aan alle bostoegangen borden geplaatst die de toegankelijkheid regelen. Voor de lo-
catie van de toegankelijkheidsborden wordt verwezen naar Kaart 4.4: Bebording. Deze kaarten 
vormen samen met de toegankelijkheidsregeling (zie bijlage) het wettelijk kader voor de betre-
ding van het gebied. 
 
Op plaatsen waar een “afwijkende” toegankelijkheid geldt, worden aanwijzingsborden geplaatst 
die bv. het gemotoriseerd verkeer voor aangelanden regelt (F99c) of gevaarborden voor overste-
kend wild (A27). Deze borden worden voorzien door de bevoegde instanties (terreinbeheerder, 
eigenaar, gemeente, AWV, …). 
 
Infopaneel 
Verspreid over de bosplaatsen staan er verschillende infoborden. Er worden bijkomende infobor-
den voorzien aan vrijwel alle bosingangen. De plaatsing van de infoborden worden weergegeven 
op Kaart 4.4: Bebording. 
 
Barelen 
Om ongewenste recreanten, gebruikersgroepen en/of voertuigen te weren van een aantal bos-
wegen of bestanden, is er op diverse toegangspunten een selectieve barrière of bareel voorzien.  
Sluippaden die onbedoeld worden gebruikt door recreanten, kunnen worden afgesloten m.b.v. 
takkenwallen. Zo wordt ook het pad aan de noordzijde van bestand 4v7 afgesloten voor recrean-
ten, t.v.v. de rust in de aanpalende bestanden. 
 
Zitbanken 
Binnen het plangebied zijn enkele zitbanken of picknicktafels voorzien. De bestaande worden 
optimaal onderhouden en indien nodig hersteld of vervangen. Op enkele locaties (bv. boomgaard 
Scheyvaertshof) kunnen nieuwe/bijkomende zitbanken aangewezen zijn. 
Indien nodig worden de zitbanken vergezeld van een vuilnisbak en het beheer van de zitplekken 
bestaat uit een extensief maaibeheer (al dan niet gecombineerd met een sporadisch snoeibeheer 
van de houtige plantengroei). 
 
Bruggen 
Wegens het omleggen van een wandelpad dat in het begrazingsblok komt te liggen, zal een 
nieuwe brug gemaakt moeten worden in bestand 5b/5e.  
De bestaande brug op het huidige wandelpad wordt verwijderd, evenals de brug op de noordzijde 
van bestand 4v3. 
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8 Monitoring 

Monitoring in het plangebied is belangrijk om de resultaten van het gevoerde beheer op fauna, flora, 
graslandontwikkeling, bosontwikkeling, etc. op te kunnen volgen.  
 
Op basis van uit natuurstudie bekomen onderzoeksresultaten (cfr. § 4.2.17), kan steeds een 
voorstel worden gedaan tot de bijsturing van het gevoerde beheer. Dit kan bv. een effect hebben 
op het visstandsbeheer (zie § 4.2.10.2), het gehanteerde maairegime (zowel periode, frequentie, 
als materiaalkeuze), de invulling van het begrazingsraster (begrazingsdichtheid en effectiviteit 
intomen aE), enz. Ook het voorkomen van nieuwe soorten (bv. Otter of Bever) kan een aange-
past beheer of het instellen van bepaalde rustzones met zich meebrengen. 
 
Na beoordeling worden zonodig de maatregelen voortgezet, dan wel bijgestuurd, in overeen-
stemming met de beheerdoelstellingen en binnen de grenzen van het goedgekeurde beheerplan. 
Het eigenlijke monitoringsplan wordt opgemaakt door het ANB en opgevolgd door een (lokale) 
beheercommissie. Een voorstel wordt uitgewerkt in onderstaande tabel en tekst. 
 
Voor de inventarisatie en opvolging wordt – naast inspanningen van de eigen monitoringsploe-
gen of aangestelde studiebureau’s – ook samengewerkt met lokale vrijwilligers en kan gesteund 
worden op losse waarnemingen en initiatieven. 
 
Tabel 8.21: Evaluatie van het uitgevoerde beheer (+ zie verdere verduidelijking onderaan). 

Evaluatie-item Frequentie Evaluatie-elementen Opvolging 

vegetatie  
(dotterbloem-)  
graslanden 

driejaarlijks 

 vegetatieontwikkeling 
 indicatorsoorten (typische 

soorten zoals orchideeën en 
Moerasviooltje of indicatoren 
zoals Scherpe zegge en Riet 
voor verdroging, verzuring, 
verruiging, kwel, e.d.) 

 bijsturen maairegime/-
materieel of wijzigen 
waterstand/-kwaliteit 

 areaal of aantal vind-
plaatsen van zeldzame 
soorten dient behouden 
te worden en bij voor-
keur uit te breiden 

bosontwikkeling  
elzenbroek driejaarlijks 

 aanwezigheid van kensoorten 
voor de beoogde bostypes 
(bv. Zwarte bes en Moeras-
spira), met als belangrijkste 
de IHD-habitats (bv. 91E0). 

 selectief verwijderen 
van bepaalde boom-
soorten of het verbete-
ren van bv. waterstan-
den en lichtcondities 

bosbegrazing en 
terreinstructuur jaarlijks 

 % open terrein (streefdoel = 
40%) 

 bosverjonging, struweelvor-
ming, inperken verjonging 
exoten 

 aanwezigheid invertebraten, 
e.d. 

 bijsturen oppervlakte 
en/of aantal dieren 

 lokaal manueel en/of 
machinaal beheren (bv. 
uitkap, exotenbestrijding 
of maaien) 

bosrandbeheer  
(zowel als richtlijn 
naar beheer toe, als 
naar effectbeoorde-
ling van de ingrepen 
toe) 

vierjaarlijks 

 structuurovergang en soort-
verhouding 

 natuurlijke inmenging streek-
eigen soorten 

 inmenging uitheemse soorten 
 openheid (lichtinval) t.o.v. 

beek- of vijverrand 
 aanwezigheid bij fauna van  

biotoopgerelateerde of warm-
teminnende bossoorten zoals 
bv. Grote weerschijnvlinder. 

 inboeten met doelsoor-
ten (bv. Gelderse roos) 

 extra (hakhout-)  
kappingen in bosrand 

 bevoordelen natuurlijke 
inmenging of zeldzame/ 
ondervertegenwoordig-
de soorten 

 verwijderen uitheemse 
soorten 
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Evaluatie-item Frequentie Evaluatie-elementen Opvolging 

waterpeilbeheer  

maandelijks  
opmeten van 
peilbuizen/-
schalen 

 evolutie kenmerkende vegeta-
ties, vismigratie (passeer-
baarheid stuwen, e.d.) en vol-
doen aan OVAM-normen 
t.o.v. asbest 

 bijsturen waterpeilbe-
heer 

 plaatsen bijkomende 
peillatten op waterlopen  

 extra kruid-/slibruiming 
overwegen 

indicatorsoorten  
vogels vierjaarlijks 

 aantal territoria doelsoorten 
(cfr. § 2.3.9.1, 3.1.2, 3.2.2.1, 
3.2.2.3, 3.2.4 en 4.2.8.1) 

 nestplaatsen (bv. i.k.v. 
schoontijd en/of instellen rust-
zones) 

 speciale aandacht gaat naar 
IHD-gerelateerde soorten, 
met als hoofddoel de riet- en 
moerasvogels (Woudaap, 
Roerdomp, Blauwborst, Por-
seleinhoen, Ijsvogel, Visdief, 
Bruine Kiekendief, Wespen-
dief, e.d.) 

 vogels (vnl. Rodelijstsoorten) 
van halfopen terrein (zoals 
Rietgors, Zomertortel, Nach-
tegaal, Spotvogel, e.d.) wor-
den opgevolgd om de beheer-
ingrepen in deze habitats en 
de structuurdiversiteit te be-
oordelen. 

 aanpassen landschaps- 
en bosbeheer 

 instellen rustzones en/of 
aanpassen schoontijd 

visgemeenschappen vijfjaarlijks 

 soortenaanbod en visge-
meenschappen (zowel met 
oog op ecologische diversiteit 
en invulling van alle niches, 
als met het oog op een 
meerwaarde voor de henge-
laars) 

 bepoten indien oppor-
tuun 

bestrijding invasieve 
exoten 

tweejaarlijks na  
bestrijding 

 heropschieten verjonging, 
nieuwe kolonisaties/locaties 
of introductie nieuwe soort 

 nabehandeling 
 eventueel aanpassen 

bestrijdingsmethode 
bomen met veilig-
heidsrisico jaarlijks 

 VTA: toestand bomen (dood 
hout, ziektebeelden, e.d.) 

 verwijderen risicovolle 
boomdelen 

 
 
• Beschrijving voorstel van monitoringsdoelen en –methodes 

1) Vegetatie (dotterbloem-)graslanden 
Doel monitoring: staat van de dotterbloemgraslanden opvolgen en indien nodig beheer bijsturen. 
Positieve indicator: voorkomen kensoorten Brede orchis, Dotterbloem, Tweerijige zegge, Bos-
bies, Moerasrolklaver, Echte koekoeksbloem en ratelaar. 
Indicatoren verruiging: toename Moerasspirea, Haagwinde, Gewone berenklauw, Liesgras, Rid-
derzuring en Koniginnekruid. 
Bijsturing: maairegime aanpassen – meer maaien (en sowieso steeds maaisel afvoeren). 
Indicatoren vermesting: toename Ridderzuring, Gewone berenklauw, Haagwinde, Gewone 
smeerwortel, Liesgras, Vogelmuur en Waterpeper. 
Bijsturing: bron van vermesting aanpakken. 
Indicatoren vernatting: toename Scherpe zegge, Riet, Liesgras, Bitterzoet en Holpijp. 
Bijsturing: afvoergreppels onderhouden. 
Indicatoren verzuring: toename Zwarte zegge, Pitrus en Egelboterbloem. 
Bijsturing: oppervlakkige ondiepe laantjes onderhouden om zuur regenwater oppervlakkig af te 
voeren. 
Timing: om de drie jaar. 
Waar: percelen nog te selecteren; best op allemaal (zie Kaart 3.1: Visie). 
Normen (presentie en bedekking indicatorsoorten): nog te bepalen. 
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2) Bosontwikkeling & vegetatie Elzenbossen 
Doel monitoring: staat van de Elzen(broek)bossen opvolgen en indien nodig beheer bijsturen. De 
oppervlakte 91E0-habitat is dermate belangrijk om de staat van instandhouding bij op te volgen. 
Timing: Dit kan met een lage frequentie, bvb. om de zes jaar uit te voeren in een deel van de el-
zenbestanden (werklast kan verdeeld worden over twee meetmomenten), want de staat van het 
Elzenbos zal in de eerste plaats afhangen van een constante hoge watertafel en deze wordt con-
tinu opgevolgd via het peilbeheer. 
Positieve indicator: voorkomen van kensoorten Elzenzegge, Blauw glidkruid en Moeraswalstro. 
Indicatoren verdroging: Grote brandnetel en algemene afname vochtminners. 
Indicatoren vermesting: Grote brandnetel, Liesgras, Haagwinde, Gewone vlier en Ridderzuring. 
Indicatoren verruiging: bramen en Grote brandnetel. 
Waar: deel van de bestanden (maximaal de helft, zie Kaart 3.1: Visie). 
Normen (presentie en bedekking indicatorsoorten) : nog te bepalen.  
 
3) Bosbegrazing & creatie halfopen structuur 
Doel monitoring: evalueren realisatie halfopen structuur in het begrazingsblok en bijsturing be-
heer. 
Indicator: % open terrein (40%) t.o.v. gesloten terrein (bos en struweel). 
Waar: Geheel begrazingsblok (zie Kaart 3.1: Visie). 
Methode1: inschatting oppervlakte open terrein via plaatsbezoek. 
Timing: kan jaarlijks. 
Methode2: inschatting oppervlakte open terrein op luchtfoto. 
Timing: wanneer nieuwe luchtfoto’s ter beschikking komen, minimaal met recentste foto’s om de 
zes jaar. 
Bijsturing: door aantal/soort grote grazers aan te passen of door manueel/machinaal bij te sturen 
door uitkap, exotenbestrijding of maaien. 
 
4) Bosrandbeheer 
De beheerevaluatie moet niet noodzakelijk in een monitoringprogramma opgenomen worden. Dit 
kan bvb. ook opgevolgd worden via de registratie van de werken.  
Voor het bepalen van de effecten van de bosranden op fauna, is er momenteel iets te weinig 
kennis over de aanwezige dagvlinderpopulatie. Hiervoor kan uitgekeken worden naar vrijwilligers 
of af en toe www.waarnemingen.be checken op nieuwe vondsten. 
 
5) Waterpeilbeheer 
Opvolgen beheermaatregel i.k.v. beheersen factor: het waterpeil is een belangrijk item in het be-
heerplan. Niet alleen i.k.v. de OVAM-normen m.b.t. de asbestbeheersing, maar ook voor de 
aanwezige vegetaties die haast allen in de natte sfeer zitten. Het is één van de bepalende facto-
ren voor een aantal doelvegetaties/-ecotopen (Riet, Dotterbloemgraslanden, Elzenbroek, vijvers). 
 
6) Vismigratieknelpunten 
De vismigratieknelpunten zijn één van de bepalende factoren voor het behoud van de vispopula-
tiesamenstelling. Wat timing en werkverdeling betreft, kan dit wellicht samen in één controleron-
de opgenomen worden met de controle van de peilen. 
 
7) Opvolgen vogelpopulatie 
Een jaarlijkse telling is in de praktijk niet haalbaar, vierjaarlijks is wel een minimum. Er kan hierbij 
ook geopteerd worden om vrijwilligers in te schakelen, net zoals bij de dagvlinders. Terugvallen 
op bvb. losse waarnemingen via www.waarnemingen.be is een eerste stap, maar een afgelijnde 
vrijwilligersopdracht zou natuurlijk beter zijn (dit kan verder uitgewerkt worden nadien).  
 
8) Opvolging specifieke doelsoorten: 
Visdiefje (en andere sterns) zijn in het beheerplan als doelsoort beschreven en er zijn duidelijke 
beheermaatregelen beschreven ten gunste van deze soort. Hier kan een opvolging van de popu-
latie gemakkelijk en zonder veel werklast (bv. op basis van het reeds bestaande wetenschappe-
lijk ringwerk) en is bijsturing ook mogelijk door aanpassingen aan de vlotten en steigers waarop 
ze nestelen. 
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Woudaap en gerelateerde Bijlage I-moerassoorten kunnen ook dusdanig gemonitord worden. 
Kennis van broedlocaties kan reeds volstaan voor het afbakenen van bv. rustzones of schoontijd 
in bepaalde zones.  
Frequente gedetailleerde broedvogelinventarisaties zijn niet direct noodzakelijk, aangezien door 
o.a. de uitbreiding van de oppervlakte rietland, een aangepast waterpeilbeheer en het creëren 
van geschikte broed- en foerageercondities sowieso een verhoogde aanwezigheid van moeras- 
en rietvogels verwacht kan worden. Hetzelfde geldt voor een toetsing van de effecten van het 
struweelbeheer op de doelsoorten van halfopen landschap (Nachtegaal, Spotvogel, Zomertortel). 
 
9) Visgemeenschappen 
De visgemeenschappen zijn reeds vrij evenwichtig samengesteld (op de aantallen paling na, zie 
§ 2.3.9.4).  
Het is echter niet duidelijk of dit nu een gevolg is van de goede toestand van de vijvers en de 
mogelijke migratie tussen de vijvers of een gevolg is van een actief visstandsbeheer.  
Verdere input hiervoor kan gevraagd worden bij de visbioloog van het ANB en de Visserijcom-
missie. Deze beschikken ook reeds over een soort meetnet en een protocol voor monitoring en 
opvolging van de visstand (incl. de hiervoor te gebruiken methodes). 
 
10) Bestrijding exoten  
Dit komt neer op het klassieke opvolgingsbeheer na een bestrijding.  
Ook het opvolgen van eventuele nieuwe invasieve soorten of nieuwe groeiplaatsen verdient extra 
aandacht. Dit kan namelijk geïnduceerd worden door specifieke beheeringrepen (bv. creatie van 
licht of aanwezigheid van onbegroeide percelen). 
 
11) Opvolgen bomen met veiligheidsrisico  
Dit heeft eerder een recreatief doel en hangt niet noodzakelijk samen met het gevoerde beheer.  
Controle kan gebeuren op basis van een standaard VTA en bij twijfel of aanbeveling voor verder 
onderzoek, kan dit best opgevolgd worden door een erkend boomdeskundige (bv. European 
Treeworker of Treetechnician). 
Ingrijpen (verwijderen van dode/gevaarlijke boomdelen) dient ook enkel te gebeuren in voor het 
publiek toegankelijke zones. Prioritair hierbij zijn de speelzones en wandelpaden. 
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9 Kostenraming 

Teneinde een correcte inschatting te kunnen maken van de benodigde beheerinspanning, wordt 
eveneens een raming opgemaakt van de beheerkosten32 in de loop van de planperiode (voor de 
in Bijlage 10 voorziene beheeringrepen). 
 
Voor de eenvoud wordt een onderscheid gemaakt tussen de ingrepen in het ANB-domein en de-
ze op het BLOSO-domein (zie onderstaande tabellen). 
 
Tabel 9.22: Kosten ANB-domein. 

Ingreep Gem. 
kost (€) Aantal Eenheid Aantal 

keer/20 jaar Subtotaal (€) 

Aanleg Dreef/Bomenrij/Houtkant           
€/ha          

bestand 8c, 9d, 9e, 9h en 10a 5000 1,02 ha 1 5.100 

Afrastering           

€/lm           
plaatsen ursusdraad  

(10a + centraal begrazingsblok) 5 2200,00 m 1 11.000 

€/ha           

plaatsen boombescherming  3025 0,90 ha 1 2.723 

Begrazen           

€/ha          
onderhoud van dieren  

(centraal begrazingsblok) 25 20 ha 20 10.000 

Exotenbestrijding           

250,- €/dag           
(na)behandeling en controle  

(tijdens uitvoering regulier beheer) 250 2,00 dagen 3 1.500 

Infrastructuur           

€/stuk           

plaatsen hengelsteigers 8000 10,00 stuks 1 80.000 

250,- €/dag           
onderhoud paden, zitbanken, borden, 

barelen 250 4,00 dagen 20 20.000 

Kappen van rand           

€/ha           
afzetten van houtkant/vijverrand/  

bosrand en vrijstellen afrastering 2200 5,45 ha 5 59.983 

Knotten bomen(rijen)           

€/stuk           
snoeien boomgaard, knotbomen en 

dreven/bomenrijen (1stuk/5lm) 25 192,00 stuks 5 24.000 

                                                                 
32 Kosten werden berekend op basis van uitgemiddelde prijsopgaven van de betrokken ingreep. Deze kunnen eventueel 
fluctueren doorheen de tijd en kunnen bv. afhankelijk zijn van specifieke materiaal- of ondergrondeisen. 
Grontmij kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor de weergegeven bedragen. 
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Ingreep Gem. 
kost (€) Aantal Eenheid Aantal 

keer/20 jaar Subtotaal (€) 

Maaien           

€/ha           

extensief maaibeheer 600 1,70 ha 40 40.800 

hooien natte graslanden 900 4,80 ha 20 86.400 

maaien wandelpad 600 0,05 ha 40 1.200 

maaien riet 1200 5,90 ha 5 35.400 

Ontstronken           

€/ha           

Ruimen stobben of uitfrezen 1600 2,15 ha 1 3.445 

Ruimen / baggeren           

€/stuk           

Ruimen van poel (6v1) 200 1,00 stuks 2 400 

Scheren           

€/100m           

Knippen haag (2e) 71 4,80 *100m 1 341 

Plantgoed + aanplanting + 5% inboeten           

€/ha           

Boomgaard 6000 1,20 ha 1 7.200 

€/ha           
Herbebossing, bosverjonging en  

bebossing 6000 3,20 ha 1 19.200 

Vrijstellen en zuiveren aanplant           

€/ha           

vrijstellen en maaien jaar x+1 310 2,80 ha 2 868 

zuiveren aanplant 300 2,80 ha 1 840 

Drevenbeheer           

€/ha           
dreven controle + snoeien  

(100 stuks per ha)  450 1,75 ha 20 15.750 

        Totaal:  426.149 
 
Afgaande op de dendrometrische gegevens uit hoofdstuk 2 en zonder rekening te houden met 
aanwas, wordt het te kappen volume over de komende 20 jaar geraamd op 4.700m³. Wanneer 
een eenheidsprijs van 30 euro/m³ wordt gehanteerd, resulteert dit in een opbrengst van iets 
meer dan 140.000 euro.  
Na aftrek van de in Tabel 9.22 vernoemde beheerkosten, is er een negatieve balans van zo’n 
285.000 euro.  
Hierbij dient evenwel vermeld te worden dat er in 2013 een grote opbrengst is geweest uit de 
kapping van bestand 9e en ook een aantal bosrandkappen zullen een opbrengst genereren, 
evenals bv. een vergisting van grasmaaisel (biomassa). Ook kan gewerkt worden met gebruiks-
overeenkomsten voor ondermeer het maaien van graslanden en kan voor bebossingen het 
boscompensatiefonds worden aangewend, waardoor de kosten lager zullen uitvallen. 
 
Tabel 9.23: Kosten BLOSO-domein. 

Ingreep Gem. 
kost (€) Aantal Eenheid Aantal 

keer/20 jaar 
Subtotaal 

(€) 
Aanleg Houtkant           

€/ha          
bestand 1a 5000 0,15 ha 1 750 
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Ingreep Gem. 
kost (€) Aantal Eenheid Aantal 

keer/20 jaar 
Subtotaal 

(€) 
Afrastering           

€/lm           

plaatsen draadafsluiting  5 130 m 1 650 

250,- €/dag           

verwijderen draadafsluiting  250 2 dagen 1 500 

Exotenbestrijding           

250,- €/dag           
(na)behandeling en controle  

(tijdens uitvoering regulier beheer) 250 1 dag 3 750 

Herprofileren           

€/lm           

hermeanderen waterloop 5 1040 m 1 5.543 

Kappen van rand           

€/ha           

afzetten van houtkant/vijverrand/bosrand 2200 0,22 ha 2 968 

Maaien           

€/ha           

maaien wandelpad 600 0,75 ha 40 18.000 

Plantgoed + aanplanting + 5% inboeten           

€/ha           

Herbebossing, bosverjonging en bebossing 6000 8 ha 1 48.000 

Vrijstellen en zuiveren aanplant           

€/ha           

vrijstellen en maaien (enkel 1c+1d) 310 7,52 ha 2 2.331 

zuiveren aanplant (enkel 1c+1d) 300 7,52 ha 1 2.256 

        Totaal: 79.748 
 
In de BLOSO-bestanden wordt een eindkap gepland in bestanden 1b, 1c en 1d, alsook een 
kleinschalige selectieve dunning in bestand 1a.  
Rekening houdend met de dendrometrische gegevens uit hoofdstuk 2, een minimale aanwas en 
het behoud van de aanwezige inheemse boomsoorten, wordt het te kappen volume geraamd op 
6.750m³. Wanneer een eenheidsprijs van 30 euro/m³ wordt gehanteerd, resulteert dit in een op-
brengst van iets meer dan 200.000 euro. 
Na aftrek van de in Tabel 9.23 vernoemde beheerkosten, is een netto winst van zo’n 120.000 
euro te verwachten. 
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Bijlage 1: Overzicht van de bestanden en kadastrale samenstelling. 
 

Beheerblok Bestand Perceel  Beheerblok Bestand Perceel 
Arkenbos 1b 12004A0028/00B000  Arkenbos 1b 12004A0230/00A000 
Arkenbos 1a 12004A0028/00B000  Arkenbos 1a 12004A0230/00A000 
Het Broek 5b 12004A0028/00B000  Arkenbos 1c 12004A0230/00A000 
Het Broek 5d 12004A0028/00B000  Arkenbos 1d 12004A0231/00A000 
Het Broek 8c 12004A0028/00B000  Arkenbos 1b 12004A0231/00A000 
Het Broek 8c 12004A0040/00A000  Arkenbos 1c 12004A0231/00A000 
Het Broek 8g 12004A0042/00A000  Het Broek 5a 12004A0231/00A000 
Het Broek 8d 12004A0042/00A000  Het Broek 5b 12004A0231/00A000 
Het Broek 8c 12004A0042/00A000  Het Broek 5d 12004A0231/00A000 
Het Broek 8b 12004A0042/00A000  Arkenbos 1d 12004A0233/00_000 
Het Broek 8k 12004A0042/00A000  Arkenbos 1c 12004A0233/00_000 
Het Broek 8h 12004A0042/00A000  Het Broek 3d 12004A0233/00_000 
Het Broek 8k 12004A0042/00A000  Het Broek 5g 12004A0233/00_000 
Het Broek 8h 12004A0042/00A000  Het Broek 5a 12004A0233/00_000 
Het Broek 5b 12004A0046/00_000  Het Broek 5c 12004A0233/00_000 
Het Broek 8a 12004A0046/00_000  Arkenbos 1d 12004A0234/00_000 
Het Broek 8c 12004A0046/00_000  Arkenbos 1c 12004A0234/00_000 
Het Broek 8g 12004A0047/00_000  Het Broek 3d 12004A0234/00_000 
Het Broek 8d 12004A0047/00_000  Arkenbos 1g 12004A0235/00_000 
Het Broek 8a 12004A0047/00_000  Arkenbos 1d 12004A0235/00_000 
Het Broek 8c 12004A0047/00_000  Arkenbos 1e 12004A0235/00_000 
Het Broek 5b 12004A0048/00_000  Het Broek 2j 12004A0235/00_000 
Het Broek 7c 12004A0048/00_000  Het Broek 3d 12004A0235/00_000 
Het Broek 8a 12004A0048/00_000  Het Broek 3c 12004A0235/00_000 
Het Broek 8c 12004A0048/00_000  Arkenbos 1g 12004A0236/00_000 
Het Broek 7c 12004A0049/00_000  Arkenbos 1f 12004A0236/00_000 
Het Broek 7d 12004A0049/00_000  Arkenbos 1d 12004A0236/00_000 
Het Broek 8a 12004A0049/00_000  Arkenbos 1e 12004A0236/00_000 
Het Broek 8g 12004A0050/00_000  Arkenbos 1c 12004A0236/00_000 
Het Broek 8d 12004A0050/00_000  Het Broek 2j 12004A0236/00_000 
Het Broek 8a 12004A0050/00_000  Arkenbos 1g 12004A0237/00_000 
Het Broek 8h 12004A0050/00_000  Arkenbos 1f 12004A0237/00_000 
Het Broek 8d 12004A0051/00_000  Arkenbos 1d 12004A0237/00_000 
Het Broek 8v1 12004A0051/00_000  Arkenbos 1c 12004A0237/00_000 
Het Broek 8d 12004A0052/00_000  Arkenbos 1h 12004A0238/00_000 
Het Broek 8v1 12004A0052/00_000  Arkenbos 1g 12004A0238/00_000 
Het Broek 8d 12004A0053/00_000  Arkenbos 1f 12004A0238/00_000 
Het Broek 8v1 12004A0053/00_000  Arkenbos 1d 12004A0238/00_000 
Het Broek 8k 12004A0053/00_000  Arkenbos 1b 12004A0238/00_000 
Het Broek 8h 12004A0053/00_000  Arkenbos 1a 12004A0238/00_000 
Het Broek 8d 12004A0054/00_000  Arkenbos 1c 12004A0238/00_000 
Het Broek 8a 12004A0054/00_000  Arkenbos 1v1 12004A0239/00A000 
Het Broek 8b 12004A0054/00_000  Arkenbos 1f 12004A0239/00A000 
Het Broek 4i 12004A0055/00_000  Arkenbos 1a 12004A0239/00A000 
Het Broek 8a 12004A0055/00_000  Arkenbos 1c 12004A0239/00A000 
Het Broek 8b 12004A0055/00_000  Arkenbos 1v1 12004A0239/00B000 
Het Broek 4j 12004A0056/00_000  Arkenbos 1a 12004A0239/00B000 
Het Broek 4i 12004A0056/00_000  Arkenbos 1v1 12004A0240/00A000 
Het Broek 8a 12004A0056/00_000  Arkenbos 1a 12004A0240/00A000 
Het Broek 8b 12004A0056/00_000  Arkenbos 1v1 12004A0241/00_000 
Het Broek 8d 12004A0057/00_000  Arkenbos 1a 12004A0241/00_000 
Het Broek 8b 12004A0057/00_000  Arkenbos 1a 12004A0242/00_000 
Het Broek 8k 12004A0057/00_000  Arkenbos 1v1 12004A0243/00_000 
Het Broek 4h 12004A0058/00_000  Arkenbos 1a 12004A0243/00_000 
Het Broek 4g 12004A0058/00_000  Arkenbos 1v1 12004A0244/00_000 
Het Broek 4j 12004A0058/00_000  Arkenbos 1h 12004A0244/00_000 
Het Broek 8b 12004A0058/00_000  Arkenbos 1a 12004A0244/00_000 
Het Broek 8b 12004A0059/00_000  Arkenbos 1g 12004A0245/00_000 
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Beheerblok Bestand Perceel  Beheerblok Bestand Perceel 
Het Broek 8b 12004A0060/00_000  Arkenbos 1f 12004A0245/00_000 
Het Broek 8f 12004A0061/00_000  Arkenbos 1g 12004A0246/00_000 
Het Broek 8e 12004A0061/00_000  Arkenbos 1v3 12004A0246/00_000 
Het Broek 8b 12004A0061/00_000  Arkenbos 1f 12004A0246/00_000 
Het Broek 8e 12004A0062/00_000  Arkenbos 1g 12004A0247/00_000 
Het Broek 8b 12004A0062/00_000  Arkenbos 1v3 12004A0247/00_000 
Het Broek 4h 12004A0063/00A000  Arkenbos 1h 12004A0248/00_000 
Het Broek 4v7 12004A0063/00A000  Arkenbos 1g 12004A0248/00_000 
Het Broek 4g 12004A0063/00A000  Arkenbos 1h 12004A0249/00A000 
Het Broek 4v8 12004A0063/00A000  Arkenbos 1g 12004A0249/00A000 
Het Broek 8b 12004A0063/00A000  Arkenbos 1h 12004A0250/00A000 
Het Broek 4v8 12004A0063/00A000  Arkenbos 1g 12004A0250/00A000 
Het Broek 8b 12004A0063/00A000  Het Broek 2b 12004A0250/00A000 
Het Broek 4v8 12004A0065/00A000  Het Broek 2j 12004A0250/00A000 
Het Broek 4v7 12004A0067/00A000  Het Broek 2v9 12004A0251/00_000 
Het Broek 4v6 12004A0067/00A000  Het Broek 2b 12004A0251/00_000 
Het Broek 4v5 12004A0067/00A000  Het Broek 2v9 12004A0252/00_000 
Het Broek 4v7 12004A0069/00A000  Het Broek 2b 12004A0252/00_000 
Het Broek 4v6 12004A0069/00A000  Het Broek 2v8 12004A0253/00_000 
Het Broek 4v5 12004A0069/00A000  Het Broek 2b 12004A0253/00_000 
Het Broek 4v6 12004A0070/00A000  Het Broek 2v8 12004A0254/00_000 
Het Broek 4v5 12004A0070/00A000  Het Broek 2b 12004A0254/00_000 
Het Broek 4v4 12004A0070/00A000  Het Broek 2v8 12004A0255/00_000 
Het Broek 4v3 12004A0072/00A000  Het Broek 2b 12004A0255/00_000 
Het Broek 4v5 12004A0072/00A000  Het Broek 2b 12004A0256/00_000 
Het Broek 4v4 12004A0072/00A000  Het Broek 2v6 12004A0257/00_000 
Het Broek 4h 12004A0073/00A000  Het Broek 2b 12004A0257/00_000 
Het Broek 4g 12004A0073/00A000  Het Broek 2v6 12004A0258/00_000 
Het Broek 4f 12004A0073/00A000  Het Broek 2b 12004A0258/00_000 
Het Broek 4h 12004A0074/00A000  Het Broek 2v1 12004A0259/00_000 
Het Broek 4g 12004A0074/00A000  Het Broek 2v2 12004A0259/00_000 
Het Broek 4h 12004A0074/00B000  Het Broek 2c 12004A0259/00_000 
Het Broek 4v7 12004A0074/00B000  Het Broek 2b 12004A0259/00_000 
Het Broek 4v5 12004A0074/00B000  Het Broek 2v2 12004A0260/00_000 
Het Broek 4h 12004A0075/00_000  Het Broek 2c 12004A0260/00_000 
Het Broek 4e 12004A0075/00_000  Het Broek 2b 12004A0260/00_000 
Het Broek 4g 12004A0075/00_000  Het Broek 2v1 12004A0261/00_000 
Het Broek 4f 12004A0075/00_000  Het Broek 2c 12004A0261/00_000 
Het Broek 4j 12004A0075/00_000  Het Broek 2b 12004A0261/00_000 
Het Broek 4c 12004A0075/00_000  Arkenbos 1h 12004A0262/00_000 
Het Broek 4g 12004A0076/00_000  Het Broek 2v1 12004A0262/00_000 
Het Broek 4j 12004A0076/00_000  Het Broek 2c 12004A0262/00_000 
Het Broek 4j 12004A0077/00_000  Het Broek 2b 12004A0262/00_000 
Het Broek 4c 12004A0077/00_000  Het Broek 2v3 12004A0263/00_000 
Het Broek 4i 12004A0077/00_000  Het Broek 2b 12004A0263/00_000 
Het Broek 4c 12004A0078/00_000  Het Broek 2v3 12004A0264/00_000 
Het Broek 4i 12004A0078/00_000  Het Broek 2b 12004A0264/00_000 
Het Broek 7d 12004A0078/00_000  Het Broek 2a 12004A0264/00_000 
Het Broek 8a 12004A0078/00_000  Het Broek 2v3 12004A0265/00D000 
Het Broek 7b 12004A0079/00_000  Het Broek 2b 12004A0265/00D000 
Het Broek 7c 12004A0079/00_000  Het Broek 2a 12004A0265/00D000 
Het Broek 7d 12004A0079/00_000  Het Broek 2v4 12004A0266/00C000 
Het Broek 8a 12004A0079/00_000  Het Broek 2b 12004A0266/00C000 
Het Broek 7a 12004A0080/00_000  Het Broek 2v4 12004A0267/00_000 
Het Broek 7b 12004A0080/00_000  Het Broek 2b 12004A0267/00_000 
Het Broek 7c 12004A0080/00_000  Het Broek 2b 12004A0268/00_000 
Het Broek 8a 12004A0080/00_000  Het Broek 2v5 12004A0269/00B000 
Het Broek 7a 12004A0081/00_000  Het Broek 2v7 12004A0269/00B000 
Het Broek 7c 12004A0081/00_000  Het Broek 2b 12004A0269/00B000 
Het Broek 8a 12004A0081/00_000  Het Broek 2v5 12004A0270/00B000 
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Het Broek 5b 12004A0082/00A000  Het Broek 2b 12004A0270/00B000 
Het Broek 7c 12004A0082/00A000  Het Broek 2v7 12004A0271/00_000 
Het Broek 8a 12004A0082/00A000  Het Broek 2b 12004A0271/00_000 
Het Broek 7a 12004A0083/00B000  Het Broek 2d 12004A0271/00_000 
Het Broek 7c 12004A0083/00B000  Het Broek 2v7 12004A0280/00B000 
Het Broek 7a 12004A0084/00D000  Het Broek 2v13 12004A0280/00B000 
Het Broek 5b 12004A0084/00D000  Het Broek 2e 12004A0280/00B000 
Het Broek 7c 12004A0084/00D000  Het Broek 2f 12004A0280/00B000 
Het Broek 5h 12004A0085/00_000  Het Broek 2b 12004A0280/00B000 
Het Broek 7a 12004A0085/00_000  Het Broek 2d 12004A0280/00B000 
Het Broek 5b 12004A0085/00_000  Het Broek 2h 12004A0280/00B000 
Het Broek 5f 12004A0085/00_000  Het Broek 2g 12004A0280/00B000 
Het Broek 5h 12004A0086/00_000  Het Broek 2v13 12004A0285/00_000 
Het Broek 7a 12004A0086/00_000  Het Broek 2j 12004A0285/00_000 
Het Broek 5b 12004A0086/00_000  Het Broek 2h 12004A0285/00_000 
Het Broek 7c 12004A0086/00_000  Het Broek 2g 12004A0285/00_000 
Het Broek 5h 12004A0087/00_000  Het Broek 2v10 12004A0286/00_000 
Het Broek 7a 12004A0087/00_000  Het Broek 2v13 12004A0286/00_000 
Het Broek 6a 12004A0087/00_000  Het Broek 2f 12004A0286/00_000 
Het Broek 7c 12004A0087/00_000  Het Broek 2g 12004A0286/00_000 
Het Broek 7a 12004A0088/00_000  Het Broek 2v10 12004A0287/00_000 
Het Broek 6b 12004A0088/00_000  Het Broek 2f 12004A0287/00_000 
Het Broek 7b 12004A0088/00_000  Het Broek 2b 12004A0287/00_000 
Het Broek 4c 12004A0089/00_000  Het Broek 2d 12004A0287/00_000 
Het Broek 6b 12004A0089/00_000  Het Broek 2g 12004A0287/00_000 
Het Broek 7b 12004A0089/00_000  Het Broek 2v10 12004A0288/00_000 
Het Broek 7d 12004A0089/00_000  Het Broek 2v13 12004A0288/00_000 
Het Broek 4c 12004A0090/00_000  Het Broek 2b 12004A0288/00_000 
Het Broek 6b 12004A0090/00_000  Het Broek 2d 12004A0288/00_000 
Het Broek 7b 12004A0090/00_000  Het Broek 2j 12004A0288/00_000 
Het Broek 7d 12004A0090/00_000  Het Broek 2v14 12004A0289/00_000 
Het Broek 4c 12004A0091/00_000  Het Broek 2j 12004A0289/00_000 
Het Broek 6b 12004A0091/00_000  Het Broek 2v14 12004A0290/00_000 
Het Broek 4e 12004A0092/00_000  Het Broek 2v15 12004A0290/00_000 
Het Broek 4d 12004A0092/00_000  Het Broek 2v16 12004A0290/00_000 
Het Broek 4c 12004A0092/00_000  Het Broek 2v11 12004A0290/00_000 
Het Broek 4a 12004A0093/00_000  Het Broek 2b 12004A0290/00_000 
Het Broek 4b 12004A0093/00_000  Het Broek 2j 12004A0290/00_000 
Het Broek 4d 12004A0093/00_000  Het Broek 2h 12004A0290/00_000 
Het Broek 4c 12004A0093/00_000  Het Broek 2v11 12004A0291/00_000 
Het Broek 6b 12004A0093/00_000  Het Broek 2b 12004A0291/00_000 
Het Broek 4a 12004A0094/00A000  Het Broek 2v11 12004A0292/00A000 
Het Broek 4a 12004A0094/00B000  Het Broek 2v12 12004A0292/00A000 
Het Broek 6b 12004A0094/00B000  Het Broek 2b 12004A0292/00A000 
Het Broek 4a 12004A0095/00_000  Het Broek 2b 12004A0293/00A000 
Lacourt 4v1 12004A0095/00_000  Het Broek 2j 12004A0293/00A000 
Lacourt 4v2 12004A0096/00_000  Het Broek 2j 12004A0293/00B000 
Het Broek 4a 12004A0096/00_000  Het Broek 2v11 12004A0293/00C000 
Het Broek 4b 12004A0096/00_000  Het Broek 2v12 12004A0293/00C000 
Het Broek 4h 12004A0097/00A000  Het Broek 2b 12004A0293/00C000 
Het Broek 4a 12004A0097/00A000  Het Broek 2j 12004A0293/00C000 
Het Broek 4b 12004A0097/00A000  Het Broek 2j 12004A0294/00_000 
Het Broek 4d 12004A0097/00A000  Het Broek 2j 12004A0295/00_000 
Het Broek 4h 12004A0098/00A000  Het Broek 2j 12004A0296/00_000 
Het Broek 4e 12004A0098/00A000  Het Broek 2i 12004A0296/00_000 
Het Broek 4d 12004A0098/00A000  Het Broek 3c 12004A0296/00_000 
Het Broek 4h 12004A0099/00A000  Het Broek 3b 12004A0296/00_000 
Het Broek 4e 12004A0099/00A000  Het Broek 2j 12004A0297/00_000 
Het Broek 4f 12004A0099/00A000  Het Broek 2v15 12004A0298/00_000 
Het Broek 4h 12004A0099/00C000  Het Broek 2j 12004A0298/00_000 
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Het Broek 4a 12004A0099/00C000  Het Broek 2v15 12004A0299/00_000 
Het Broek 4v3 12004A0099/00C000  Het Broek 2j 12004A0299/00_000 
Het Broek 4a 12004A0099/00D000  Het Broek 2h 12004A0299/00_000 
Het Broek 4v3 12004A0099/00D000  Het Broek 2i 12004A0299/00_000 
Het Broek 4v3 12004A0100/02_000  Het Broek 2v15 12004A0300/00_000 
Het Broek 4v3 12004A0101/00A000  Het Broek 2v16 12004A0300/00_000 
Het Broek 4v4 12004A0101/00A000  Het Broek 2j 12004A0300/00_000 
Het Broek 4h 12004A0104/00C000  Het Broek 2h 12004A0300/00_000 
Het Broek 4v3 12004A0104/00C000  Het Broek 2i 12004A0300/00_000 
Het Broek 4v6 12004A0104/00C000  Het Broek 3b 12004A0300/00_000 
Het Broek 4v5 12004A0104/00C000  Het Broek 2v16 12004A0301/00_000 
Het Broek 4v4 12004A0104/00C000  Het Broek 2h 12004A0301/00_000 
Lacourt 4v2 12004A0105/00A000  Het Broek 2v13 12004A0302/00_000 
Het Broek 4v3 12004A0105/00A000  Het Broek 2v16 12004A0302/00_000 
Het Broek 4v6 12004A0105/00A000  Het Broek 2j 12004A0302/00_000 
Het Broek 4v4 12004A0105/00A000  Het Broek 2h 12004A0302/00_000 
Lacourt 4v2 12004A0109/00B000  Het Broek 2i 12004A0302/00_000 
Lacourt 4k 12004A0109/00B000  Het Broek 2g 12004A0302/00_000 
Lacourt 4v2 12004A0109/00C000  Het Broek 3a 12004A0302/00_000 
Het Broek 4a 12004A0109/00C000  Het Broek 2e 12004A0305/00K000 
Het Broek 4v3 12004A0109/00C000  Het Broek 2f 12004A0305/00K000 
Het Broek 4v6 12004A0109/00C000  Het Broek 2g 12004A0305/00K000 
Het Broek 4v4 12004A0109/00C000  Het Broek 9a 12004B0004/00A000 
Lacourt 4v1 12004A0109/00C000  Het Broek 9a 12004B0017/00_000 
Lacourt 4k 12004A0109/00C000  Het Broek 9b 12004B0017/02A000 
Lacourt 4v2 12004A0113/00A000  Het Broek 9d 12004B0017/02A000 
Lacourt 4v2 12004A0114/00_000  Het Broek 9f 12004B0017/02A000 
Lacourt 4k 12004A0114/00_000  Het Broek 9g 12004B0017/02A000 
Lacourt 4k 12004A0115/00A000  Het Broek 9a 12004B0017/02A000 
Het Broek 9a 12004A0115/00B000  Het Broek 4a 12004B0017/02A000 
Lacourt 4k 12004A0115/00B000  Lacourt 4v1 12004B0017/02A000 
Het Broek 9a 12004A0116/00A000  Het Broek 9a 12004B0017/02B000 
Lacourt 4v1 12004A0116/00A000  Lacourt 4k 12004B0017/02B000 
Lacourt 4k 12004A0116/00A000  Het Broek 9a 12004B0017/03C000 
Het Broek 9a 12004A0117/00A000  Het Broek 9b 12004B0022/00_000 
Lacourt 4v2 12004A0117/00A000  Het Broek 9c 12004B0022/00_000 
Het Broek 4a 12004A0117/00A000  Het Broek 9a 12004B0022/00_000 
Het Broek 4v3 12004A0117/00A000  Het Broek 9c 12004B0023/00B000 
Het Broek 4v4 12004A0117/00A000  Het Broek 9d 12004B0023/00B000 
Lacourt 4v1 12004A0117/00A000  Het Broek 9f 12004B0023/00B000 
Lacourt 4k 12004A0117/00A000  Het Broek 9a 12004B0023/00B000 
Het Broek 4a 12004A0120/00_000  Het Broek 9b 12004B0024/00L000 
Het Broek 4a 12004A0121/00_000  Het Broek 9b 12004B0024/00R000 
Het Broek 3j 12004A0122/00_000  Het Broek 9c 12004B0024/00R000 
Het Broek 3m 12004A0122/00_000  Het Broek 9a 12004B0024/00R000 
Het Broek 3k 12004A0122/00_000  Het Broek 9b 12004B0029/00A000 
Het Broek 3l 12004A0122/00_000  Het Broek 9b 12004B0030/00A000 
Het Broek 3v8 12004A0122/00_000  Het Broek 9b 12004B0031/00B000 
Het Broek 4a 12004A0122/00_000  Het Broek 9a 12004B0032/00B000 
Het Broek 6b 12004A0122/00_000  Het Broek 9b 12004B0032/00N000 
Het Broek 3k 12004A0123/00_000  Het Broek 9a 12004B0032/00N000 
Het Broek 3k 12004A0124/00_000  Het Broek 9a 12004B0032/00P000 
Het Broek 3h 12004A0125/00_000  Het Broek 9a 12004B0051/00A000 
Het Broek 3k 12004A0125/00_000  Het Broek 2a 12004B0073/00F000 
Het Broek 3l 12004A0125/00_000  Het Broek 9e 12004B0521/00W003 
Het Broek 3j 12004A0126/00_000  Het Broek 9e 12004B0526/00A000 
Het Broek 3h 12004A0126/00_000  Het Broek 9e 12004B0527/00A000 
Het Broek 3k 12004A0126/00_000  Het Broek 9e 12004B0529/00A000 
Het Broek 3i 12004A0126/00_000  Het Broek 9d 12004B0529/00A000 
Het Broek 3l 12004A0126/00_000  Het Broek 9f 12004B0529/00A000 
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Het Broek 3l 12004A0127/00_000  Het Broek 9g 12004B0529/00A000 
Het Broek 3v8 12004A0127/00_000  Het Broek 9e 12004B0530/00A000 
Het Broek 3k 12004A0128/00_000  Het Broek 9f 12004B0530/00A000 
Het Broek 3l 12004A0128/00_000  Het Broek 9g 12004B0530/00A000 
Het Broek 3v8 12004A0128/00_000  Het Broek 9e 12004B0531/00_000 
Het Broek 3j 12004A0129/00_000  Het Broek 9d 12004B0531/00_000 
Het Broek 3l 12004A0129/00_000  Het Broek 9f 12004B0531/00_000 
Het Broek 3v9 12004A0129/00_000  Het Broek 9f 12004B0532/00_000 
Het Broek 3l 12004A0130/00_000  Het Broek 9g 12004B0533/00_000 
Het Broek 3v9 12004A0130/00_000  Het Broek 9a 12004B0533/00_000 
Het Broek 3j 12004A0131/00_000  Het Broek 9g 12004B0534/00A000 
Het Broek 3l 12004A0131/00_000  Het Broek 9g 12004B0535/00_000 
Het Broek 3j 12004A0132/00_000  Het Broek 9a 12004B0535/00_000 
Het Broek 3m 12004A0132/00_000  Het Broek 9a 12004B0538/00B000 
Het Broek 3j 12004A0133/00_000  Lacourt 4k 12004B0539/00_000 
Het Broek 3m 12004A0133/00_000  Het Broek 9a 12004B0547/00_000 
Het Broek 3j 12004A0134/00_000  Het Broek 9h 12004B0550/00A000 
Het Broek 3d 12004A0134/00_000  Het Broek 9h 12004B0551/00A000 
Het Broek 3m 12004A0134/00_000  Het Broek 9g 12004B0551/00A000 
Het Broek 3f 12004A0134/00_000  Het Broek 9h 12004B0551/00E000 
Het Broek 3c 12004A0134/00_000  Het Broek 9h 12004B0551/00F000 
Het Broek 3e 12004A0134/00_000  Het Broek 8g 12012B0001/00_000 
Het Broek 3j 12004A0135/00_000  Het Broek 8v12 12012B0001/00_000 
Het Broek 3v4 12004A0135/00_000  Het Broek 8v15 12012B0001/00_000 
Het Broek 3v6 12004A0135/00_000  Het Broek 8v16 12012B0001/00_000 
Het Broek 3v5 12004A0135/00_000  Het Broek 8h 12012B0001/00_000 
Het Broek 3i 12004A0135/00_000  Het Broek 8g 12012B0002/00_000 
Het Broek 3l 12004A0135/00_000  Het Broek 8v15 12012B0002/00_000 
Het Broek 3j 12004A0136/00_000  Het Broek 8g 12012B0003/00_000 
Het Broek 3i 12004A0136/00_000  Het Broek 8v12 12012B0003/00_000 
Het Broek 3g 12004A0137/00_000  Het Broek 8g 12012B0004/00_000 
Het Broek 3h 12004A0137/00_000  Het Broek 8v16 12012B0004/00_000 
Het Broek 3i 12004A0137/00_000  Het Broek 8g 12012B0005/00A000 
Het Broek 3g 12004A0138/00_000  Het Broek 8v17 12012B0005/00A000 
Het Broek 3v7 12004A0138/00_000  Het Broek 8g 12012B0006/00_000 
Het Broek 3h 12004A0138/00_000  Het Broek 8v10 12012B0006/00_000 
Het Broek 3a 12004A0139/00_000  Het Broek 8v5 12012B0006/00_000 
Het Broek 3b 12004A0139/00_000  Het Broek 8h 12012B0006/00_000 
Het Broek 3g 12004A0139/00_000  Het Broek 8g 12012B0007/00_000 
Het Broek 3i 12004A0139/00_000  Het Broek 8d 12012B0007/00_000 
Het Broek 2v16 12004A0140/00_000  Het Broek 8v2 12012B0007/00_000 
Het Broek 2i 12004A0140/00_000  Het Broek 8v3 12012B0007/00_000 
Het Broek 3a 12004A0140/00_000  Het Broek 8v5 12012B0007/00_000 
Het Broek 2v16 12004A0141/00_000  Het Broek 8k 12012B0007/00_000 
Het Broek 2i 12004A0141/00_000  Het Broek 8i 12012B0007/00_000 
Het Broek 3v1 12004A0141/00_000  Het Broek 8h 12012B0007/00_000 
Het Broek 3a 12004A0141/00_000  Het Broek 8v2 12012B0008/00_000 
Het Broek 3b 12004A0141/00_000  Het Broek 8k 12012B0008/00_000 
Het Broek 3v1 12004A0142/00_000  Het Broek 8h 12012B0008/00_000 
Het Broek 3a 12004A0142/00_000  Het Broek 8g 12012B0009/00_000 
Het Broek 3b 12004A0142/00_000  Het Broek 8h 12012B0009/00_000 
Het Broek 2i 12004A0143/00_000  Het Broek 8g 12012B0010/00_000 
Het Broek 3v1 12004A0143/00_000  Het Broek 8v3 12012B0010/00_000 
Het Broek 3c 12004A0143/00_000  Het Broek 8k 12012B0010/00_000 
Het Broek 3a 12004A0143/00_000  Het Broek 8i 12012B0010/00_000 
Het Broek 3b 12004A0143/00_000  Het Broek 8h 12012B0010/00_000 
Het Broek 3i 12004A0143/00_000  Het Broek 8k 12012B0011/00_000 
Het Broek 2j 12004A0144/00_000  Het Broek 8i 12012B0011/00_000 
Het Broek 3j 12004A0144/00_000  Het Broek 8v5 12012B0012/00_000 
Het Broek 3c 12004A0144/00_000  Het Broek 8h 12012B0012/00_000 
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Het Broek 3b 12004A0144/00_000  Het Broek 8g 12012B0013/00_000 
Het Broek 3i 12004A0144/00_000  Het Broek 8v5 12012B0013/00_000 
Het Broek 2j 12004A0145/00_000  Het Broek 8h 12012B0013/00_000 
Het Broek 3j 12004A0145/00_000  Het Broek 8g 12012B0016/00E000 
Het Broek 3c 12004A0145/00_000  Het Broek 8j 12012B0016/00F000 
Het Broek 3e 12004A0145/00_000  Het Broek 8g 12012B0016/00F000 
Het Broek 3c 12004A0146/00_000  Het Broek 8h 12012B0016/00F000 
Het Broek 3e 12004A0146/00_000  Het Broek 8v11 12012B0021/00A000 
Arkenbos 1d 12004A0147/00_000  Het Broek 8j 12012B0021/00A000 
Arkenbos 1e 12004A0147/00_000  Het Broek 8h 12012B0021/00A000 
Het Broek 3d 12004A0147/00_000  Het Broek 8l 12012B0021/00A000 
Het Broek 3c 12004A0147/00_000  Het Broek 8v11 12012B0022/00_000 
Het Broek 3d 12004A0148/00_000  Het Broek 8h 12012B0022/00_000 
Het Broek 3c 12004A0148/00_000  Het Broek 8v13 12012B0023/00_000 
Het Broek 3d 12004A0150/00B000  Het Broek 8h 12012B0023/00_000 
Het Broek 5g 12004A0150/00B000  Het Broek 8l 12012B0023/00_000 
Het Broek 3d 12004A0151/00_000  Het Broek 8v13 12012B0024/00A000 
Het Broek 3v2 12004A0151/00_000  Het Broek 8v10 12012B0024/00A000 
Het Broek 3v3 12004A0151/00_000  Het Broek 8h 12012B0024/00A000 
Het Broek 5g 12004A0151/00_000  Het Broek 8l 12012B0024/00A000 
Het Broek 3d 12004A0152/00_000  Het Broek 8l 12012B0024/00B000 
Het Broek 3v2 12004A0152/00_000  Het Broek 8v10 12012B0025/00_000 
Het Broek 3c 12004A0152/00_000  Het Broek 8h 12012B0025/00_000 
Het Broek 3e 12004A0152/00_000  Het Broek 8v10 12012B0026/00_000 
Het Broek 3d 12004A0153/00_000  Het Broek 8h 12012B0026/00_000 
Het Broek 3v2 12004A0153/00_000  Het Broek 8v4 12012B0027/00_000 
Het Broek 3d 12004A0154/00_000  Het Broek 8k 12012B0027/00_000 
Het Broek 3v3 12004A0154/00_000  Het Broek 8h 12012B0027/00_000 
Het Broek 3d 12004A0156/00A000  Het Broek 8v9 12012B0028/00C000 
Het Broek 3m 12004A0156/00A000  Het Broek 8v12 12012B0028/00C000 
Het Broek 3v3 12004A0156/00A000  Het Broek 8v4 12012B0028/00C000 
Het Broek 3f 12004A0156/00A000  Het Broek 8k 12012B0028/00C000 
Het Broek 6a 12004A0156/00A000  Het Broek 8h 12012B0028/00C000 
Het Broek 3m 12004A0164/00A000  Het Broek 8v12 12012B0029/00A000 
Het Broek 6a 12004A0164/00A000  Het Broek 8h 12012B0029/00A000 
Het Broek 6b 12004A0164/00A000  Het Broek 8l 12012B0029/00A000 
Het Broek 6a 12004A0166/00A000  Het Broek 8f 12012B0030/00_000 
Het Broek 6b 12004A0166/00A000  Het Broek 8v12 12012B0030/00_000 
Het Broek 7b 12004A0166/00A000  Het Broek 8k 12012B0030/00_000 
Het Broek 5h 12004A0174/00B000  Het Broek 8h 12012B0030/00_000 
Het Broek 7a 12004A0174/00B000  Het Broek 8v6 12012B0031/00B000 
Het Broek 6a 12004A0174/00B000  Het Broek 8k 12012B0031/00B000 
Het Broek 6v1 12004A0174/00B000  Het Broek 8f 12012B0031/00E000 
Het Broek 6b 12004A0174/00B000  Het Broek 8v6 12012B0031/00E000 
Het Broek 7b 12004A0174/00B000  Het Broek 8v7 12012B0031/00E000 
Het Broek 6a 12004A0176/00A000  Het Broek 8b 12012B0031/00E000 
Het Broek 6a 12004A0178/00B000  Het Broek 8k 12012B0031/00E000 
Het Broek 6a 12004A0179/00A000  Het Broek 8k 12012B0031/00F000 
Het Broek 3d 12004A0183/00D000  Het Broek 8v7 12012B0032/00A000 
Het Broek 3m 12004A0183/00D000  Het Broek 8k 12012B0032/00A000 
Het Broek 3f 12004A0183/00D000  Het Broek 8v6 12012B0033/00_000 
Het Broek 5g 12004A0183/00D000  Het Broek 8k 12012B0033/00_000 
Het Broek 6a 12004A0183/00D000  Het Broek 8v6 12012B0034/00A000 
Het Broek 5c 12004A0183/00D000  Het Broek 8v8 12012B0034/00A000 
Arkenbos 1d 12004A0184/00A000  Het Broek 8k 12012B0034/00A000 
Het Broek 5g 12004A0184/00A000  Het Broek 8f 12012B0035/00_000 
Het Broek 5a 12004A0184/00A000  Het Broek 8v6 12012B0035/00_000 
Het Broek 5c 12004A0184/00A000  Het Broek 8k 12012B0035/00_000 
Het Broek 5g 12004A0185/00A000  Het Broek 8f 12012B0036/00_000 
Het Broek 5c 12004A0185/00A000  Het Broek 8f 12012B0037/00_000 
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Beheerblok Bestand Perceel  Beheerblok Bestand Perceel 
Het Broek 5d 12004A0185/00A000  Het Broek 8b 12012B0037/00_000 
Het Broek 5h 12004A0186/00A000  Het Broek 8f 12012B0038/00A000 
Het Broek 5c 12004A0186/00A000  Het Broek 8e 12012B0038/00A000 
Het Broek 5d 12004A0186/00A000  Het Broek 8b 12012B0038/00A000 
Het Broek 5e 12004A0186/00A000  Het Broek 8e 12012B0038/00B000 
Het Broek 5f 12004A0186/00A000  Het Broek 8l 12012B0039/00_000 
Het Broek 5h 12004A0186/00B000  Het Broek 8l 12012B0040/00B000 
Het Broek 6a 12004A0186/00B000  Het Broek 8l 12012B0040/00E000 
Het Broek 5c 12004A0186/00B000  Het Broek 8j 12012B0041/00R000 
Het Broek 5h 12004A0188/00A000  Het Broek 8h 12012B0041/00R000 
Het Broek 7a 12004A0188/00A000  Het Broek 8e 12012B0050/00_000 
Het Broek 6a 12004A0188/00A000  Het Broek 8f 12012B0051/00_000 
Het Broek 5c 12004A0188/00A000  Het Broek 8e 12012B0051/00_000 
Het Broek 5h 12004A0189/00A000  Het Broek 8f 12012B0052/00H000 
Het Broek 5f 12004A0189/00A000  Het Broek 8f 12012B0052/00K000 
Het Broek 5h 12004A0189/00B000  Het Broek 8h 12012B0052/00K000 
Het Broek 5c 12004A0189/00B000  Het Broek 8l 12012B0052/00K000 
Het Broek 5b 12004A0190/00A000  Het Broek-Bloso*33 1a 12013A0064/00M000 
Het Broek 5f 12004A0190/00A000  Het Broek-Bloso* 1a 12342B0255/00A000 
Het Broek 8c 12004A0190/00A000  Het Broek-Bloso* 1a 12342B0259/00A000 
Het Broek 5h 12004A0191/00A000  Het Broek-Bloso* 1a 12342B0306/00B000 
Het Broek 5b 12004A0191/00A000  Het Broek-Bloso* 1a 12342B0306/00B000 
Het Broek 5e 12004A0191/00A000  Het Broek-Bloso* 1b 12342B0310/00B000 
Het Broek 5f 12004A0191/00A000  Het Broek-Bloso* 1a 12342B0314/00E000 
Het Broek 5h 12004A0192/00_000  Het Broek-Bloso* 1a 12342B0314/00F000 
Het Broek 5b 12004A0192/00_000  Het Broek-Bloso* 1e 12342B0332/00C000 
Het Broek 5d 12004A0192/00_000  Het Broek-Bloso* 1c 12342B0332/00C000 
Het Broek 5e 12004A0192/00_000  Het Broek-Bloso* 1d 12342B0332/00C000 
Het Broek 5h 12004A0193/00B000  Het Broek-Bloso* 1e 12342B0372/00C000 
Het Broek 5a 12004A0193/00B000  Het Broek-Bloso* 1d 12342B0382/00A000 
Het Broek 5b 12004A0193/00B000  Het Broek 10a 12342B0387/00B000 
Het Broek 5c 12004A0193/00B000  Het Broek 10a 12342B0387/00C000 
Het Broek 5d 12004A0193/00B000  Het Broek 10a 12342B0387/00D000 
Het Broek 5e 12004A0193/00B000  Het Broek 10a 12342B0387/00E000 
Arkenbos 1b 12004A0229/00A000  Het Broek 10a 12342B0387/00F000 
Arkenbos 1a 12004A0229/00A000  Het Broek 10a 12342B0388/00_000 
Arkenbos 1c 12004A0229/00A000  Het Broek-Bloso* 1d 12342B0389/00A000 
Arkenbos 1h 12004A0229/02B000  Het Broek-Bloso* 1d 12342B0395/00D000 
Arkenbos 1a 12004A0229/02B000  Het Broek-Bloso* 1c 12342B0396/00C000 
Het Broek 2b 12004A0229/02B000  Het Broek-Bloso* 1c 12342B0404/00A000 
Het Broek 2a 12004A0229/02B000  Het Broek-Bloso* 1c 12342B0405/00B000 

   
 Arkenbos 1a 12342B0584/00_000 

 
  

                                                                 
33 *: eigenaar = Bloso (totaal 17,08 ha), alle overige bestanden zijn eigendom van ANB. 
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Bijlage 2: Vegetatieanalyse Blaasveldbroek (Roelandt 2007). 
 
Vegetatiebeschrijving 
 

• Kaart van de actuele bosvegetatie 
 
De actuele bosvegetatie werd in kaart gebracht met behulp van de 80 bosvegetatieopnamen 
dewelke werden gemaakt in het kader van de opmaak van dit bosbeheerplan. Elk van deze 
opnamen is goed 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.  

Elk van deze vegetatieopnamen werd vegetatiekundig op naam gebracht met behulp van de 
Tropres-identificatiespectra (Roelandt, 2003). In een tropres-sterdiagram wordt de verwantschap 
van een opname met elk van de 32 bostypen uit de gewestelijke bosinventarisatie getoond. 
Dergelijke diagrammen zijn handige hulpmiddelen om in één oogopslag de ware identiteit van de 
opname te onthullen.  

Alle opnamen die tot één vegetatietype gerekend worden, werden samengenomen om een lokale 
vegetatietypologie op te stellen. Met behulp van RF ecospectra of een mF/mRxmN ecogram kan 
dan de standplaats van deze vegetatietypen gevisualiseerd worden.  

Deze typologie werd, samen met de ruimtelijke situering van de proefvlakken, gebruikt om een 
vegetatiekaart van de actuele bosvegetaties mee op te stellen.  

 

 
Kaart van de actuele bosvegetatie in het domeinbos “Blaasveldbroek en Arkenbos” 

 

Legende bosvegetaties: 
1 - Elzenbroek bleekbruin 
2 - Bramenrijk Elzenbos  bruin 
3 - Bramenrijk Eiken-Beukenbos en Berken-Eikenbos rood 
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4 - Vochtig Bramenrijk Eiken-Beukenbos geel 
5 - Brandnetel-Vlierenbos/Witbolrijk Eiken-Beukenbos groen 
6 - Open vegetatie wit 
 

• Beschrijving van de actuele bosvegetatie 
 
Een soortenlijst van de kruidlaag werd opgemaakt vertrekkende vanuit de 80 opnamen die gebruikt 
werden voor het opstellen van de lokale typologie. Bij elke soort wordt voor elk lokaal bostype de 
presentie P (%) en de karakteristieke bedekking KB (in klassen) gegeven.  

Karakteristieke bedekking  Klasse  
0 – 5 %  

5 – 10 % + 
10 – 25 % 1 
25 – 50 % 2 
50 – 75 % 3 
75 – 100 % 4 

 
o Synoptische tabel 

  1  2  4  3  5  
BOOMLAAG  N= 33 N= 22 N= 18 N= 2 N= 5 
  P KB P KB P KB P KB P KB 
Alnus glutinosa Zwarte els 58 2 55 2 33 2         
Quercus robur Zomereik 55 2 50 2 61 2 50 2 60 2 
Populus x canadensis Canadapopulier 39 2 41 2 44 1     20 2 
Betula Berk (G) 18   23 1 39 1 50 4 40 2 
Salix Wilg (G) 18 1 5               
Humulus lupulus Hop 15   18               
Fraxinus excelsior Gewone es 15 1 14 + 17 1     40 2 
Alnus incana Witte els 15 2 14 3 6 2         
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 3   18 2 22 3     60 1 
Salix fragilis Kraakwilg 3 2 9 + 6 +         
Fagus sylvatica Beuk 3               60 1 
Acer campestre Spaanse aak 3                   
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 3                   
Ulmus glabra Ruwe iep 3 2                 
Populus alba Witte abeel 3 2                 
Solanum dulcamara Bitterzoet 3                   
Salix alba Schietwilg 3 2                 
Betula pendula Ruwe berk 3                   
Quercus rubra Amerikaanse eik     9   17 3 50 2     
Acer platanoides Noorse esdoorn     9           20 + 
Ulmus minor Gladde iep     5   6 +         
Salix caprea Boswilg     5 1         20   
Prunus avium Zoete kers     5 2             
Salix cinerea Grauwe wilg     5 +             
Carpinus betulus Haagbeuk         6 4     20   
Robinia pseudoacacia Robinia         6 2         
Tilia cordata Winterlinde         6 4         
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes         6 +         
Castanea sativa Tamme kastanje                 40 1 
Tilia Linde (G)                 20   
Aesculus hippocasta-
num 

Witte paardekastan-
je 

                20 1 
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  1  2  4  3  5  

STRUIKLAAG  N= 33 N= 22 N= 18 N= 2 N= 5 
  P KB P KB P KB P KB P KB 
Humulus lupulus Hop 64   82   11           
Alnus glutinosa Zwarte els 64 1 50 1 33 1         
Salix Wilg (G) 64 1 23   17 +     20   
Betula Berk (G) 30   18   17   100   40 + 
Solanum dulcamara Bitterzoet 30   14   11           
Fraxinus excelsior Gewone es 24 + 27 1 11           
Quercus robur Zomereik 21   18 1 39   50 + 20   
Alnus incana Witte els 15 1 14 + 6 +         
Calystegia sepium Haagwinde 15   5               
Frangula alnus Sporkehout 12   18   6   50       
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 9   55 + 56 + 100 3 40   
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 6   27   39 1         
Rubus fruticosus Gewone braam 6 + 9   33 1         
Betula pubescens Zachte berk 6       11           
Salix cinerea Grauwe wilg 6                   
Salix purpurea Bittere wilg 6                   
Sambucus nigra Gewone vlier 3   45 + 61       40 + 
Crataegus monogy-
na 

Eenstijlige meidoorn 3   9           40 1 

Viburnum opulus Gelderse roos 3   5               
Acer campestre Spaanse aak 3 + 5               
Tilia Linde (G) 3       6 +     20   
Salix alba Schietwilg 3                   
Crataegus x media meidoorn (éénstijlige x 

tweestijlige) 
3                   

Populus alba Witte abeel 3                   
Betula pendula Ruwe berk 3                   
Ulmus glabra Ruwe iep 3 1                 
Cornus Kornoelje (G) 3                   
Ulmus Iep (G) 3                   
Ribes nigrum Zwarte bes 3 2                 
Acer platanoides Noorse esdoorn     9               
Salix caprea Boswilg     9               
Prunus serotina Amerikaanse vogelkers     5   39 + 100   60   
Ulmus minor Gladde iep     5   6 +         
Sambucus nigra cv. 
‘Laciniata’ 

Peterselievlier     5               

Salix x rubens Wilg (Schiet x Kraak)     5               
Quercus rubra Amerikaanse eik         17   50 +     
Robinia pseudoaca-
cia 

Robinia         11 +         

Ilex aquifolium Hulst         6           
Corylus avellana Hazelaar             50   20   
Carpinus betulus Haagbeuk                 40   
Populus x canaden-
sis 

Canadapopulier                 20   

Aesculus hippocas-
tanum 

Witte paardekastanje                 20   

Juglans Walnoot (G)                 20   
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  1  2  4  3  5  
STRUIKLAAG  N= 33 N= 22 N= 18 N= 2 N= 5 
  P KB P KB P KB P KB P KB 
Ligustrum Liguster (G)                 20   
 

  1  2  4  3  5  
KRUIDLAAG  N= 33 N= 22 N= 18 N= 2 N= 5 
  P KB P KB P KB P KB P KB 
Solanum dulcamara Bitterzoet 100   91   50       20   
Juncus effusus Pitrus 94   82   17       20   
Lycopus europaeus Wolfspoot 94 + 77   6           
Rubus fruticosus Gewone braam 88 1 100 3 94 2 100 1 80 1 
Phalaris arundina-
cea 

Rietgras 88 1 36 + 6       20   

Lysimachia vulgaris Grote wederik 85   64   6           
Iris pseudacorus Gele lis 79   59               
Humulus lupulus Hop 76   86   6           
Urtica dioica Grote brandnetel 70   91 + 61       100 1 
Polygonum hy-
dropiper 

Waterpeper 70   32               

Athyrium filix-
femina 

Wijfjesvaren 64   68   28           

Alnus glutinosa Zwarte els 64   41   33           
Lythrum salicaria Grote kattestaart 64   41               
Carex elongata Elzenzegge 64   32 + 6           
Quercus robur Zomereik 55   55   56   50   80   
Symphytum offici-
nale 

Gewone smeerwortel 55   50               

Bidens frondosa Zwart tandzaad 55   9               
Salix Wilg (G) 48   27   6           
Galium palustre Moeraswalstro 48   9               
Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel 45   91   61       20   
Carex Zegge (G) 45       6           
Calystegia sepium Haagwinde 42   23               
Cirsium palustre Kale jonker 39   55   6       20   
Glyceria fluitans Mannagras 33   23               
Phragmites austra-
lis 

Riet 33 + 18   6       20   

Dryopteris dilatata 
& carthusiana 

Smalle of Brede ste-
kelvaren 

30   23   6       20   

Scutellaria galericu-
lata 

Blauw glidkruid 30   5               

Eupatorium canna-
binum 

Koninginnekruid 27   45               

Poaceae Grassen 27   32               
Filipendula ulmaria Moerasspirea 27   27               
Angelica sylvestris Gewone engelwortel 27   23   6       20   
Ribes nigrum Zwarte bes 27   18               
Epilobium Basterdwederik (G) 24   18               
Calamagrostis ca-
nescens 

Hennegras 24 + 14               

Frangula alnus Sporkehout 24           50       
Fraxinus excelsior Gewone es 21   27   17       60   
Prunus serotina Amerikaanse vogel- 21   18   50   50   80   
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  1  2  4  3  5  
KRUIDLAAG  N= 33 N= 22 N= 18 N= 2 N= 5 
  P KB P KB P KB P KB P KB 

kers 
Carex pseudocype-
rus 

Hoge cyperzegge 21 +                 

Dryopteris carthusi-
ana 

Smalle stekelvaren 18   68   33 + 50       

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 18   55   67   50       
Carex remota IJle zegge 18   23               
Polygonum mite Zachte duizendknoop 18   9   6           
Rubus caesius Dauwbraam 15 + 41 1 11 +     20   
Cardamine praten-
sis 

Pinksterbloem 15   23               

Rorippa amphibia Gele waterkers 15   5               
Glyceria maxima Liesgras 15 + 5               
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 12   32   50   100   60   
Acer pseudoplat-
anus 

Gewone esdoorn 12   32   50 +     40   

Sambucus nigra Gewone vlier 12   32   33       60   
Ribes rubrum Aalbes 12   23           20   
Alnus incana Witte els 12   14               
Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren 12   9   28       20   
Myosotis Vergeet-mij-nietje (G) 12   9   6           
Agrostis Struisgras (G) 12       6       40   
Scirpus sylvaticus Bosbies 12                   
Betula Berk (G) 9   9   11   50       
Glechoma he-
deracea 

Hondsdraf 9   9   11       80 1 

Calamagrostis epi-
gejos 

Duinriet 9   5               

Impatiens glanduli-
fera 

Reuzenbalsemien 9   5               

Rumex hy-
drolapathum 

Waterzuring 9                   

Ranunculus repens Kruipende boterbloem 6   14               
Hottonia palustris Waterviolier 6   9               
Carex acutiformis Moeraszegge 6   5 1             
Poa Beemdgras (G) 6                   
Lemna minor Klein kroos 6                   
Robinia pseudo-
acacia 

Robinia 6                   

Cardamine Veldkers (G) 6                   
Stachys Andoorn (G) 6                   
Holcus lanatus Gestreepte witbol 3   23   6       40   
Poa trivialis Ruw beemdgras 3   9           20   
Stellaria media Vogelmuur 3   9               
Alnus Els (G) 3   9               
Agrostis capillaris Gewoon struisgras 3   5   11           
Epilobium angusti-
folium 

Wilgeroosje 3   5   6           

Ulmus minor Gladde iep 3   5   6           
Equisetum arvense Heermoes 3   5           40   
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem 3   5               
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  1  2  4  3  5  
KRUIDLAAG  N= 33 N= 22 N= 18 N= 2 N= 5 
  P KB P KB P KB P KB P KB 
Callitriche Sterrekroos (G) 3   5               
Viburnum opulus Gelderse roos 3               20   
Polygonum amphi-
bium 

Veenwortel 3               20   

Salix cinerea Grauwe wilg 3                   
Ulmus glabra Ruwe iep 3 1                 
Valeriana repens Echte valeriaan 3                   
Rumex conglome-
ratus 

Kluwenzuring 3                   

Rosa Roos (G) 3                   
Ribes Ribes (G) 3                   
Carex pilulifera Pilzegge 3                   
Betula pendula Ruwe berk 3                   
Carex acuta Scherpe zegge 3                   
Myosotis scorpio-
ides 

Moerasvergeet-mij-
nietje 

3                   

Carex riparia Oeverzegge 3                   
Carex elata Stijve zegge 3                   
Epilobium hirsutum Harig wilgeroosje 3                   
Equisetum fluviatile Holpijp 3                   
Acer campestre Spaanse aak 3                   
Leersia oryzoides Rijstgras 3                   
Lolium perenne Engels raaigras 3                   
Lotus Rolklaver (G) 3                   
Mentha Munt (G) 3                   
Hedera helix Klimop 3                   
Quercus rubra Amerikaanse eik     14   33   50       
Acer platanoides Noorse esdoorn     14   17       20   
Melandrium dioicum Dagkoekoeksbloem     14           60   
Ajuga reptans Kruipend zenegroen     9 + 11           
Crataegus x media meidoorn (éénstijlige x 

tweestijlige) 
    9           20   

Holcus mollis Gladde witbol     9           20   
Deschampsia 
cespitosa 

Ruwe smele     9               

Salix caprea Boswilg     9               
Acer Esdoorn (G)     9               
Carpinus betulus Haagbeuk     5   6           
Geranium robertia-
num 

Robertskruid     5           20   

Arrhenatherum ela-
tius 

Glanshaver     5           20 2 

Moehringia trinervia Drienerfmuur     5               
Stellaria Muur (G)     5               
Quercus petraea Wintereik     5               
Quercus palustris Moeraseik     5               
Polygonum Duizendknoop (G)     5               
Peplis portula Waterpostelein     5               
Myosotis cespitosa Zompvergeet-mij-

nietje 
    5               
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  1  2  4  3  5  
KRUIDLAAG  N= 33 N= 22 N= 18 N= 2 N= 5 
  P KB P KB P KB P KB P KB 
Lamium galeobdo-
lon 

Gele dovenetel     5               

Juncus conglome-
ratus 

Biezeknoppen     5               

Circaea lutetiana Groot heksenkruid     5               
Petroselinum Peterselie (G)         11           
Crataegus mono-
gyna 

Eenstijlige meidoorn         6       80   

Carex ovalis Hazezegge         6           
Holcus Witbol (G)         6           
Ilex aquifolium Hulst         6           
Corylus avellana Hazelaar         6           
Deschampsia 
flexuosa 

Bochtige smele             100 +     

Molinia caerulea Pijpestrootje             50       
Heracleum sphon-
dylium 

Gewone bereklauw                 100   

Aegopodium poda-
graria 

Zevenblad                 60 1 

Prunus avium Zoete kers                 40   
Castanea sativa Tamme kastanje                 40   
Fagus sylvatica Beuk                 20   
Petasites hybridus Groot hoefblad                 20   
Epipactis hellebori-
ne 

Brede wespenorchis                 20   

Galium aparine Kleefkruid                 20   
Rumex obtusifolius Ridderzuring                 20   
Apiaceae Schermbloemfamilie                 20   
Tilia Linde (G)                 20   
 

  1  2  4  3  5  
MOSLAAG  N= 33 N= 22 N= 18 N= 2 N= 5 
  P KB P KB P KB P KB P KB 
Eurhynchium praelongum Fijn laddermos 12   14   28       40   
Brachytecium species Dikkopmos (G) 6   9   11       20   
Mnium species Sterremos (G) 3   5               
Atrichum species Rimpelmos (G) 3               20   
Polytrichum species Haarmos (G)         11           
Polytrichum commune Gewoon haarmos         6           
 

o Elzenbroeken (Alnion) 
 
Vermits het Broek, op de drogere zandruggen na, één groot veengebied is in een oude alluviale 
kom, is het niet zo verwonderlijk dat het belangrijkste bosbiotoop deze van het broekbos is. 
Naargelang het stadium van ontwikkeling, de mate van verstoring en de historiek zien we enkele 
verschillende typen van broekbos op het terrein.  

Ondanks de ingrijpende veranderingen in de waterhuishouding van het Broek door de aanleg van de 
watersportbaan, bestaat nog steeds het grootste deel van de broekbossen uit een goed ontwikkeld 
Elzenbroekbostype (bostype 1). Het behoud van een permanent hoge grondwatertafel maakt dat dit 
bostype niet volledig verdwenen is.  



Bijlagen 
 

 

Pagina 153 van 252 

 

 
 

Een aantal percelen zijn echter droger en dragen een bramenrijkere variant, die tevens minder rijk is 
aan de typische vochtminnende soorten (bostype 2).  

In beide typen vinden we in de boomlaag vooral Zwarte els, Zomereik en/of Populier, aangevuld met 
Berk, Wilg en Gewone es. Witte (Grauwe) els en Gewone esdoorn komen ook voor. De struiklaag is 
ook zeer gelijkaardig, met dezelfde soorten als in de boomlaag, aangevuld met Sporkehout. Het 
enige verschil tussen de twee bostypen ligt in het feit dat in bostype 1 meer wilgen en in bostype 2 
meer Gewone esdoorn, Wilde lijsterbes en Gewone vlier aangetroffen wordt. Dit verschil wijst ook 
wel wat op het verschil in vochthuishouding.  

Beide typen komen volgens de bodemkaart voor op de Efp-bodems: natte kleibodems zonder 
profielontwikkeling. Bostype 2 komt in enkele bestanden ook voor op Lfp en Zep bodems.  

 

 Bostype 1: Elzenbroek 
Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als: 
- mF: hygroclien-hygrofiel 
- mR: acidoclien-neutroclien 
- mN: matige of normale tot sterke nitrificatie 
Het humustype betreft volgens de mR.mN waarde een actieve mull-humus.  
 
Typische soorten van dit lokale bostype, op basis van de IndVal-score (Indicator Value). 
B: Zwarte els, Zomereik, Canadapopulier en verder wilgen en berken. 
S: Zwarte els, Wilg, Hop en Berk 
K: Bitterzoet, Wolfspoot, Pitrus, Gewone braam, Rietgras, Grote wederik, Gele lis, Hop, Grote 
brandnetel, Waterpeper, Zwarte els, Grote kattestaart, Wijfjesvaren, Elzenzegge, Zomereik, Zwart 
tandzaad, Gewone smeerwortel, Wilg (G), Moeraswalstro, Gewone hennepnetel, Zegge (G), 
Haagwinde, Kale jonker, Mannagras, Riet,  

Deze indicator soorten behoren tot de typische soortcombinatie van het Elzenbroek (Carici 
elongatae alnetum), de (voedselrijkere) variant met Hop en Moerasspirea.  

 

 

Bostypenspectrum met Tpab-
score voor kruidlaag opge-
bouwd uit opnamen A1e1, A1f1, 
A1g2, B1e2, B1e1, B2e1, B2f1, 
B3a1, B3b1, B3c2, B3c1, B3d1, 
B3f2, B3g1, B3h2, B3h1, B4a1, 
B4c1, B4e1, B5l1, B5o1, B6c1, 
B6d1, B6e1, B6f1, B7d2, B8b1, 
B8c1, B8d1, B8g1, B9a2, B9c1 
en B10a1: verwantschap van 
deze opnamen met de Elzen-
broek-bostypen.   
 
Groen: TPab score voor kruid-
laag 
Rood: TPab score voor boom-, 
struik- en kruidlaag 

 
 Bostype 2: Bramenrijk Elzenbos 

Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als: 
- mF: hygroclien 
- mR: neutroclien 
- mN: sterke nitrificatie 
Het humustype betreft volgens de mR.mN waarde een actieve mull-humus.   
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Typische soorten van dit lokale bostype, op basis van de IndVal-score (Indicator Value). 
B: Zwarte els, Zomereik, Canadapopulier, Berk (G), Hop, Gewone esdoorn,  
S: Hop en Zwarte els 
K: Gewone braam, Bitterzoet, Grote brandnetel, Gewone hennepnetel, Hop, Pitrus, Wolfspoot, 
Smalle stekelvaren, Wijfjesvaren, Grote wederik, Gele lis, Zomereik, Brede stekelvaren, Kale jonker, 
Gewone smeerwortel, Koninginnekruid, Zwarte els, Grote kattestaart, Dauwbraam, Rietgras, 
Gewone esdoorn, Wilde lijsterbes, Gewone vlier, Waterpeper, Elzenzegge, Gewone es, Wilg (G), 
Moerasspirea, Haagwinde, IJle zegge, Gestreepte witbol, Mannagras, Aalbes, Smalle of Brede 
stekelvaren, Pinksterbloem en Gewone engelwortel.  

Het grote verschil met de lijst indicatorsoorten van bostype 1 is dat in deze lijst de soorten van echt 
doornatte plekken op de achtergrond geraken en dat meer algemene soorten en storingsindicatoren 
aan de top staan van de lijst.  

 

 

Bostypenspectrum met Tpab-
score voor kruidlaag opge-
bouwd uit opnamen A1a1, 
A1g1, B1d1, B1i1, B4a2, B5b1, 
B5d1, B5i1, B7d3, B7d1, B8a1, 
B8a2, B8g3, B8h1, B8j1, B8k1, 
B8l1, B9a1, B10b1, B10b2, 
B10e1 en B10h1: verwantschap 
van deze opnamen met het 
Bramenrijke Eiken-Beukenbos 
en relatief zwakkere verwant-
schap met de elzenbostypes.  
 
Groen: TPab score voor kruid-
laag 
Rood: TPab score voor boom-, 
struik- en kruidlaag 

 
o Voedselarme Eiken-Beukenbossen (Quercion) 
 Bostype 4: vochtig Bramenrijk Eiken-Beukenbos 

Op de zand- (Z), lemig zand- (S), licht zandleem- (P) en zandleembodems (L) vinden we een 
bostype dat nog steeds onder de rechtstreekse invloed van het bodemwater staat, maar waar de 
watertafel minder hoog staat dan bij de echte elzenbroek-bostypen. We vinden er nog steeds vrij 
frequent soorten uit de elzenbroeken, maar dan eerder de meer algemene soorten, en zonder hoge 
bedekkingen. Alleen Gewone braam, Brede en Smalle stekelvaren komen hier relatief meer voor. 
De hoge spreiding van de opnamepunten in het ecogram wijst er op dat we hier toch met een 
onverzadigde gemeenschap te maken hebben. Uit het identificatiesterdiagram lezen we de hoge 
verwantschap af met het Bramenrijke Eiken-Beukenbos. Door het hoge aandeel aan vochtminnende 
soorten kunnen we dit bostype als een slecht ontwikkeld vochtig Eiken-Beukenbos beschouwen. 
Zomereik en Zwarte els komen veel voor, maar deze laatste minder dan in de echte 
elzenbroektypen. 

Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als: 
- mF: mesofiel-hygroclien  
- mR: acidoclien 
- mN: matige of normale tot sterke nitrificatie 
Het humustype betreft volgens de mR.mN waarde een zure mull-humus.  
 
Typische soorten van dit lokale bostype, op basis van de IndVal-score (Indicator Value). 
B: Zomereik, Canadapopulier, Berk (G), Zwarte els, Gewone esdoorn, Amerikaanse eik, Gewone 
es 
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S: Wilde lijsterbes, Gewone vlier, Zomereik, Gewone esdoorn, Amerikaanse vogelkers 
K: Gewone braam, Brede stekelvaren, Gewone hennepnetel, Grote brandnetel, Zomereik, Gewone 
esdoorn, Wilde lijsterbes, Amerikaanse vogelkers, Bitterzoet, Zwarte els, Amerikaanse eik, Gewone 
vlier, Smalle stekelvaren, Mannetjesvaren, Wijfjesvaren, Gewone es, Noorse esdoorn, Pitrus, 

In deze lijst zien we zowel algemene soorten die in het Eiken-Beukenbos voorkomen als 
vochtminnende soorten als zwarte els, pitrus en wijfjesvaren. Hier en daar duiken ook soorten op 
van voedselrijker omstandigheden: Grote brandnetel, Gewone vlier, Gewone es, Mannetjesvaren 

 

Bostypenspectrum met TPab-
score voor kruidlaag opge-
bouwd uit opnamen A1c2, 
A1d1, B2j1, B3f1, B3i2, B3i1, 
B5e2, B5f1, B5g1, B5j1, B5k1, 
B5m1, B6b1, B8g2, B8i1, B8l3 
en B8l2,: verwantschap van  
deze opnamen met het “Bra-
menrijke Eiken-Beukenbos”. 
 
 
Groen: TPab score voor kruid-
laag 
Rood: TPab score voor boom-, 
struik- en kruidlaag 

 
 Bostype 3: Berken-Eikenbos  

Eén bestand (Arkenbos 1d) is duidelijk droger en hoger gelegen en draagt een vegetatie dat we 
herkennen als een Berken-Eikenbosvegetatie. Bochtige smele en Pijpestrootje zijn de kenmerkende 
soorten van dit bostype, samen met een resem zuurminnende mossen. Ook de opname 1c1 in 
Arkenbos vertoont verwantschap met het Berken-Eikenbos, maar niet het ganse bestand kan als dit 
bostype beschouwd worden. Het overgrote deel is welicht niet voeselarm genoeg en nijgt meer naar 
het bramenrijke Eiken-Beukenbos.  

Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als: 
- mF: mesofiel-hygroclien  
- mR: acidofiel 
- mN: zwakke nitrificatie 
Het humustype betreft volgens de mR.mN waarde een mor-humus.  
 
Typische soorten van dit lokale bostype, op basis van de IndVal-score (Indicator Value). 
B: Zomereik, Berk en Amerikaanse eik 
S: Wilde lijsterbes, Berk en Amerikaanse vogelkers 
K: Bochtige smele en Gewone braam 
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Bostypenspectrum met TPab-
score voor kruidlaag opge-
bouwd uit opnamen A1c1 en 
A1d2: verwantschap van deze 
opnamen met het “Berken-
Eikenbos”. 
 
 
Groen: TPab score voor kruid-
laag 
Rood: TPab score voor boom-, 
struik- en kruidlaag 

 
• Jonge aanplantingen 
 Bostype 5: Brandnetel-Vlierenbos / Witbolrijk Eiken-Beukenbos 

Aan de westkant van het gebied liggen enkele kleinere bestanden die relatief recent beplant werden. 
Grote brandnetel, Gewone bereklauw, Gewone braam, Hondsdraf, Zevenblad en 
Dagkoekoeksbloem komen er het meest voor. Als bostype is dit weinig ontwikkeld. Het kan dan ook 
slechts als een rompgemeenschap beschreven worden waarbij het nog niet echt duidelijk is in welke 
richting deze zal evolueren. Op dit ogenblik vertoont het enerzijds verwantschap met het Brandnetel-
Vlierenbos, wat een rompgemeenschap is van de voedselrijkere bostypen, meestal gelegen in 
alluvia. Anderzijds vertoont het ook verwantschap met het Witbolrijke Eiken-Beukenbos, wat een 
rompgemeenschap is van de bossen op voedselarme gronden (weliswaar gaat het dan meestal om 
tijdelijk, door bemesting voedselrijkere gronden, recent uit landbouwgebruik genomen).  

Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als: 
- mF: hygroclien-mesofiel 
- mR: neutroclien 
- mN: sterke nitrificatie 
Het humustype betreft volgens de mR.mN waarde een actieve mull-humus.  
 
Typische soorten van dit lokale bostype, op basis van de IndVal-score (Indicator Value). 
B: Gewone esdoorn, Beuk, Zomereik, Gewone es, Tamme kastanje, Berk (G) 
S: Haagbeuk en Berk 
K: Gewone bereklauw, Grote brandnetel, Zomereik, Amerikaanse vogelkers, Eenstijlige meidoorn, 
Hondsdraf, Gewone braam, Gewone es, Wilde lijsterbes, Gewone vlier, Dagkoekoeksbloem, 
Zevenblad, Gewone esdoorn, Tamme kastanje, Heermoes, Struisgras (G), Zoete kers, Gestreepte 
witbol. 
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Bostypenspectrum met TPab-
score voor kruidlaag opge-
bouwd uit proefvlakken B1a1, 
B1b1, B1g1, B1g2 en B2d1: 
verwantschap van deze opna-
men met het “Brandnetel-
Vlierenbos” en het “Witbolrijke 
Eiken-Beukenbos”.  
 
 
Groen: TPab score voor kruid-
laag 
Rood: TPab score voor boom-, 
struik- en kruidlaag 

 
• mF/mR.mN-ecogram 

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 
Bosinventarisatietypologie 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 
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Indien de opnamen van een lokaal bostype gemaakt zijn in bos van minstens 70 jaar oud en niet in 
recent gestoorde delen zoals kapvlakten dan kan het ecogram een aanduiding geven van de 
vermoedelijke PNV van dat lokale type. In jonge bosgemeenschappen (bvb. bebossingen op een 
bodem die men actueel niet echt in evenwicht kan noemen door het recente landbouwverleden) zal 
het ecogram louter de actuele nutriëntenstatus reflecteren.  

 
Voor 79 opnamen uit Blaasveldbroek konden mF mR en mN waarden uitgerekend worden op 
opnameniveau. De gewogen gemiddelde waarden zijn voor elk bostype in hetzelfde, maar groter 
icoontje aangeduid op het ecogram. 
Afgaande op deze gemiddelde waarden voor de bostypen kunnen we Bostypen 1en 2 (Elzen-
broek en Bramenrijk Elzenbos) bij de voedselrijkere typen Elzenbos rekenen, wat overeenkomt 
met de fytosociologische typering. 
We zien dat bostype 1 (Elzenbroek) een redelijk samenhangende puntenwolk vertoont gesitu-
eerd rond de gemiddelde waarde uit de vorige grafiek. De puntenwolk van bostype 2 (Bramenrijk 
Elzenbos) is al meer uitgesmeerd en wijst op iets drogere omstandigheden. Dit komt overeen 
met de beschrijving als een iets minder goed ontwikkeld Elzenbroektype op gemiddeld wat dro-
gere standplaats.  
De gemiddelde ecogram-positie van bostype 3 (Berken-Eikenbos) stemt tevens overeen met de 
fytosociologische typering. 
De twee opnamen van bostype 3 (Berken-Eikenbos) vallen beide in de Berken-Eikenboszone 
(BQ) op het ecogram. De positie van opname A1c1 wijst wel op een zeer droge standplaats. Wel-
licht is deze donk (in bestanden 1c en 1d van Arkenbos) de droogste plek in het gebied. 
Bostype 4 (het vochtige, bramenrijke Eiken-Beukenbos) wordt hier centraal in het ecogram ge-
plaatst in een onduidelijk getypeerde zone zowat tussen alle andere bostypen in. Het is net te 
droog voor een Elzenbroek, net te nat voor een Eiken-Haagbeukenbos, net te voedselrijk voor 
een Eiken-Beukenbos en te voedselarm voor een Elzen-Vogelkerstype.  
De puntenwolk van het vochtige, bramenrijke Eiken-Beukenbos is zeer uitgewaaierd op het eco-
gram, wat typisch is voor dergelijke slecht ontwikkelde (onverzadigde) gemeenschappen. Deze 
opnamen worden gedomineerd door slechte indicatoren als Brede stekelvaren en Gewone 
braam. Van zodra er, zelfs maar met een minieme bedekking, een soort in de opname voorkomt 
met een gekende indicatorwaarde, dan gaat de positie van deze opname op het ecogram volle-
dig daardoor bepaald worden. Men zou wel nog uit het ecogram kunnen afleiden dat deze opna-
men nog alle kanten uit kunnen evolueren: zowel naar een Eiken-Beukenbos, als naar ruigt-
Elzenbos of zelfs een Elzen-Vogelkers type. Als geheel zijn ze nu vegetatiekundig het meest 
verwant met het Eiken-Beukenbos.  
Bostype 5 komt in het ecogram tussen de Elzen-vogelkerstypen (UF en PF) terecht. Vermits het 
hier om jonge aanplantingen op voormalige akkers gaat is de nutriëntenstatus op deze bodems 
door mestgift nog niet stabiel en is dit geen betrouwbare aanduiding van de mogelijke PNV.  
De meest opnamen van lokaal bostype 5 komen in de droogste en voedselrijke kant van de PF 
zone terecht. Hier komen ook meestal de door brandnetel gedomineerde vegetaties terecht.  
 

 Kaart van de potentiële bosvegetatie 
• PNV-kaart 

Op de PNV-kaart (De Keersmaeker et al, 2001) is de grootste oppervlakte op de voorbehouden 
voor bos dat bij vrije getijdenwerking Wilgenvloedbos kan worden, zoniet Elzen-vogelkersbos.  
het bos op de drogere opduikingen (donken) in het Blaasveldbroek kunnen volgens de bodemse-
ries evolueren naar “het arme Eiken-Beukenbos of Eikenbos, droge variant”, “het arme Eiken-
Beukenbos of Eikenbos, natte variant”, “het typische Eiken-Beukenbos, natte variant” of naar het 
“Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of Rijke Eiken-Beukenbossen”.  
Rond het Blaasveldbroek wordt vooral de natte variant van het “Typische Eiken-Beukenbos” en 
“het arme Eiken-Beukenbos of Eikenbos, droge variant”, verwacht. 
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Kaart van de potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) in het domeinbos 

 
- Het arme Eiken-Beukenbos of Eikenbos, droge variant geel 
- Het arme Eiken-Beukenbos of Eikenbos, natte variant oranje 
- Het typische Eiken-Beukenbos, natte variant rood 
- Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of Rijke Eiken-Beukenbossen groen 
- Elzen-vogelkersbos  donkerblauw 
- Bij vrije getijdenwerking Wilgenvloedbos, zoniet Elzen-vogelkersbos lichtblauw 
- Bij vrije getijdenwerking Wilgenvloedbos, zoniet Elzenbroekbos grijs 
- Elzenbroek  zwart 
 
 

• Potentiële bosvegetatiekaart 
 
De potentiële bosvegetaties kunnen ruwweg in twee typen opgedeeld worden. Enerzijds zijn er de bostypen 
die tot de voedselarme Eikenbossen of Eiken-Beukenbossen (Quercion) kunnen gerekend worden en an-
derzijds alle bostypen die bij de Elzenbroekbossen kunnen horen (Alnion). Gemakshalve wordt het iets 
voedselrijkere elzenbostype, het ruigt-elzenbos, hier bij deze groep geteld, terwijl ze eerder bij de Elzen-
Vogelkerstypen (Alno-Padion) thuishoort. Ook het Elzen-Eikenbos, wat vegetatiekundig eerder bij het Quer-
cion thuishoort, wordt hier cartografisch onder de Elzenbostypes gestoken.  
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De potentiële bostypen in deze twee groepen zijn hier in Blaasveldbroek: 
Voedselarme Eiken-Beukenbossen en Eikenbossen  rood-oranje 
- Berken-Eikenbos 
- Eiken-Beukenbos (zowel droge als vochtige type) 
Elzenbossen  bruin-grijs 
- Elzen-Eikenbos 
- Elzenbroekbos 
- Ruigt-Elzenbos 
 

• Beschrijving van de potentiële bosvegetaties 
 Voedselarme Eiken-Beukenbossen en Eikenbossen 

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.  

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.  

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. 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.  

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 
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De laatste wordt als de best ontwikkelde vorm beschouwd. 

 
 De Elzenbossen 

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.  

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.  

Het Elzenbroekbos en 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.  
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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 

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.  

 
 Aan te raden boomsoorten 

Volgende soorten zijn bij aanplanting een aan te raden keuze of zijn bij natuurlijke verjonging te 
bevoordeligen.  

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: “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” (Buysse, 2001). Daarom 
wordt bvb Berk en Zomereik meer geprefereerd dan Grove den of Beuk en worden deze laatste 
afgeraden als monocultuur.  

 Bostype  LQ CEA FA FQ 
droog 

FQ 
nat 

BQ 
droog 

 Soort        
B Gewone es Fraxinus excelsior   X    
 Zwarte els Alnus glutinosa XXX XXX XXX    
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 Bostype  LQ CEA FA FQ 
droog 

FQ 
nat 

BQ 
droog 

 Soort        
 Haagbeuk Carpinus betulus    r   
 Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus r rd d XX XX - 
 Winterlinde Tilia cordata    r r  
 Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia XX X X XXX XXX XXX 
 Boswilg Salix caprea XX XX XX XX XX  
 Zomereik Quercus robur XX X XX XX XXX XX 
 Wintereik Quercus petraea    XXX XX XX 
 Ruwe berk Betula pendula XX X X XXX XXX XXX 
 Zachte berk Betula pubescens XXX XXX X XXX XXX XXX 
 Zoete kers Prunus avium    r r  
 Wilde appel Malus sylvestris ssp. 

sylvestris 
   X r  

 Grauwe abeel Populus canescens XXX XX   r  
 Ratelpopulier Populus tremula XXX XX ? ? ? ? 
 Kraakwilg Salix fragilis   XX    
 Schietwilg Salix alba   XX    
 Beuk Fagus sylvatica    M Md r 
 Grove den Pinus sylvestris    M M M 
 Fladderiep Ulmus laevis     r  
S Gladde iep Ulmus minor   X    
 Gewone vlier Sambucus nigra r X XX r   
 Hazelaar Corylus avellana r  X XX X  
 Vogelkers Prunus padus r r XXX    
 Rode kornoelje Cornus sanguinea   XX    
 Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna   d    
 Gelderse roos Viburnum opulus X XX XX    
 Aalbes Ribes rubrum   XX    
 Mispel Mespilus germanica    X X  
 Trosvlier Sambucus racemosa    X X  
 Grauwe wilg cinerea X X XX    
 Hulst Ilex aquifolium X   X X X 
 Sporkehout Frangula alnus XXX XX X  X XX 
 Zwarte bes Ribes nigrum X XX     
 Geoorde wilg Salix aurita XX XX X    
 Katwilg Salix viminalis       
 
X geschikt  LQ Lysimachio-Quercetum 
XX aangeraden   CEA Carici elogatae-Alnetum 
XXX ten zeerste aangeraden  FA Filipendulo-Alnetum 
r op de rijkere plekken    
d op de drogere plekken  FQ Fago-Quercetum 
M aangeraden behalve in monocultuur  BQ Betulo-Quercetum 

 
 Beschrijving van de actuele vegetaties. 

De beschrijving van de vegetaties in de open sfeer werden gemaakt aan de hand van 182 vege-
tatieopnamen. Honderd daarvan zijn afkomstig van de inventarisatie uitgevoerd door de afdeling 
Bos & Groen in 2003 en 82 van de inventarisatie uitgevoerd door het studiebureau Haskoning in 
2006.  
De opnamen van Bos & Groen zijn gemaakt met de Tansley-schaal en deze van Haskoning met 
de Londo-schaal. De Tansley-opnamen werden in enkele gevallen gemaakt op grotere opper-
vlakten, maar in de meeste gevallen gaat het over op in oppervlakte beperkte lintvormige opna-
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men langsheen sloten. De Londo-opnamen werden op een standaard proefvlak van 100m² ge-
maakt.  
Deze opnamen werden, samen met de 80 bosvegetatieopnamen, met behulp van het program-
ma twinspan geclassificeerd. Bij deze bewerking werden alle soorten uit de kruidlaag betrokken. 
De soorten uit struik- en boomlaag werden uit de twinspandataset geweerd. De bosvegetaties 
worden in dit deel, wat eigenlijk bedoeld was om de vegetaties uit de open sfeer te beschrijven, 
daarom nog eens besproken.  
Onderstaande kruistabel geeft de relatie tussen de twee typologieën weer, op basis van de 80 
bosvegetatieopnamen die in beide analyses gebruikt zijn. Op grond hiervan kunnen we besluiten 
dat bostypen 1 & 2 samen identiek zijn aan vegetatietype 5, bostype 3 aan vegetatietype 8, bos-
type 4 aan vegetatietype 9 en bostype 5 aan vegetatietype 10. Ze hebben deze dan ook dezelfde 
namen gekregen. Vegetatietype 5 werd omvattend Elzenbroekbos genaamd.  
 

Vegetatietype: 4 5 8 9 10 
bostype 1 1 32    
bostype 2  18    
bostype 3   2   
bostype 4   1 14 3 
bostype 5     5 

 
Er werden in de twinspantabel 11 vegetatietypen onderscheiden: 
1) Dotterbloem-hooilanden 
2) Waterlelie-vegetaties 
3) Vochtige graslanden 
4) Grote-zeggenvegetaties 
5) Elzenbroekbos 
6) Ruige rietlanden 
7) Rompgemeenschap met Rietgras 
8) Droge bossen (BQ en FQ) en droge graslanden?  
9) Vochtig bramenrijk Eiken-Beukenbos 
10) Witbol-Eiken-Beukenbos/Brandnetel-Vlierenbos 
11) Struisgras-grasland 
 
Deze vegetatietypen zijn m.b.v. Schaminée op naam gebracht. 
 

• Synoptische tabel 
Deze synoptische tabel bevat alle 262 opnamen uit Blaasveldbroek. 
Verdeling van de opnamen over de verschillende deeldatasets en over de 12 vegetatietypen 
(BB = Braun-Blanquetschaal, T = Tansleyschaal, L = Londoschaal) 
Dataset N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 2003-BB 80    1 50   3 18 8  
2 2003-T 100 1  7 51 28 3 4   6  
3 2006 -L 82 8 4 2 6 9 17 6 6 15 5 4 

som 262 9 4 9 58 87 20 10 9 33 19 4 
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• Ecogram 

 
 

• Beschrijving van de vegetatietypen 
 Dotterbloem-hooilanden 

Dit vegetatietype omvat alle gemaaide oppervlakten. Deze vegetaties behoren tot de zogenaam-
de Dotterbloemhooilanden. Op Moerasstreepzaad na, zijn alle kensoorten van het Calthion aan-
wezig: Echte koekoeksbloem, Breedbladige orchis, Dotterbloem, Moerasrolklaver, Tweerijige 
zegge en Bosbies. Kleine ratelaar is aanwezig terwijl daarentegen Grote ratelaar beschreven 
staat als kensoort.  Deze hooilandjes in het Blaasveldbroek kunnen we als echte pareltjes be-
schouwen.  
Het fytocoenon waar deze vegetatie het meest mee overeenkomt in de “Vegetatie van Neder-
land” is de Bosbies-associatie (Scirpetum sylvatici), alhoewel er natuurlijk ook verwantschap is 
met de overige associaties van het verbond.  De sterke verwantschap met de grote zeggen-
vegetaties (Caricion gracilis) en de Moerasspirearuigten (Filipendulion) tonen enerzijds waar de-
ze vegetaties uit ontstaan zijn en anderzijds waar ze zouden kunnen naar evolueren zonder hooi-
landbeheer. Uit het ecogram zou men echter een andere, voedselarmere standplaats kunnen 
vermoeden. Het kan zijn dat het jarenlange maai- en afvoerbeheer reeds een behoorlijke ver-
schraling van de standplaats veroorzaakt heeft. 
Deze dotterbloem-vegetaties worden het best beheerd in een zuiver hooiland-beheer. Soms 
wordt ook nabeweiding toegepast, maar dit kan de grasmat soms aanzienlijk beschadigden. On-
der nabeweiding nemen Kamgraslandsoorten toe (Cynusurion cristati). Eénmaal (tot tweemaal) 
per jaar hooien is de regel. Meestal wordt dit in juli uitgevoerd. 
Volgende soortcombinatie typeert deze vegetatie het best in Blaasveldbroek (op basis van 
IndVal-waarde): Gestreepte witbol, Moerasvergeet-mij-nietje, Scherpe zegge, Egelboterbloem, 
Gewoon reukgras, Scherpe boterbloem, Pitrus, Kruipende boterbloem, Ruw beemdgras, Smalle 
weegbree, Lidrus, Rode klaver, Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Gewone smeerwortel, Man-
nagras, Grote wederik, Moeraswalstro, Trosdravik, Pinksterbloem, Blaaszegge, Knoopkruid, 
Kamgras, Beemdlangbloem, Kleine ratelaar, Kleine klaver, Riet, Haagwinde, Veldzuring, Moe-
rasspirea, Grote kattestaart, Rietgras, Bosbies, Fioringras, Kruipend zenegroen, Tweerijige zeg-
ge, Zwarte zegge, Brede orchis, Holpijp, Geknikt zwenkgras, Biezeknoppen, Voederwikke, Ge-
wone bereklauw, Waterpeper, Kale jonker, Kropaar, Paardebloem (G), Gele lis, Grote vos-
sestaart, Gewone hoornbloem, Moerasrolklaver, Penningkruid en Veldbeemdgras.  
 

 Waterlelie-vegetaties 

mRxmN/mF-Ecogram van alle vegetatie-opnamen van Blaasveldbroek
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Veel van de open waterpartijen worden ingenomen door vegetaties van drijvende, halfonderge-
doken en ondergedoken waterplanten. De Gele plomp is de meest opvallende soort, ook van 
veraf te herkennen en daardoor zijn er enkele opnamen gemaakt waarin deze soort haast alleen 
voorkomt. Verder werd ook Riet, Grote lisdodde en Grof hoornblad vermeld. Alhoewel ze niet in 
de dataset van Haskoning voorkomen weten we uit enkele inhomogene opnamen uit de dataset 
van Bos & Groen dat in dit vegetatietype wellicht ook Witte waterlelie, Waterviolier, Loos blaas-
jeskruid, Krabbescheer, Veelwortelig kroos, Puntkroos en Mattenbies voorkomt.  
Deze vegetatie is vegetatiekundeg geïdentificeerd als de associatie van Witte waterlelie en Gele 
plomp (Myriophyllo-Nupharetum), welke behoort tot de Fonteinkruidenklasse (Potametea).  
 

 Vochtige graslanden 
De opnamen zijn allen gemaakt in gemaaide graslandjes, die in zekere mate bloot staan aan 
tred, of weiland. Daardoor is de vewantschap van dit vegetatietype met de tredvegetaties uit de 
weegbreeklasse (Plantaginetea majoris) zeer groot: De gemeenschap heeft de grootste verwant-
schap met het Varkensgrasverbond (Polygonion-avicularis), in mindere mate ook met de voed-
selrijke graslanden van het zilverschoon-verbond (Lolio-potentillion anserinae).  Er is sterke ver-
wantschap met het Moerasspirea verbond (Filipendulion) uit de klasse der natte strooiselruigten 
(Convolvulo-Filipenduletea) waar deze zouden kunnen naar evolueren, mocht het maaibeheer en 
de intense betreding wegvallen. Dit is echter onwaarschijnlijk, gezien de ligging van deze gras-
landjes: meestal zijn het gemaaide stukjes aan een toegangsweg, soms gebruikt als lig- en 
speelweide. Enkele liggen centraal in het broek, in de weiden achter het boswachtershuis en 
staan onder aanzienlijke graas- en treddruk.  
Deze vegetaties hebben nog het meest weg van de associatie van Engels raaigras en Grote 
weegbree (Plantagini-Lolietum perennis), een vegetatietype gekend van parkeerterreinen, speel-
plaatsen, wegranden, betreden gazons, paden en op veldwegen.  
Volgende soortcombinatie typeert lokaal in Blaasveldbroek deze vegetatie (op basis van IndVal-
waarde): Grote brandnetel, Gewone hennepnetel, Pitrus, Gestreepte witbol, Ridderzuring, Struis-
gras (G), Akkerdistel, Hondsdraf, Kruipende boterbloem, Gewone braam, Gewone smeerwortel, 
Witte klaver, Kleefkruid, Gewone bereklauw, Riet, Grote weegbree s.l., Ruw beemdgras, Veen-
wortel, Waterpeper, Zomereik, Bitterzoet, Zwarte els, Gewone engelwortel, Fluitekruid, Glansha-
ver, Bijvoet, Haagwinde, Kale jonker, Canadese fijnstraal, Kropaar, Tengere rus, Engels raaigras, 
Straatgras, Varkensgras, Perzikkruid, Grasmuur, Vogelmuur en Paardebloem (G). 
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Opnamen in bestanden met volgende vegetatietypen: geel: vegetatietype 1 (Dotterbloem-
hooilanden), blauw: vegetatietype 3 (Vochtige graslanden).  
 

 Grote-zeggenvegetaties 
In de “Vegetatie van Nederland” staat dit vegetatietype beschreven onder het Verbond van 
Scherpe zegge (Caricion gracilis), het lijkt nog het meest op de Associatie van Scherpe zegge 
(Caricetum gracilis). De klassekensoorten (Riet-klasse) Scherpe zegge, Holpijp, Gele lis, Riet-
gras en Moeraswalstro zouden in dit verbond hun presentie-optimum hebben. Op verbondsni-
veau worden Tweerijige zegge en Moerasbeemdgras als kensoorten genoemd. Moerasbeemd-
gras komt niet voor in de opnamen uit 2003 en 2006. De vraag is of deze onopvallende soort wel 
herkend is.  Het is onwaarschijnlijk dat ze niet zou voorkomen in Blaasveldbroek. Verder wordt 
van Hennegras en Grote wederik gezegd dat ze in dit verbond hun hoogste presentie halen. Dit 
klopt hier in Blaasveldbroek voor de Grote wederik, maar Hennegras haalt zijn hoogste presentie 
hier in een rompgemeenschap met deze soort (zie vegetatietype 7). Scherpe zegge geldt als 
enige diagnostische soort voor de associatie. Moeraskruiskruid zou in het verbond differentiërend 
werken voor de associatie maar de soort is niet aangetroffen in Blaasveldbroek. 
De associatie met Scherpe zegge is gebonden aan eutrofe, basenrijke standplaatsen binnen het 
overstromingsbereik van stilstaand of langzaam stromend, zoet of hoogstens zwak brak water, 
vooral langs rivieren en aan de benedenloop van beken. Verder wordt de associatie bijvoorbeeld 
aangetroffen in kleiputten, in natte duinvalleien en langs sloten in veenweidegebieden. Geduren-
de het winterhalfjaar staan de groeiplaatsen onder water; ‘s zomers zakt het water niet verder 
dan tot enkele decimeters onder het maaiveld. 
Van nature vormt het een zoom langs de bovenzijde van de rietgordel in ondiep water. Scherpe 
zegge verdraagt namelijk in het groeiseizoen nog enige overstroming.  
De associatie kan ontstaan uit rietvegetaties in open water waarvan het maaiveld opgehoogd 
wordt door afzetting van slib en organisch materiaal. Vandaar komt het als successiestadium in 
ondiepwater en aan oevers voor. Anderzijds kan het ook ontstaan uit broekbos waar dit gekapt 
is.  
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Hier in Blaasveldbroek komt dit vegetatietype vooral voor als oevervegetatie langs de sloten en 
rond de vijvers. Langs oevers komen omstandigheden voor waaronder de gemeenschap pleks-
gewijks een natuurlijk eindstadium van de successie vormt. In de meeste gevallen moet echter 
gemaaid worden om de vegetatie in stand te houden.  
Bij verdergaande slib- en strooiselafzetting gaat de vegetatie over in een natte strooiselruigte 
(Filipenduletea), en later in moerasstruweel of broekbos. De vegetatie wordt dan best in stand 
gehouden door een maaibeurt in de herfst (niet jaarlijks, maar om de twee-drie jaar). Het maaisel 
moet dan worden afgevoerd. Vroeger werd dit als strooisel gebruikt. Wanneer het maaien in de 
zomer gebeurt, zal zich in de meeste gevallen een hooilandvegetatie ontwikkelen (Calthion pa-
lustris of Caricion nigrae). Onder beweiding zal zich een vegetatie van de voedselrijke graslan-
den van het zilverschoon-verbond (Lolio-Potentillion) ontwikkelen.  
Volgende soortcombinatie typeert lokaal in Blaasveldbroek deze vegetatie (op basis van IndVal-
waarde): Bitterzoet, Riet, Wolfspoot, Grote brandnetel, Pitrus, Grote wederik, Haagwinde, Zwart 
tandzaad, Gele lis, Grote kattestaart, Waterzuring, Gewone smeerwortel, Gewone braam, Hop, 
Moerasspirea, Moerasvergeet-mij-nietje, Liesgras, Waterpeper, Rietgras, Hoge cyperzegge, 
Blauw glidkruid, Gewone engelwortel, Koninginnekruid, Zwarte els, Basterdwederik (G), Gewone 
hennepnetel, Wijfjesvaren, Waterviolier, Moeraskers, Hondsdraf, Zomereik, Veenwortel, Kale 
jonker, IJle zegge, Sterrekroos (G), Kruipende boterbloem, Watermunt, Wilg (G), Moeraswalstro 
en Scherpe zegge. 
 

 
Vierkantjes en lijnen: opnamen in bestanden en grachten met volgende vegetatietypen: oranje: ve-
getatietype 4 (grote zeggenvegetaties), zwart: vegetatietype 5 (Elzenbroekbos). 
 

 Elzenbroekbos 
Dit vegetatietype is eigenlijk gelijk aan de bostypen 1 en 2 samen. In de beschrijving van de bos-
typen worden ze beschreven op basis van de bosvegetatieopnamen uit 2003. Wat interessant is, 
is dat er eigenlijk relatief weinig verschil is tussen dit vegetatietype en het vorige, de grote zeg-
genvegetaties (FVC=54.6 = zeer sterke floristische verwantschap). Het is duidelijk dat de twee 
vegetatietypen gemakkelijk in elkaar kunnen overgaan. De evolutie naar elzenbroekbos is een 
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natuurlijke stap richting verbossing. Voor een evolutie in de andere zin is een continu beheer no-
dig om deze verbossing tegen te gaan via kappen en gefaseerd maaien.  
Behalve de opnamen die echt in bos gemaakt zijn, zijn er een aantal opnamen die niet echt in 
bos, maar bvb in vijverranden gemaakt zijn (B3j2, B3j3, B2m2, B1j1, B1j3, B1j4, B1j6, A1h0, ), op 
oevers van sloten (gracht 66/2, gracht 66/3, gracht 63/1, gracht 60/1) of lokaal in halfverboste 
terreinen zoals bestand B4f.  
 

 Ruige rietlanden 
Dez groep opnamen wordt ingenomen door zowel vrij ruige rietvegetaties, waar er op sommige 
plekken tussen het Riet een vlechtwerk van Gewone braam, Bitterzoet, Hop en Haagwinde voor 
zorgt dat de toegang quasi onmogelijk wordt, tenzij men een machete meeneemt. Verder zijn er 
enkele opnamen bij waar het Riet tamelijk beschaduwd staat, onder Zwarte els, Duitse dot, popu-
lier of Eik, en enkele opnamen op terug verbossende kaalvlaktes (B4b1, 4b2).  
De open rietlanden zijn wellicht rechtstreeks ontstaan na kap van het eerder drogere type elzen-
bos. De floristische waarde van deze terreinen is niet zo hoog als die van de Dotterbloemhooi-
landen, maar de natuurwaarde ervan voor vogels des te meer.  
Fytosociologisch leunen deze rietvegetaties eerder bij de klasse van de natte strooiselruigten 
(Convolvulo-Filipenduletea) aan dan bij de Riet-klasse (Phragmitetea). Het is zeker een onverza-
digde gemeenschap en lijkt nog het meest op de rompgemeenschap van Haagwinde en Riet. 
Behalve de naamgevende soorten is ook Urtica dioica constant. Andere karakteristieke soorten 
van stikstofminnende zomen en ruigten, zoals Gewone smeerwortel en Kleefkruid, komen even-
eens regelmatig voor. De RG Calystegia sepium-Phragmites australis-[Convolvulo-
Filipenduletea] is aan te treffen op vochtige, stikstofrijke en carbonaatrijke standplaatsen. Onder 
vrijwel natuurlijke omstandigheden komt zij voor in aanspoelselgordels van de grote rivieren. In 
laagveengebieden verschijnt zij vooral in storingsmilieus, ontstaan door het storten van riet of 
bagger. 
Volgende soortcombinatie typeert lokaal in Blaasveldbroek deze vegetatie (op basis van IndVal-
waarde): Bitterzoet, Gewone braam, Hop, Riet, Grote brandnetel, Mannetjesvaren, Haagwinde, 
Gewone smeerwortel, Wilgeroosje, Pinksterbloem, Pitrus, Rietgras, Elzenzegge, Moerasspirea 
en Koninginnekruid.  
 

 Rietgras rompgemeenschap 
Ook deze vegetatie behoort tot de eerder ruigere rietachtige vegetaties, alhoewel het aspect hier 
al meer door Rietgras, Pitrus en Hennegras bepaald wordt, en in mindere mate door het Riet zelf.  
Riet, Wolfspoot en Liesgras leggen wel de verwantschap met de rietgrasruigten van de Riet-
Klasse (Phragmitetea) bloot, maar door het voorkomen van Grote brandnetel, Harig wilgeroosje, 
Haagwinde en Gewone smeerwortel kunnen we deze vegetatie niet als een rompgemeenschap 
van de Riet-klasse beschouwen, maar is het een rompgemeenschap van de klasse der natte 
strooiselruigten (Convolvulo-Filipenduletea).  
De rompgemeenschap van Phalaris arundinacea wordt gekenmerkt door een meestal zeer dichte 
vegetatiestructuur; naast de naamgevende soort zijn Haagwinde en in mindere mate Riet en Gro-
te brandnetel met hoge presentie aanwezig. Deze Rietgras-ruigten komen optimaal voor op ni-
traat- en fosfaatrijke, kleiige en venige gronden met wisselende waterstand. In het zoetwaterge-
tijdengebied treedt de RG-Phalaris arundinacea-[Convolvulo-Filipenduletea] op als natuurlijke 
gemeenschap. Plaatselijk slaan in deze gemeenschap wilgen op (met name Duitse dot, Schiet-
wilg en Amandelwilg), hetgeen successie in de richting van het Salicion albae inluidt. Buiten de 
genoemde gebieden worden rietgrasruigten voornamelijk als antropogene storingsgemeen-
schappen aangetroffen. In het laagveengebied zijn deze ruigten floristisch verwant aan het Son-
cho-Epilobietum hirsuti, waarmee ze ook qua ontstaanswijze overeenkomen. De fluctuatie in het 
waterpeil is in de rompgemeenschap van Rietgras echter hoger dan in het Soncho-Epilobietum 
en gaat veelal gepaard met oppervlakkige inundatie. 
Volgende soortcombinatie typeert lokaal in Blaasveldbroek deze vegetatie (op basis van IndVal-
waarde): Rietgras, Pitrus, Grote brandnetel, Riet, Wolfspoot, Hennegras, Gewone braam, Gele 
lis, Bitterzoet, Haagwinde, Wilgeroosje, Moerasspirea, Hop, Gewone smeerwortel, Grote wede-
rik, Grote kattestaart, Zwarte els, Waterpeper, Scherpe zegge, Duitse dot, Harig wilgeroosje, Ka-
le jonker en Moeraswalstro. 
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Opnamen in bestanden en grachten met volgende vegetatietypen: geel: vegetatietype 6 (Ruige riet-
landen), rood: vegetatietype 7 (Rompgemeenschap met Rietgras). 
 

 Droge bossen  (BQ en FQ)  
De twee opnamen uit bostype 2 zijn terug te vinden in dit vegetatietype, dat eigenlijk wel ruimer 
op te vatten valt dan alleen het Berken-Eikenbos. Onder dit vegetatietype vallen ook opnamen 
die lijken op de armere vormen van het Eiken-Beukenbos, met een redelijk groot aandeel Gewo-
ne braam. Dit  zien we ook weerspiegeld in het ecogram: een aantal van de opnamen, met Boch-
tige smele en Pijpestrootje vallen binnen de BQ-zone, terwijl de iets voedselrijkere plekken met 
Gewone braam uitwaaieren naar rechts op het ecogram. Deze laatste betreffen dan het zoge-
naamde “Bramenrijke Eiken-Beukenbos”, een rompgemeenschap van het Eiken-Beukenbos (Fa-
go-Quercetum). De standplaats van deze opnamen zijn wel een stuk droger dan de standplaats 
van volgend (bos)-vegetatietype 
 

 Vochtig bramenrijk Eiken-Beukenbos 
Zoals reeds vermeld komt dit vegetatietype goed overeen met het bostype 4.  
 

 Voedselrijke, jonge bossen 
Zoals reeds vermeld komt dit vegetatietype goed overeen met het bostype 5 (Witbol-Eiken-
Beukenbos/Brandnetel-Vlierenbos).   
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Opnamen in bestanden met volgende vegetatietypen: geel: vegetatietype 8 (Droge bossen), rood: 
vegetatietype 9 (Vochtig, bramenrijk Eiken-Beukenbos), groen: vegetatietype10 (Voedselrijkere, jon-
ge bossen). 
 

 Struisgras-grasland 
Op het ecogram wordt dit gesitueerd als een grasland met voornamelijk soorten van droge en 
niet zeer voedselarme standplaats. Bij verbossing zou hier een bos van het vegetatietype 8 ont-
staan. Eigenlijk is de situatie hier omgekeerd en zijn dit graslanden die ontstaan zijn na kap van 
het bos en het instellen van begrazing op deze terreinen.  
Volgende soortcombinatie typeert lokaal in Blaasveldbroek deze vegetatie (op basis van IndVal-
waarde): Gewoon struisgras, Gewone veldbies, Schapezuring, Gestreepte witbol, Zwenkgras 
(G), Gewone hoornbloem en Zomereik.  
Soorten die verder nog op de droge, voedselarme situatie wijzen zijn: Struikhei, Bochtige smele, 
Tormentil, Tandjesgras, Gewoon biggekruid, Klein vogelpootje en Gewoon reukgras.  
Het vegetatietype 10 kunnen we nog het best beschouwen als een matig ontwikkeld type van de 
klasse der droge graslanden op zandgrond (Koelerio-Corynephoretea). Er ziin zowel soorten 
aanwezig van de Vogelpootjes-associatie (Ornithopodo-Corynephoretum) en de associatie van 
Schapegras en Tijm (Festuco-Thymetum serpilli). Beweiding is een goede maatregel om deze 
vegetaties in stand te houden.  
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Opnamen met vegetatietype 11: Struisgras-grasland. 
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Bijlage 3: Overzicht aanbevolen herkomsten (INBO). 
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Bijlage 4: Overzicht BWK-type per bestand (biologisch zeer waardevol = vet en cursief).  
 

Beheerblok Bestand Evaluatie Eenheid 1 Eenheid 2 Eenheid 3 
Arkenbos 1a mw kp ur  
Arkenbos 1a w hp+   
Arkenbos 1a z qs qb  
Arkenbos 1a z vn mr sf 
Arkenbos 1a z vm ae  
Arkenbos 1b z hu   
Arkenbos 1b z vn mr sf 
Arkenbos 1c z qs qb  
Arkenbos 1c z vn mr sf 
Arkenbos 1d z hu   
Arkenbos 1d z qs qb  
Arkenbos 1d z vm sf ae 
Arkenbos 1d z vm vn qs 
Arkenbos 1d z vn mr sf 
Arkenbos 1e z qs qb  
Arkenbos 1e z vm sf ae 
Arkenbos 1f z qs qb  
Arkenbos 1f z vn mr sf 
Arkenbos 1g mw kp ur  
Arkenbos 1g z ae mr vn 
Arkenbos 1g z qs qb  
Arkenbos 1g z vm ae  
Arkenbos 1h mw kp ur  
Arkenbos 1h z ae mr vn 
Arkenbos 1h z vm ae  
Arkenbos 1v1 z vm ae  
Arkenbos 1v3 z ae mr vn 
Arkenbos 1v3 z vm ae  
Het Broek 2a w hp+   
Het Broek 2a z ae mr vn 
Het Broek 2b m ua   
Het Broek 2b mw kp ur  
Het Broek 2b w hp+   
Het Broek 2b z ae mr vn 
Het Broek 2c z ae mr vn 
Het Broek 2d z ae mr vn 
Het Broek 2e m ud ua  
Het Broek 2e z ae mr vn 
Het Broek 2f z ae mr vn 
Het Broek 2g m ud ua  
Het Broek 2g z ae mr vn 
Het Broek 2h m ud ua  
Het Broek 2h z ae mr vn 
Het Broek 2i z ae mr vn 
Het Broek 2i z vm sf ae 
Het Broek 2j z ae mr vn 
Het Broek 2j z qs qb  
Het Broek 2j z vm sf ae 
Het Broek 2v1 z ae mr vn 
Het Broek 2v10 z ae mr vn 
Het Broek 2v11 z ae mr vn 
Het Broek 2v12 z ae mr vn 
Het Broek 2v13 z ae mr vn 
Het Broek 2v14 z ae mr vn 
Het Broek 2v15 z ae mr vn 
Het Broek 2v16 z ae mr vn 
Het Broek 2v16 z vm sf ae 
Het Broek 2v2 z ae mr vn 
Het Broek 2v3 z ae mr vn 
Het Broek 2v4 z ae mr vn 
Het Broek 2v5 z ae mr vn 
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Beheerblok Bestand Evaluatie Eenheid 1 Eenheid 2 Eenheid 3 
Het Broek 2v6 z ae mr vn 
Het Broek 2v7 z ae mr vn 
Het Broek 2v8 z ae mr vn 
Het Broek 2v9 z ae mr vn 
Het Broek 3a z ae mr vn 
Het Broek 3a z vm sf ae 
Het Broek 3b z ae mr vn 
Het Broek 3b z vm sf ae 
Het Broek 3c z ae mr vn 
Het Broek 3c z qs qb  
Het Broek 3c z vm sf ae 
Het Broek 3d mw kp ur kj 
Het Broek 3d z qs qb  
Het Broek 3d z vm sf ae 
Het Broek 3e z vm sf ae 
Het Broek 3f mw kp ur kj 
Het Broek 3f z vm sf ae 
Het Broek 3g m ud ua  
Het Broek 3g z vm sf ae 
Het Broek 3h m ud ua  
Het Broek 3h z vm sf ae 
Het Broek 3i z vm sf ae 
Het Broek 3j z vm sf ae 
Het Broek 3k z vm sf ae 
Het Broek 3l z vm sf ae 
Het Broek 3m mw kp ur kj 
Het Broek 3m z vm sf ae 
Het Broek 3v1 z vm sf ae 
Het Broek 3v2 z vm sf ae 
Het Broek 3v3 z vm sf ae 
Het Broek 3v4 z vm sf ae 
Het Broek 3v5 z vm sf ae 
Het Broek 3v6 z vm sf ae 
Het Broek 3v7 z vm sf ae 
Het Broek 3v8 z vm sf ae 
Het Broek 3v9 z vm sf ae 
Het Broek 4a z aev kba  
Het Broek 4a w kpk   
Het Broek 4a z hf   
Het Broek 4a z vm sf ae 
Het Broek 4b z hf   
Het Broek 4b z vm sf ae 
Het Broek 4c w hp+   
Het Broek 4c z hf   
Het Broek 4c z mr   
Het Broek 4c z vm sf ae 
Het Broek 4c z vm vn qs 
Het Broek 4d z hf   
Het Broek 4d z vm sf ae 
Het Broek 4e z hf   
Het Broek 4e z mr   
Het Broek 4e z vm sf ae 
Het Broek 4f z mr   
Het Broek 4f z vm sf ae 
Het Broek 4g z mr   
Het Broek 4g z mr sf  
Het Broek 4g z vm sf ae 
Het Broek 4g z vm vn qs 
Het Broek 4h z aev kba  
Het Broek 4h z hf   
Het Broek 4h z mr   
Het Broek 4h z mr sf  
Het Broek 4h z vm sf ae 
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Beheerblok Bestand Evaluatie Eenheid 1 Eenheid 2 Eenheid 3 
Het Broek 4h z vm vn qs 
Het Broek 4i w hp+   
Het Broek 4i z mr   
Het Broek 4i z vm vn qs 
Het Broek 4j w hp+   
Het Broek 4j z mr   
Het Broek 4j z mr sf  
Het Broek 4v3 z aev kba  
Het Broek 4v3 z vm sf ae 
Het Broek 4v4 z aev kba  
Het Broek 4v5 z aev kba  
Het Broek 4v5 z vm sf ae 
Het Broek 4v6 m ua   
Het Broek 4v6 z aev kba  
Het Broek 4v7 z aev kba  
Het Broek 4v7 z lhb vn  
Het Broek 4v8 z aev kba  
Het Broek 4v8 z lhb vn  
Het Broek 4v8 z vm vn qs 
Het Broek 4v8 z aev kba  
Het Broek 4v8 z lhb vn  
Het Broek 5a z hu   
Het Broek 5a z qs qb  
Het Broek 5a z vm vn qs 
Het Broek 5a z vn mr sf 
Het Broek 5b z kd hu  
Het Broek 5b z vm vn qs 
Het Broek 5c mw kp ur kj 
Het Broek 5c z qs qb  
Het Broek 5c z vm vn qs 
Het Broek 5d z vm vn qs 
Het Broek 5e z vm vn qs 
Het Broek 5f z vm vn qs 
Het Broek 5g mw kp ur kj 
Het Broek 5g z qs qb  
Het Broek 5g z vm sf ae 
Het Broek 5g z vm vn qs 
Het Broek 5h mw kp ur kj 
Het Broek 5h z vm vn qs 
Het Broek 6a mw kp ur kj 
Het Broek 6a z qs qb  
Het Broek 6a z vm sf ae 
Het Broek 6a z vm vn qs 
Het Broek 6b mw kp ur kj 
Het Broek 6b z hf   
Het Broek 6b z vm sf ae 
Het Broek 6b z vm vn qs 
Het Broek 6v1 mw kp ur kj 
Het Broek 7a mw kp ur kj 
Het Broek 7a z vm vn qs 
Het Broek 7b mw kp ur kj 
Het Broek 7b z vm sf ae 
Het Broek 7b z vm vn qs 
Het Broek 7c z vm vn qs 
Het Broek 7d w hp+   
Het Broek 7d z vm vn qs 
Het Broek 8a w hp+   
Het Broek 8a z ae vm vn 
Het Broek 8a z vm vn qs 
Het Broek 8b z aev kba  
Het Broek 8b w hp+   
Het Broek 8b z ae vm vn 
Het Broek 8b z lhb vn  
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Het Broek 8b z mr   
Het Broek 8b z mr sf  
Het Broek 8b z hm   
Het Broek 8b z vm vn qs 
Het Broek 8b z aev kba  
Het Broek 8b z lhb vn  
Het Broek 8c z ae vm vn 
Het Broek 8c z kd hu  
Het Broek 8c z vm vn qs 
Het Broek 8d z ae vm vn 
Het Broek 8d z vm vn qs 
Het Broek 8e m bs   
Het Broek 8e z vn   
Het Broek 8e z hm   
Het Broek 8e z vm vn qs 
Het Broek 8f wz kpk qs  
Het Broek 8f z ae vm vn 
Het Broek 8f z vn   
Het Broek 8f z hm   
Het Broek 8f z vm vn qs 
Het Broek 8g z ae vm vn 
Het Broek 8g z kd hu  
Het Broek 8g z vm vn qs 
Het Broek 8g z ae vm vn 
Het Broek 8h m hp bs  
Het Broek 8h wz kpk qs  
Het Broek 8h z ae vm vn 
Het Broek 8h z vm vn qs 
Het Broek 8h z ae vm vn 
Het Broek 8i z ae vm vn 
Het Broek 8j m hp bs  
Het Broek 8j z ae vm vn 
Het Broek 8k z ae vm vn 
Het Broek 8k z ae vm vn 
Het Broek 8l wz kpk qs  
Het Broek 8l z ae vm vn 
Het Broek 8v1 z ae vm vn 
Het Broek 8v10 z ae vm vn 
Het Broek 8v11 z ae vm vn 
Het Broek 8v12 z ae vm vn 
Het Broek 8v12 z ae vm vn 
Het Broek 8v13 z ae vm vn 
Het Broek 8v15 z ae vm vn 
Het Broek 8v15 z vm vn qs 
Het Broek 8v16 z ae vm vn 
Het Broek 8v17 z ae vm vn 
Het Broek 8v2 z ae vm vn 
Het Broek 8v3 z ae vm vn 
Het Broek 8v4 z ae vm vn 
Het Broek 8v5 z ae vm vn 
Het Broek 8v6 z ae vm vn 
Het Broek 8v7 z ae vm vn 
Het Broek 8v8 z ae vm vn 
Het Broek 8v9 z ae vm vn 
Het Broek 9a z aev kba  
Het Broek 9a m bs   
Het Broek 9a m bs hx hp 
Het Broek 9a m hp   
Het Broek 9a m hp   
Het Broek 9a m hx bs  
Het Broek 9a m ud ua  
Het Broek 9a w kb+   
Het Broek 9a w kpk   
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Het Broek 9a z khw   
Het Broek 9a z vm sf ae 
Het Broek 9a z hc   
Het Broek 9a z qs qb  
Het Broek 9b m hx bs  
Het Broek 9b w kb+   
Het Broek 9b z qs qb  
Het Broek 9c m hx bs  
Het Broek 9c w kb+   
Het Broek 9c z qs qb  
Het Broek 9d m ua   
Het Broek 9d m hp   
Het Broek 9d z qs qb  
Het Broek 9e m ua   
Het Broek 9e m hp   
Het Broek 9e z qs qb  
Het Broek 9f m hp   
Het Broek 9f z qs qb  
Het Broek 9g m bs hx hp 
Het Broek 9g m hp   
Het Broek 9g z qs qb  
Het Broek 9h m bs hx hp 
Het Broek 9h z qs qb  
Het Broek 10a m hx hp  
Het Broek 10a w lsb   
Het Broek-Bloso 1a mw hp kbp  
Het Broek-Bloso 1a w hp+ k(hj)  
Het Broek-Bloso 1a w hr sz kbp 
Het Broek-Bloso 1a w sz   
Het Broek-Bloso 1a wz hr mc-  
Het Broek-Bloso 1a z ae mr sf 
Het Broek-Bloso 1a wz lhb vn  
Het Broek-Bloso 1b w lhb lhi hr 
Het Broek-Bloso 1b w lhb hu-  
Het Broek-Bloso 1b wz lhb lhi vn 
Het Broek-Bloso 1b z kd hu  
Het Broek-Bloso 1c w lhb hu-  
Het Broek-Bloso 1d m hx hp  
Het Broek-Bloso 1d m ur   
Het Broek-Bloso 1d w lhb hu-  
Het Broek-Bloso 1d w lsb   
Het Broek-Bloso 1d z kd hu  
Het Broek-Bloso 1e m bs kq  
Het Broek-Bloso 1e w hp+   
Het Broek-Bloso 1e w lsb   
Het Broek-Bloso 1e z kd hu  
Het Broek-Bloso 1e z vm ae  
Lacourt 4k z aev kba  
Lacourt 4k w kpk   
Lacourt 4k z hf sz  
Lacourt 4k z hc   
Lacourt 4v1 z aev kba  
Lacourt 4v1 z vm sf ae 
Lacourt 4v2 m ua   
Lacourt 4v2 z aev kba  
Lacourt 4v2 z qs qb  
Lacourt 4v2 z vm sf ae 
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Bijlage 5: Overzicht van bijzondere en typerende flora (gegevens ANB 2003). 
 

Bosplaats Bestand Nederlandse naam Latijnse naam 
Arkenbos 1G Elzenzegge Carex elongata 
Arkenbos 1C Elzenzegge Carex elongata 
Arkenbos 1v1 Elzenzegge Carex elongata 
Arkenbos 1E Elzenzegge Carex elongata 
Arkenbos 1E Elzenzegge Carex elongata 
Arkenbos 1G Elzenzegge Carex elongata 
Arkenbos 1v3 Elzenzegge Carex elongata 
Arkenbos 1A Elzenzegge Carex elongata 
Arkenbos 1G Elzenzegge Carex elongata 
Arkenbos 1F Elzenzegge Carex elongata 
Arkenbos 1E Elzenzegge Carex elongata 
Arkenbos 1F Elzenzegge Carex elongata 
Arkenbos 1A Elzenzegge Carex elongata 
Arkenbos 1E Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Arkenbos 1F Moerasviooltje Viola palustris 
Arkenbos 1C Pijpestrootje Molinia caerulea 
Arkenbos 1D Pijpestrootje Molinia caerulea 
Arkenbos 1D Pijpestrootje Molinia caerulea 
Arkenbos 1v3 Rijstgras Leersia oryzoides 
Arkenbos 1C Struikhei Calluna vulgaris 
Arkenbos 1C Struikhei Calluna vulgaris 
Arkenbos 1C Tandjesgras Sieglingia decumbens 
Arkenbos 1C Tormentil Potentilla erecta 
Arkenbos 1C Valse salie Teucrium scorodonia 
Arkenbos 1C Valse salie Teucrium scorodonia 
Arkenbos 1E Zwarte bes Ribes nigrum 
Het Broek gracht79 Blaasjeskruid (G) Utricularia 
Het Broek 2J Blaasjeskruid (G) Utricularia 
Het Broek 4G Blaasjeskruid (G) Utricularia 
Het Broek 8E Blaaszegge Carex vesicaria 
Het Broek 4F Blaaszegge Carex vesicaria 
Het Broek 4D Blaaszegge Carex vesicaria 
Het Broek 3G Blaaszegge Carex vesicaria 
Het Broek 3B Blaaszegge Carex vesicaria 
Het Broek 6A Brave hendrik Chenopodium bonus-henricus 
Het Broek 4K Brede orchis Dactylorhiza majalis 
Het Broek 2D Brede orchis Dactylorhiza majalis 
Het Broek 4K Dotterbloem Caltha palustris 
Het Broek 8E Dotterbloem Caltha palustris 
Het Broek 2D Dotterbloem Caltha palustris 
Het Broek 2D Dotterbloem Caltha palustris 
Het Broek 2B Eenbloemig parelgras Melica uniflora 
Het Broek 8D Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 7C Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 7D Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 8F Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 8F Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 8K Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek gracht65 Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek gracht28 Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 8D Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 8D Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek gracht35 Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 8G Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 8F Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 8F Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek gracht82 Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek gracht86 Elzenzegge Carex elongata 
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Bosplaats Bestand Nederlandse naam Latijnse naam 
Het Broek gracht86 Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 2B Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 2B Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 2B Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 2B Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 2B Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 2I Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 2B Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 2G Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 2B Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 4H Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 3K Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 3L Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 4H Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 3J Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 3H Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 3L Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 4A Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 3v8 Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 4H Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 2v9 Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 3G Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 3K Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 3G Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 4H Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 3I Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 4A Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 3A Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 4A Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 3J Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 2v15 Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 3I Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 3I Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 3K Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 3I Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 2v6 Elzenzegge Carex elongata 
Het Broek 4v6 Gelderse roos Viburnum opulus 
Het Broek 4v7 Gelderse roos Viburnum opulus 
Het Broek 4v2 Gelderse roos Viburnum opulus 
Het Broek 8v2 Gelderse roos Viburnum opulus 
Het Broek 8H Gelderse roos Viburnum opulus 
Het Broek 8v3 Gelderse roos Viburnum opulus 
Het Broek gracht22 Gelderse roos Viburnum opulus 
Het Broek gracht22 Gelderse roos Viburnum opulus 
Het Broek 8v2 Gelderse roos Viburnum opulus 
Het Broek 8K Gelderse roos Viburnum opulus 
Het Broek 8G Gelderse roos Viburnum opulus 
Het Broek 8v11 Gelderse roos Viburnum opulus 
Het Broek 2A Gelderse roos Viburnum opulus 
Het Broek 2B Gelderse roos Viburnum opulus 
Het Broek 2G Gelderse roos Viburnum opulus 
Het Broek 2v8 Gelderse roos Viburnum opulus 
Het Broek 4A Gelderse roos Viburnum opulus 
Het Broek 2v9 Gelderse roos Viburnum opulus 
Het Broek 2v6 Gelderse roos Viburnum opulus 
Het Broek 4A Gelderse roos Viburnum opulus 
Het Broek 4A Gelderse roos Viburnum opulus 
Het Broek 3v9 Gelderse roos Viburnum opulus 
Het Broek 4A Gelderse roos Viburnum opulus 
Het Broek 2v8 Gelderse roos Viburnum opulus 
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Het Broek 2v11 Gelderse roos Viburnum opulus 
Het Broek 4A Gelderse roos Viburnum opulus 
Het Broek 2v9 Gelderse roos Viburnum opulus 
Het Broek 3v8 Gelderse roos Viburnum opulus 
Het Broek 2v6 Gelderse roos Viburnum opulus 
Het Broek 8B Gele dovenetel Lamium galeobdolon 
Het Broek 6A Gele dovenetel Lamium galeobdolon 
Het Broek gracht86 Gele dovenetel Lamium galeobdolon 
Het Broek 3A Gele dovenetel Lamium galeobdolon 
Het Broek 3v9 Gele dovenetel Lamium galeobdolon 
Het Broek 8C Gladde iep Ulmus minor 
Het Broek 7C Gladde iep Ulmus minor 
Het Broek 8C Gladde iep Ulmus minor 
Het Broek 7B Gladde iep Ulmus minor 
Het Broek 8C Gladde iep Ulmus minor 
Het Broek 8C Gladde iep Ulmus minor 
Het Broek 8C Gladde iep Ulmus minor 
Het Broek 7C Gladde iep Ulmus minor 
Het Broek 8C Gladde iep Ulmus minor 
Het Broek 8D Grote bevernel Pimpinella major 
Het Broek 3M Hazezegge Carex ovalis 
Het Broek 4v7 Heen Scirpus maritimus 
Het Broek 4v7 Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek 4K Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek 8B Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek 4v2 Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek gracht78 Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek 8D Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek gracht4 Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek gracht2 Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek gracht20 Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek gracht71 Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek gracht22 Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek gracht46 Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek gracht66 Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek gracht40 Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek gracht28 Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek gracht74 Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek gracht31 Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek gracht35 Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek gracht35 Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek gracht90 Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek gracht79 Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek gracht86 Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek gracht82 Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek 2H Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek 2B Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek 2G Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek 2I Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek 2J Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek 2J Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek 2v13 Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek 2v11 Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek 4C Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek 3J Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek 4F Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek 3I Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek 3D Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek 3F Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek 3C Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
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Het Broek 3K Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek 2v16 Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek 4A Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek 3J Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek 2v15 Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 
Het Broek 4K Kamgras Cynosurus cristatus 
Het Broek 2D Kamgras Cynosurus cristatus 
Het Broek 2D Kamgras Cynosurus cristatus 
Het Broek gracht86 Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae 
Het Broek 2H Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae 
Het Broek 2J Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae 
Het Broek 2v12 Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae 
Het Broek 4G Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae 
Het Broek 3J Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae 
Het Broek 2v13 Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae 
Het Broek 2v10 Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae 
Het Broek 4K Kleine ratelaar Rhinanthus minor 
Het Broek 2D Kleine ratelaar Rhinanthus minor 
Het Broek 2D Kleine ratelaar Rhinanthus minor 
Het Broek 4G Krabbescheer Stratiotes aloides 
Het Broek 2v13 Loos blaasjeskruid Utricularia australis 
Het Broek 4v8 Mattenbies s.l. Scirpus lacustris 
Het Broek 4v7 Mattenbies s.l. Scirpus lacustris 
Het Broek 4v2 Mattenbies s.l. Scirpus lacustris 
Het Broek 4v8 Mattenbies s.l. Scirpus lacustris 
Het Broek gracht71 Mattenbies s.l. Scirpus lacustris 
Het Broek 3I Moerasviooltje Viola palustris 
Het Broek 3I Pilzegge Carex pilulifera 
Het Broek 2J Rijstgras Leersia oryzoides 
Het Broek 7A Ruwe iep Ulmus glabra 
Het Broek 7A Ruwe iep Ulmus glabra 
Het Broek 7A Ruwe iep Ulmus glabra 
Het Broek 7A Ruwe iep Ulmus glabra 
Het Broek 7A Ruwe iep Ulmus glabra 
Het Broek 7A Ruwe iep Ulmus glabra 
Het Broek 7A Ruwe iep Ulmus glabra 
Het Broek gracht35 Stijve zegge Carex elata 
Het Broek gracht1 Stijve zegge Carex elata 
Het Broek gracht20 Stijve zegge Carex elata 
Het Broek gracht22 Stijve zegge Carex elata 
Het Broek gracht4 Stijve zegge Carex elata 
Het Broek gracht40 Stijve zegge Carex elata 
Het Broek gracht28 Stijve zegge Carex elata 
Het Broek gracht86 Stijve zegge Carex elata 
Het Broek gracht86 Stijve zegge Carex elata 
Het Broek 2B Stijve zegge Carex elata 
Het Broek 3H Stijve zegge Carex elata 
Het Broek 4K Tweerijige zegge Carex disticha 
Het Broek 2D Tweerijige zegge Carex disticha 
Het Broek 2H Tweerijige zegge Carex disticha 
Het Broek 4v2 Tweestijlige meidoorn Crataegus laevigata 
Het Broek 2v10 Tweestijlige meidoorn Crataegus laevigata 
Het Broek 3v8 Tweestijlige meidoorn Crataegus laevigata 
Het Broek 2v16 Tweestijlige meidoorn Crataegus laevigata 
Het Broek 2v11 Tweestijlige meidoorn Crataegus laevigata 
Het Broek 2H Valse salie Teucrium scorodonia 
Het Broek gracht31 Vlottende bies Scirpus fluitans 
Het Broek gracht28 Vlottende bies Scirpus fluitans 
Het Broek gracht86 Vlottende bies Scirpus fluitans 
Het Broek 6A Wateraardbei Comarum palustre 
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Het Broek 6v1 Wateraardbei Comarum palustre 
Het Broek 4G Wateraardbei Comarum palustre 
Het Broek 6A Waterbies Eleocharis palustris 
Het Broek 3v8 Waternavel Hydrocotyle vulgaris 
Het Broek 2B Waterpostelein Peplis portula 
Het Broek 5A Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum 
Het Broek 8H Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum 
Het Broek gracht28 Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum 
Het Broek 8H Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum 
Het Broek 7C Zwarte bes Ribes nigrum 
Het Broek 8C Zwarte bes Ribes nigrum 
Het Broek 7D Zwarte bes Ribes nigrum 
Het Broek 7B Zwarte bes Ribes nigrum 
Het Broek 7D Zwarte bes Ribes nigrum 
Het Broek 7B Zwarte bes Ribes nigrum 
Het Broek 4H Zwarte bes Ribes nigrum 
Het Broek 7C Zwarte bes Ribes nigrum 
Het Broek 8A Zwarte bes Ribes nigrum 
Het Broek 8v11 Zwarte bes Ribes nigrum 
Het Broek 8I Zwarte bes Ribes nigrum 
Het Broek gracht73 Zwarte bes Ribes nigrum 
Het Broek 8H Zwarte bes Ribes nigrum 
Het Broek 8F Zwarte bes Ribes nigrum 
Het Broek gracht86 Zwarte bes Ribes nigrum 
Het Broek 4A Zwarte bes Ribes nigrum 
Het Broek 4H Zwarte bes Ribes nigrum 
Het Broek 4B Zwarte bes Ribes nigrum 
Het Broek 4A Zwarte bes Ribes nigrum 
Het Broek 4H Zwarte bes Ribes nigrum 
Het Broek 4C Zwarte bes Ribes nigrum 
Het Broek 4K Zwarte zegge Carex nigra 
Het Broek 4D Zwarte zegge Carex nigra 
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Bijlage 6: Overzicht van de mossen (1990 en 1997). 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1990 1997 
Amblystergium riparium Beek-pluisdraadmos x x 
Brachythecium albicans Bleek dikkopmos x x 
Climacium dendroides Boompjesmos   x 
Rhynchostegium confertum Boomsnavelmos x x 
Pleurozium schreberi Bronsmos   x 
Dicranum tauricum Bros graffeltandmos x x 
Campylopus interoflexus Cactusmos x x 
Eurhyncium praelongum Fijn laddermos x x 
Brachythecium velutium Flueelmos   x 
Polytrichum formosum Fraai haarmos x x 
Bryum capillare Gedraaid knikmos x x 
Lophocolea heterophylla Gedrongen kantmos x x 
Bryum branesii Geel knolletjesknikmos   x 
Orthodontion linaere Geelsteeltje x x 
Plagiothecium curvifolium Geklauwd platmos   x 
Plagiothecium ruthei Gerimpeld platmos   x 
Plagiomnium undulatum Geripelde boogsterremos x x 
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos x x 
Dicranum scoparium Gewoon gaffeltandmos x x 
Rhytidiadelphus squarrosus Gewoon haakmos x x 
Orthotrichum affine Gewoon haarmuts   x 
Lophocolea bidentata Gewoon kantmos x x 
Hypnum cupressiforme Gewoon klauwtjesmos x x 
Physcomitrium pyriforme Gewoon knikkertjesmos   x 
Aulacomnium androginum Gewoon knoopjesmos x x 
Campylopus pyriformis Gewoon kronkelsteeltje x x 
Riccia glauca Gewoon landvorkje   x 
Cephalosia bicuspidata Gewoon maanmos x x 
Grimmia pulvinata Gewoon muisjesmos x x 
Pohlia nutans Gewoon peermos x x 
Dicranella heteromalla Gewoon pluismosje x x 
Isoterygonium elegans Gewoon pronkmos x   
Pseudotaxiphyllum elegans Gewoon pronkmos   x 
Calliergonella cuspidata Gewoon puntmos x x 
Dicranoweisia cirrata Gewoon sikkelsterretje x x 
Barbula convoluta Gewoon smaragdsteeltje   x 
Mnium hornum Gewoon sterremos x x 
Sphagnum palustre Gewoon veenmos   x 
Homalothecium sericeum Gewoon zijdemos   x 
Plagiothecium denticulatum Glanzend platmos x x 
Orthotrichum diaphanum Grijze haarmuts   x 
Bryum bicolor Grof knolletjesknikmos   x 
Scleropodium purum Groot laddermos   x 
Plagiothecium nemorale Groot platmos   x 
Atrichum undulatum Groot rimpelmos x x 
Dicranella schreberiana Hakig greppelmmos   x 
Calliergon cordifolium Hartbladig nerfpuntmos x x 
Hypnum jutlandicum Heideklauwtjesmos   x 
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Dicranella varia Klei-greppelmos x x 
Riccia sorocarpa Klein landvorkje   x 
Plagiothecium laetum Klein platmos x x 
Eurhyncium hians Kleinavelmos   x 
Barbula unguiculata Klei-smaragadsteeltje x x 
Dicranella staphylina Knolletjes-greppelmos x   
Funaria hygrometrica Krulmos x x 
Chiloscyphus polyvanthus Lippenmos x x 
Tortula muralis Muurmos x x 
Marchantia polymorpha Parapluutjesmos x x 
Amblystergium serpens Pluisdraadmos x x 
Ceratodon purpureus Purpersteeltje x x 
Plagiomnium affine Rondbladig boogsterremos x x 
Bryum rubens Rood knolletjes knikmos x x 
Polytrichum piliferum Ruig haarmos   x 
Ulota crispa Trompetkroesmos   x 
Pseudephemerum nitidum Vals kortsteeltje   x 
Aulacomnium palustre Veenknopjesmos   x 
Pseudocrossidium hornschuchiana Vergeten smaragdsteeltje   x 
Tetraphis pellucida Viertandmos   x 
Riccia fluitans Watervorkje x x 
Polytrichum junipernum Zand haarmos x x 
Bryum argenteum Zilvermos x x 
Bryum caespiticium Zondeknikmos   x 
Lophocolea semiteres Zuidelijk kantmos   x 
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Bijlage 7: Overzicht van de paddenstoelen (1989-2010). 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1989-
1990 1994 2001 2009 2010 Rode lijst 

Scleroderma citrinum Aardappelbovist x   x x     
Vascellum pratense Afgeplatte stuifzwam         x   
Mycena ammoniaca Ammoniakmycena x           
Trametes suaveolens Anijskurkzwam   x x   x   
Arcyria pomiformis Appeltjesslijmzwam x           
Coprinus miser Armzalige inktzwam x           
Postia tephroleuca Asgrauwe kaaszwam x           
Clavulina cinerea Asgrauwe koraalzwam   x         
Peniophora cinerea Asgrauwe korstzwam x           
Mollisia cinerea Asgrauwe mollisia x           
Arcyria cinerea Asgrauwe slijmzwam x           
Podospora curvula Baardige mestkogelzwam x           
Hyphoderma setigerum Barstende korstzwam x           
Polydemia pruinosa Berijpt kernzwambekertje x           
Diatrypella favacea Berken-hoekschijfje x           
Pitoporus betulinus Berkenzwam         x   
Diatrype disciformis Beukehoekschijfje x   x   x   
Dasyscyphus diminutus Biezenhaarbekertje x           
Oligoporus stipticus Bittere kaaszwam     x       
Russula pectinata Bittere kamrussula  x         Kwetsbaar 
Galerina ampulaceocystis Blaascystiden-mosklokje x           
Typhula setipes Bladknotsje x           
Lepiota leucothites Blanke parasolzwam   x         
Conocybe rickenii Bleek breeksteeltje x           
Pezizella alniella Bleek ezelbekertje x           
Orbilia sarrasiniana Bleekroos knoopbekertje x           
Naucoria escharoides Bleke elzennaucoria x           
Psathyrella candolleana Bleke franjehoed x           
Coprinus friesii Bleke halminktzwam x           
Hygrophoropis pallida Bleke hanekam x           
Pholiota gummosa Bleke schubsteel x x         
Clitocybe agrestis Bleke velttrechterzwam x           
Physisporinus sanguinolentus Bloedende buisjeszwam x           
Lycogala epidendrum Bloedmelkslijmzwam x           
Mycena sanguinolenta Bloessteelmycena x           
Inocybe sindonia Blonde vezelkop x           
Uromyces dactylidis Boterbloemroest         x   
Collybia butyracea  Botercollybia x x x   x   
Retecularia lycoperdon Bovistgelijkende slijmzwam x           

Valsa ceratophora 
Braam-
kromsporkekogelzwam x           

Pezicula rubi Braam-stengelbekertje x           
Russula nigricans Breedplaatrussula  x x         
Oudemansiella platyphylla Breedplaatwortelzwam x           
Russula fragilis Broze russula  x x x       
Nidularia farcata Bruin eierzakje x           
Peziza badia Bruine bekerzwam     x       
Lyophyllum decates Bruine bundelridderzwam   x         
Hypholoma udum Bruine moeraszwavelkop x           
Entoloma sericeum Bruine satijnzwam x           
Conocybe fuscimarginata Bruingerande breeksteeltje x           
Mycena avenacea Bruinsnedemycena x           
Collybia confluens Bundelcollybia x   x       
Psathyrella multipedata Bundelfranjehoed x x         
Stemonitis herbatica Bundeltjesdraadslijmzwam x           
Entoloma icterinum Citroengele satijnzwam x           
Mycena metata Dennemycena x           
Gymnopilus penetrans Dennevlamhoed x           
Odidea bufonia Donker hazeoor   x         

Metatrichia floriformis 
Donkerbruine spiraalslijm-
zwam x           
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Naucoria scolecina Donkere elzennaucoria x           
Tapezia fusca Donkergrijs viltbekertje x           
Tubaria furfucacea Donsvoetknotsje x   x       
Conocybe pubescens Donzig breeksteeltje x           
Cylindrobasodium evolvens  Donzige korstzwam x           
Bolbitius vitellinus Dooiergele mestzwam x           

Hyaloscypha hyalina 
Doorschijnend withaarbeker-
tje x           

Marcotyphula juncea Draadknotzwam x           
Mycena filopes Draadsteelmycena x           
Cudoniella acicularis Dunsteelknoopje x           
Pluteus nanus Dwerghertezwam x           
Collybia dryophila Eikebladzwammetje x x   x x   
Microphaera alphitoides Eikenmeeldauw         x   
Diatrypella quercina Eikenschorsschijfje       x     
Grifola frondosa Eikhaas   x x       
Trametes versicolor Elfenbankje x x   x x   
Mycena pura Elfenschermpje x   x       
Plicaturopsis crispa Elze-adertaailing x           
Ciboria amentacea Elzekatjes-bekertje x           
Pholiota alnicola Elzenbundelzwam x           
Galerina heimansii Elzenmosklokje x           
Mycena alnetorum Elzenmycena x           

Russula pumilla Elzenrussula  x         
Waarschijnlijk  
bedreigd 

Mollisia amenticola Elzeprop-mollisia x           
Inonotus radiatus Elzeweerschijnzwam x           
Haplotrichum conspersum F.i.v Botryobasidium C x           

Lactarius zonarius Fijngegordelde melkzwam         x 
Waarschijnlijk  
bedreigd 

Scopuloides rimosa 
Fijnwrattige cystidenkorst-
zwam x           

Flammulina velutipes Fluweelpootje x           
Trametes pubescens Fluwelige korstzwam x           
Lenzites betulina Fopelfenbankje   x         
Laccaria laccata Fopzwam x x x   x   
Psilocybe crobula Franjekaalkopje x           
Thelephora terrestris Franjezwam x           
Panaeolina foesinsecii Gazonvlekplaat x           
Trchia favoginea Gedrongen spiraalslijmzwam x           
Orbilia xanthostigma Geel knoopbekertje x           
Tapezia knieffii Geel riet-viltbekertje x           
Galerina hypnorum Geelbruin mosklokje x           
Inocybe fastigiata Geelbruine  spleetvezelkop   x         
Inocybe rimosa Geelbruine vezelkop x       x   
Dacrymyces minor Geelokerige puistdropzwam x           
Bolbitius variicolor Geelsteelmestzwam x           
Russula ochroleuca Geelwitte russula  x       x   
Grandinia subalutacea Geelwitte tandkorstzwam x           
Geastrum triplex Gekraagde aardster   x x x x   
Creopus gelatinosus Gelatineuze kogelspuitzwam x           
Calocera cornea Gele hoorntjes x           
Stereum hirsutum Gele korstzwam x x   x x   
Tremmella mesentrerica Gele trilzwam x       x   
Stereum rugosum Gerimpelde bloedzwam x           
Tricholoma cingulatum Geringde ridderzwam   x         
Coprinus comatus Geschubde inktzwam x           

Botryobasidium subcoronatum 
Gespendragende druifbasidi-
um x           

Dacrymyces capitatus Gesteelde dropzwam x           
Ascobolus furfuraceus Gestippelde mestzwam x           
Enerthenema papillatum Getepelde slijmzwam x           
Xylaria hypoxylon Geweizwam   x         
Agaricus arvensis Gewone anijschampignon     x       
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Volvariella speciose Gewone beurszwam x           
Stemonitis fusca Gewone draadslijmzwam x           
Xerocomus subtomentosus Gewone fluweelboleet x           
Craterium minutum Gewone kelkslijmzwam x           

Sphaerosporella hinnulea 
Gewone kogelsporige bor-
stelzwam x           

Clorociboria aeruginascens 
Gewone kopergroenbeker-
zwam         x   

Paxillus involutus Gewone krulzoom   x     x   

Lamproderma scintillans 
Gewone paarlemoerslijm-
zwam x           

Isaria farinosa Gewone rupsenparasiet x           
Trchia varia Gewone spiraalslijmzwam x           
Athelia epiphylla Gewone vlieszwam x           
Scutellina scutellata Gewone wimperzwam         x   
Dasyscyphus controversus Gewoon rietbekertje x           
Trchia scabra Gezellige spiraalslijmzwam x           
Phanerochaete laevis Gladde cystidenkorstzwam x           
Coniophora arida Gladde kelderzwam x           
Didymium difforme Gladde slijmzwam x           
Physisporinus vitreus Glazige buisjeszwam x           
Coprinus micaceus Glimmerinktzwam   x     x   
Oligonema flavidum Goudblonde oligonema x           
Hypomyces aurantium Goudgele parasietpuistzwam x           
Mycoacia aurea Goudgele stekelkorstzwam x           
Apiocrea chrysosperma Goudschimmel x           
Mycena epiterygia Graskleefsteelmycena x           
Agrocybe pediades Grasleemhoed         x   
Entoloma rhodopolium Grauwe satijnzwam x x x       
Pluteus salicinus Grauwgroene hertezwam x           
Mycena aetites Grijsbruine grasmycena x           
Mycena oortiana Grijsbruine jodoformmycena x           
Physarum leucophaeum Grijswitte slijmzwam x           
Bjerkandera adusta Grijze gaatjeszwam x x x       
Hypoxylon serpens Grijze korstkogelzwam     x       
Russula grisea Grijze russula  x x         
Amanita vaginata Grijze slanke amaniet   x x       
Physarum cinereum Grijze slijmzwam x           
Exidiopsis grisea Grijze trilzwam x           
Physarum viride Groenachtige slijmzwam x           
Amanita phalloides Groene knolamoniet   x x       
Panellus serotinus Groene schelpzwam x           
Lactarius obscuratus Groenige ezelmelkzwam x           
Leptosphaeria culmifraga Grootsporige graskogelzwam x           
Lepiota procera Grote parasolzwam   x         
Phallus impudicus Grote stinkzwam x   x   x   
Geastrum fornicatum Grote vierslippige aardster         x Kwetsbaar 
Psilocybe inquilina Halmkaalkopje x           
Marasmiellus languidus Halmruitertje x           
Entoloma clypeatum Harde voorjaarssatijnzwam         x   
Chaetosphaeria callimorpha Harige braamkernzwam x           
Spinellus macrocarpus Harige mycenaparasiet x           
Laccaria proxima Heidefopzwam x           
Fuligo spectica Heksenboter x           
Mycena rosea Heksenschermpje         x   
Mycena galericulata Helmmycena x x x   x   
Erysiphe galeopsidis Hennepnetelmeeldauw x           
Peronospora parasitica Herderstasjes-parasiet x           
Pluteus cervinus Hertezwam x   x x x   
Diatrype bullata Hobbelig hoekschijfje x           
Armillariella mellea Honingzwam x   x x x   
Phlebia cornea Hoornachtige aderzwam x           
Cudoniella acicularis Houtkopje   x x       
Nitschkia grevillei Ingezakte kogelzwam x           
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Hypocropa merdaria Ingezonken kogelmestzwam x           
Boletus pulvurulentus Inktboleet   x         
Rhytisma acerinum Inktvlekkenzwam         x   
Conocybe lactea Izabelkleurig breeksteeltje x           
Auriculatia auricula-judea Judasoor x x     x   
Resupinatus applicatus Kaal dwergoortje x           
Coprinus atramentarius Kale inktzwam x x     x   
Mucilago crustacea Kalkschuim         x   
Conocybe tenera Kaneelkleurig breeksteeltje x           

Stemonitis smithii 
Kaneelkleurige draadslijm-
zwam x           

Dermocybe cinnamomea Kaneelkleurige gordijnzwam x           
Lactarius quietus Kaneelkleurige melkzwam x x x       
Arcyria denudata Karmijnrode slijmzwam x           
Xerocomus badius Kastanjeboleet x           
Hymenoscyphus calyculus Kelkvormig stengelbekertje x           
Stropharia semiglobata Kleefsteelstropharia x           
Auroculariopsis ampla Klein judasoortje x           
Crepidotus pubescens Klein oorzwammetje x           
Scleroderma aeolatum Kleine aardappelbovist     x   x   
Russula nitida Kleine berkenrussula  x       x   
Mycena speiria Kleine breedplaatmycena         x   
Psathyrella prona var. prona f. 
cana Kleine grasfranjehoed x           
Tephrocybe tylicolor Kleine grauwekop x           
Oligonema schweinitzii Kleine oligonema x           
Hebeloma pusillum Kleine vaalhoed x           
Arcyria gulielmae Kleinmazige slijmzwam x           
Trochila craterium Klimopbladbekertje x           
Erysiphe depressa Klismeeldauw x           
Arcyodes incarnata Klompvormige slijmzwam x           
Encoelia furfuracea Kluwenbekerzwam x           
Physarum nutans Knikkende slijmzwam x           
Lepiota rhalodes Knolparasolzwam   x x   x   
Pluteus plautus Knolvoethertezwam x           
Tomentella subclavigera Knots-vilt korstzwam x           
Hemitrichia clavata Knotsvormige slijmzwam x           
Galerina subclavata Knotvormig mosklokje x           
Sphaerobolus stellatus Kogelwerper x           
Stropharia aeruginosa Kopergroenzwam   x         
Grandinia crustosa Korrelige tandkorstzwam x           
Bulbillomyces farinosus  Korreltjeszwam x           
Ustulina deusta Korsthoutskoolzwam       x     
Brevicellicium olivascens Kortcellige korstzwam x           
Grandinia breviseta Kortstekelige tandkorstzwam x           
Boletus parasiticus Kostgangerboleet     x       
Didymium squamulosum Kristallijne slijmzwam x           
Puccinia coronata Kroontjesroest x           
Hymenoscyphus herbarum Kruid-stengelbekertje x           
Paxillus involutus Krulzoom x           
Comatricha nigra Langstekelige slijmzwam x           
Hymenoscyphus repandus Langstelig stengelbekertje x           
Grandinia alutaria Ledergele tandkorstzwam x           
Galerina pumila Licheen mosklokje x           
Postia subcaesia Lichtblauwe kaaszwam x           
Inocybe geophylla var. lilacina Lila satijnvezelkop       x x   
Stemonitis hyperopta Lilagrijze draadslijmzwam x           
Typhula phacorrhiza Linzeknotsje x           
Bovista plumbea Loodgrijze bovist         x   
Dictydiaethalium plumbeum Loodgrijze slijmzwam x           
Cribaria cancellata Mandjesslijmzwam x           
Galerina triscopa Melig houtmosklokje x           
Trechispora farinacea Melige stekelkorstzwam x           
Megalocystidium lactescens Melkachtige cystidenkorst- x           
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zwam 
Mycena galopus Melksteelmycena x   x       
Nectria cinnabarina Meniezwammetje x x     x   
Hypholoma subericaeum Modderzwavelkop x           
Agrocybe paludosa Moerasleemhoed x           
Entoloma minutum Moerassatijnzwam x           
Triphargium ulmariae Moerasspirearoest         x   
Tricholoma sulphureum Narcisridderzwam     x       
Nectria peziza Navormige puistzwam x           
Trchia botrytis Netvormige spiraalslijmzwam x           
Clitocybe nebularis Nevelzwam x x x       
Physarum bitectum Niervormige slijmzwam x           
Pleurotus ostreatus Oesterzwam x           
Rickenella fibula Okergeel trechtertje x           
Sebacina incrustans Okergrijze waskorst x           
Schizopora carneo-lutea Okerkleurige tandzwam x           
Collybia cookei Okerknolcollybia x           
Catinella olivacea Olijfkleurige kelkbekertje x           
Phlebia radiata Oranje aderzwam x x         
Dacrymyces stillatus Oranje dropzwam x           
Mycena acicula Oranje dwergmycena   x     x   
Marasmius garminum Oranje grastaailing x           
Physarum mucosum Oranje slijmzwam x           
Hebeloma sacchariolens Oranjebloesemzwam x           
Phlebia subochracea Oranjekleurige aderzwam x           
Peniophora incarnata Oranjerode korstzwam x           
Stropharia aurantiaca Oranjerode stroparia       x     
Gymnopilus hybridus Oranjerode vlamhoed x           
Peniophora quercina Paarse eikekorstzwam x x     x   
Ascocoryne sarcoides Paarse knoopzwam x           
Chondrostereum purpureum Paarse korstzwam x           
Lepista nuda Paarse schijnridder x x     x   
Rickenella setipes Paarsharttrechtertje x           
Rickenella swartzii Paarsharttrechtertje         x   
Amanita pantherina Panteramaniet     x   x   
Pleospora herbarum Pantoffelsporige kogelzwam x           
Meruliopsis corium Papierzwammetje x           
Entoloma papillatum Papillesatijnzwam x           
Amanita rubescens  Parelamaniet x           
Lycoperdon perlatum Parelstuifzwam     x       
Lycoperdon pyriforme Peervormige stuifzwam     x   x   
Polyporus badius Peksteel   x x       
Ganoderma applanatum Platte tonderzwam x x   x x   
Delicatula integrella Plooiplaatzwammetje x           
Coprinus plicatilis Plooirokje x           
Calavtia excipuliformis Plooivoetige stuifzwam x x         
Arcyria obvelata Pluimvormige slijmzwam x           
Conocybe rickeniana Poederig breeksteeltje x           
Nyctalis asterophora Poederzwamgost   x         
Hyphodermopsis polonensis Poolse korstzwam x           
Pholiota populnea Populierbundelzwam x           
Lactarius controversus Populiermelkzwam     x       
Tricholoma populium Populierridderzwam x           
Inocybe squamata Populiervezelknop x           
Gymnopilus spectabilis Prachtvlamhoed x x         
Psilocybe semilaceolata Puntig kaalkopje x           
Hebeloma crustiliniforme Radijsvaalhoed x x x       
Russula cyanoxantha Regenboogrussula   x x   x   
Meripilus giganteus Reuzenzwam x     x     
Lactarius theiogalus Rimpelende ezelmelkzwam x           
Physarum robustum Robuste slijmzwam x           
Xerocomus rubellus Rode boleet x           
Laccaria amethystea Rodekoolzwam   x x       
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Phellinus ferreus Roestbruine vuurzwam x           
Tomentella bryophila Roestgele viltkorstzwam x           
Collybia maculata Roestvlekkenzwam x           
Capnodium salicinum Roetdauw x           
Stemonitis axifera Roodbruine draadslijmzwam x           
Hypoxylon fuscum Roodbruine kogelzwam x           
Hypocrea rufa Roodbruine schijfpuistzwam x           
Amanita fulva Roodbruine slanke amaniet x   x   x   
Trchia contor var. contorta Roodbruine spiraalslijmzwam x           
Clitocybe flaccida Roodbruine trechterzwam x x         
Panaeolus fimicola Roodbruine vlekplaat x           
Dennisiodiscus prasinus Roodharig stengelbekertje x           
Daedaleopsis confragosa Roodporiehoutzwam x x     x   
Cortinarius bolaris Roodschubbige gordijnzwam         x   
Collybia marasmioides Roodsteelcollybia x           
Boletus chysenteron Roodstelige fluweelboleet x x     x   
Typhula erythropus Roodvoetknotsje x x         
Psathyrella badiophylla var. mi-
crospora Rosbruine franjehoed x           
Hydnotria tulasnei Rosse doofholtruffel x           
Naucoria alnetorum Rossige elzenaucoria x           
Lactarius omphaliformis Rossige ezelmelkzwam x           
Stilbella erythrocephala Roze keutelzwam x           
Calocybe carnea Roze pronkridder x           
Steccherinum ochraceum Roze raspzwam x           
Merismodes anomalus Ruig haarbekertje x           
Cordiceps militaris Rupsendoder x           
Cerocorticium confluens Samenvloeiende raspzwam x           
Diderma effusum Samenvloeiende slijmzwam x           
Inocybe geophylla Satijnvezelkop x x         
Orbilia coccinilla Scharlakenrode knoopzwam x           
Botryobasidium botryosum Scheepssporige druifbasidium x           
Erysiphe heraclei Schermbloemmeeldauw x           
Collybia pernoata Scherpe collybia   x   x     
Russula amoenolens Scherpe russula  x       x   
Panellus stypticus Scherpe schelpzwam x x         
Hymenoscyphus scutula var. 
scutula Schildvormig stengelbekertje x           
Hymenoscyphus scutula var. 
solani Schildvormig stengelbekertje x           
Vuilleminia comedens Schorbreker x x   x x   
Russula velenovskyi Schotelrussula  x           
Agarius silvaticus Schubbige boschapignon   x         
Pholiota squarrosa Schubbige bundelzwam         x   
Psathyrella gracilis f. gracilis Sierlijke franjehoed x           
Clitocybe fragans Slanke anijstrechterzwam x           
Cliticybe gibba Slanke trechterzwam     x       
Mycena rorida Slijmsteelmycena x           
Trechispora mollusca Sneeuwwitte stekelkorstzwam x           
Sporomiella intermedia Snoersporekogelzwam x           
Dasyscyphus soppittii Soppitti's haarbekertje x           
Merulius tremellosus Spekzwoerdzwam x x         
Dasyscyphus actutipilus Spitsharig rietbekertje x           
Leptosphaeria acuta Spitsvormige kogelzwam x           
Pluteus murinus Splijthoedhertezwam x           
Exidia albida Stijfselzwam   x x       
Mycena leptocephala Stinkmycena x           
Lepiota cristata Stinkparasolzwam   x x   x   
Hypochnicium punctulatum Stippelsporige korstzwam x           
Hypochnicium geogenium Strowitte korstzwam x           
Mycena adscendens Suikermycena         x   
Marasmiellus ramealis Takruitertje x           
Cribaria tenella Tedere tralisslijmzwam x           
Panus tigrinus Tijgerhoutzwam x x         
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1989-
1990 1994 2001 2009 2010 Rode lijst 

Lentinus tigrinus Tijgertaaiplaat       x x   
Fomes fomentarius Tonderzwam x x x x x   
Psathyrella velutina Tranende franjehoed x           
Badhamia  utricularis Trosjesslijmzwam x           
Hebeloma mesophaeum Tweekleurige vaalhoed x           
Athelia arachnoidea Tweesporige vlieszwam x           
Stereum ochraceoflavum Twijgkorstzwam x x x x     
Peziza ampliata Uitgespreide bekerzwam x           
Lepiota subincarnata Vaalroze parasolzwam         x   
Stropharia cyanea Valse kopergroenzwam x       x   
Trchia affinis Variabele spiraalslijmzwam x           
Coronophora gregaria Veelsporige elzekernzwam x           
Arcyria affinis Verwarrende slijmzwam x           
Hyphoderma puberum Viltige korstzwam x           
Diatrype stigma Vlak hoekschijfje x           
Phaehelotium scubcarneum Vleeskleurig houtbekertje x           
Arcyria incarnata Vleeskleurige slijmzwam x           
Postia fragilis Vlekkende kaaszwam x           
Amanita muscaria Vliegenzwam x   x   x   
Lyomyces sambuci Vlierzwam x           
Polyporus ciliatus Voorjaarshoutzwam         x   
Calocybe gambosa Voorjaarspronkridder         x   
Psathyrella spadiceogrisea Vroege franjehoed     x   x   
Agrocybe praecox Vroege leemhoed x           
Polyporus varius Waaierbuisjeszwam x           
Stereum subtomentosum Waaierkorstzwam     x       
Schizophyllum commune Waaiertje       x     
Peziza cerea Wasgele bekerzwam x           
Cudoniella clavus Waterknoopje x           
Erysiphe sordida Weegbreemeeldauw x           
Crepidotus mollis Week oorzwammetje         x   
Marasmius oraedes Weidekringzwam   x x       
Panaeolus rickenii Weidevlekplaat x           
Marasmius rotula Wieltje         x   
Galerina salicicola Wilgenmosklokje x           
Athelia salicum Wilgenvlieszwam x           
Scutellinia scutellata Wimperzwammetje x           
Polyporus brumalis Winterhoutzwam x           
Mycocalia denudata Wit eierzakje x           
Dasyscyphus virgineus Wit haarbekertje x           
Crepidotus variabilis Wit oorzwammetje   x         
Puccinia recondita f. sp Witbolroest x           
Galerina mycenoides Witgeringd mosklokje x           
Stropharia inucta Witsteelstropharia x           

Leccinum holopus Witte berkeboleet   x       
Waarschijnlijk  
bedreigd 

Helvella crispa Witte kluifzwam   x x   x   
Clavulina cristata Witte koraalzwam x           
Mycena id var. alba Witte melksteelmycena x           
Inocybe geophylla var. geophylla Witte satijnvezelkop     x x x   
Arachnopeziza nivea Witte spinnewebzwam x           
Schizopora paradoxa Witte tandzwam x       x   
Psathyrella  squamosa Wollige franjehoed   x         

Cryptospora betulae 
Worstsporige berkekogel-
zwam x           

Polyporus squamosus Zadelzwam x x     x   
Cribaria argillaceae Zandkleurige tralisslijmzwam x           
Inocybe lacera Zandpadvezelkop x x         
Leptosphaeria fuckelii Zescellige graskogelzwam x           
Leptosphaeria larseniana Zescellige rietkogelzwam x           
Tricholoma argyraceum Zilveren ridderzwam     x       
Naucoria bohemica Zilversteelnaucoria x           
Inocybe lanuginella Zilversteelvezelkop x           
Anicola Zompzwam         x   
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1989-
1990 1994 2001 2009 2010 Rode lijst 

Mycoacia fuscoatra 
Zwartbruine draadstelkel-
korstzwam x           

Lactarius turpis Zwartgroene melkzwam   x x   x   
Melanoleuca melaleuca Zwartwitte veldridderzwam x           
Lycoperdon foetidum Zwartwordende stuifzwam x           
Hypholoma fascilulare Zwavelkopje x x x x x   
Laetiporus sulfureus Zwavelzwam x x         
Coprinus disseminatus Zwerminktzwam x   x   x   
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Bijlage 8: Vleermuisstudie 2012. 
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Bijlage 9: Overzicht van de zeldzame nachtvlinders in de periode 1988-1993 (data van Gar-
revoet en De Prins; Rode lijstcategorie Luxemburg). 
 

Rode lijst Luxemburg Wetenschappelijke naam 
Lower risk near threatened Abraxas grossulariata L 

Lower risk near threatened Abrostola triplasia L 

Critical Acasis viretata Hb 

Endangered Acronicta aceris L 

Lower risk near threatened Acronicta leporina L 

Vulnerable Aethalura punctulata D&S 

Vulnerable Agrochola lota Cl 

Lower risk near threatened Amphipoea fucosa Frr 

Lower risk near threatened Anaplectoides prasina D&S 

Critical Anarta myrtilli L 

Vulnerable Angerona prunaria L 

Critical Anticollix sparsata Tr 

Lower risk near threatened Apamea ophiogramma Esp 

Endangered Apamea remissa Hb 

Critical Apamea unanimis Hb 

Extinct in the wild Archanara dissoluta Tr 

Lower risk near threatened Atolmis rubricollis L 

Lower risk near threatened Catocala nupta L 

Critical Celaena leucostigma Hb 

Vulnerable Cepphis advenatia Hb 

Vulnerable Cerapteryx graminis L 

Vulnerable Cerura erminea Esp 

Extinct in the wild Clostera anachoreta D.&S. 

Lower risk near threatened Clostera pigra Hufn  

Vulnerable Comibaena bajularia D&S 

Lower risk near threatened Crocallis elinguaria L 

Lower risk near threatened Cryphia algae F 

Endangered Cyclophora albipunctata Hfn 

Lower risk near threatened Deltote Bankiana F 

Critical Drepana curvatula Bkh 

Vulnerable Dypterygia scabriuscula L 

Vulnerable Earias clorana L 

Endangered Eilema griseola Hb 

Vulnerable Enargia paleacea Esp 

Vulnerable Ennomos alniaria L 

Vulnerable Epione repandaria Hfn 

Vulnerable Euchoeca nebulata Scop 

Endangered Eulithis mellinata F 

Critical Eulithis testata L 

Vulnerable Euphyia unangulata Hw 

Vulnerable Eupithecia absinthiata Cl 

Lower risk near threatened Eupithecia cirgaureata Dbld 

Endangered Eupithecia tenuiata Hb 
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Rode lijst Luxemburg Wetenschappelijke naam 
Vulnerable Eupithecia trisignaria H&S 

Lower risk near threatened Euproctis similis Fuessly 

Lower risk near threatened Falcaria lacertinaria L 

Critical Furcula bifida Brahm 

Lower risk near threatened Geometra papilionaria L 

Vulnerable Graphiphora augur F 

Vulnerable Gymnoscelis rufifasciata Hw 

Vulnerable Hadraecia micacea Esp 

Lower risk near threatened Harpyia milhauseri F 

Lower risk near threatened Hydrelia flammeolaria Hfn 

Lower risk near threatened Hydriomena impluviata D.&S. 

Vulnerable Hylaea fasciaria L 

Vulnerable Hypena rostralis L 

Lower risk near threatened Idaea dimidiata Hfn 

Lower risk near threatened Idaea emarginata L 

Vulnerable Idaea seriata Schrk 

Lower risk near threatened Jodis lactearia L 

Lower risk near threatened Lasiocampa quercus L 

Vulnerable Lobophara halterata Hfn 

Lower risk near threatened Lycia hirtaria Cl 

Vulnerable Lycophoria porphyrea D&S 

Endangered Macrochilo criburmalis Hb 

Vulnerable Meganola albula D&S 

Lower risk near threatened Mesoleuca albicillata L 

Vulnerable Miltochrista miniata Frost 

Vulnerable Mythimna comma L 

Endangered Mythimna obsoleta Hb 

Critical Mythimna straminea Tr 

Endangered Naenia typica L 

Vulnerable Nola confusalis HS 

Endangered Nonagria typhae Thnbg 

Endangered Orgyia antiqua L 

Endangered Orthonama vittata Bkh 

Lower risk near threatened Orthosia populeti F 

Critical Panolis flammea D. &S. 

Endangered Parascotia fuliginaria L 

Vulnerable Parastichtis suspecta Hb 

Critical Pelosia muscerda Hfn 

Vulnerable Perizoma flavofasciata Thnbg 

Lower risk near threatened Petrophora chlorosata Scop 

Vulnerable Philereme vetulata D&S 

Vulnerable Photedes minima Hw 

Endangered Phymatopus hecta L 

Lower risk near threatened Plemyria rubiginata D&S 

Endangered Pterapherapteryx sexalata Retz 
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Rode lijst Luxemburg Wetenschappelijke naam 
Vulnerable Pyrrhia umbra Hfn 

Endangered Rheumaptera undulata L 

Endangered Rhizedra lutosa Hb 

Endangered Simyra albovenosa Gze 

Lower risk near threatened Smerinthus ocellata L 

Lower risk near threatened Synathedon tipuliformis Cl 

Vulnerable Thera juniperata L 

Endangered Thumatha senex Hb 

Vulnerable Trachea atriplicis L 

Vulnerable Trichopteryx varpinata Bkh 

Vulnerable Triphosa dubitata L 

Vulnerable Xanthia ocellaris Bkh 

Vulnerable Xanthia togata Esp 
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Bijlage 10: Beheertabel. 
 
Noot: indien een kapping gebeurt in jaar x, gebeurt de aanplant doorgaans in het volgende plantseizoen (november jaar x tot maart x+1) of van november van jaar x+1 tot maart jaar x+2. Voldoende tijd word uitgetrokken voor exotenbe-
strijding (nazorg) en voorbereiden aanplant.  
 
 

Beheerblok Perceel Opp. 
(ha) Type Beheermaatregel Opmerking 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Ganse plange-
bied       Exotenbestrijding vAc, Jap, aVk, nEd, Weichsel, … X nz   nz   nz         X   nz   nz           

        Veiligheidscontrole dood 
hout   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

        Inrichting recreatieve  
voorzieningen 

Plaatsen/vervangen zit-/ picknick-
banken, bruggen, kijkhutten, bare-
len, hengelsteigers, enz.  

X O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

    
Controleren infrastruc-
tuur Herstellen of vervangen zo nodig X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

        Plaatsen raster Begrazingsblok en toegankelijkheid X                                       

        Controle waterhuishou-
ding T.b.v. asbest, fauna & flora, enz. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Arkenbos 1b 0,93 LH Extensieve begrazing     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Arkenbos 1c 5,93 Weiland Extensieve begrazing     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Arkenbos 1d 3,66 LH Extensieve begrazing     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Arkenbos 1e 1,28 LH Extensieve begrazing Hoek tegen 1d en 3d   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Arkenbos 1g 3,26 LH Herstel monnik   X                                       
        Hakhout houtkant  X    X    X    X    X    
Arkenbos 1h 0,30 Hooiland Extensieve begrazing     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Bloso 1a 3,67 Halfopen Plaatsen raster weide centrale zone X                                       
        Vervolledigen houtkant weide centrale zone X                                       
        Extensief maaien Natuurpunt X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Bloso 1b 5,74 LH Inbrengen verjonging zEl+rBe X                                       

    Aanplant houtkant W-zijde langs baan, met vrije door-
gang bij gracht  X                   

    Verwijderen afsluiting    X                  
    Herprofileren gracht      X                
        Afzetten houtkant langs waterkant       X               X               

    Maaien pad  2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 
Bloso 1c 1,15 LH Heraanplant Indien nodig: zEl+rBe      (X)         (X)                       

    Verplegen aanplant      (X) (X)    (X) (X)          
Bloso 1d 5,97 LH Heraanplant ZW-deel: zE+Wi               X                         
        Heraanplant NO-deel: B+Hb               X                         
        Heraanplant NW-deel: zE+Wi                                   X     
        Heraanplant ZO-deel: B+Hb                                   X     

    Verplegen aanplant NO+ZW-deel         X X           
    Verplegen aanplant NW+ZO-deel                   X X 
        Plaatsen raster Bij woningen O-deel X                                       

    
Hermeanderen water-
loop Bij eindkap/heraanplant        X          X   

Het Broek 2d 1,31 Rietland Knotten bomenrij     X       X       X       X       X     

        Maaien Glanshavergras-
land   2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 

        Maaien riet       X       X       X       X       X   
Het Broek 2e 0,54 Infra Snoeien+ scheren   2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 

Het Broek 2g 0,42 Hooiland Maaien Glanshavergras-
land   2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 

Het Broek 2v7 0,69 Water Plaatsen sternenvlot               X                           
Het Broek 2v10 0,34 Water Kappen vijverrand  X    X    X    X    X    
Het Broek 2v13 0,60 Water Kappen vijverrand  X    X    X    X    X    
Het Broek 2v16 0,54 Water Kappen vijverrand  X    X    X    X    X    
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Beheerblok Perceel Opp. 
(ha) Type Beheermaatregel Opmerking 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Het Broek 2v6 0,42 Water Kappen vijverrand  X    X    X    X    X    
Het Broek 3b 0,89 Hooiland Maaien Dotterbloem-

grasland   (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X 

        Afzetten houtkant     X       X       X       X       X     
Het Broek 3c 2,75 Struweel Extensieve begrazing     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Het Broek 3d 2,09 Struweel Extensieve begrazing     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Het Broek 3e 0,59 Hooiland Maaien Dotterbloem-
grasland   (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X 

Het Broek 3j 3,48 LH Kappen bos-/beekrand         X        X     
Het Broek 3v3 0,54 Water Plaatsen sternenvlot               X                           
Het Broek 3v8 0,41 Water Kappen vijverrand  X    X    X    X    X    
Het Broek 4b 0,27 Rietland Maaien riet   X           X           X           X   
Het Broek 4c 1,35 Kapvlakte Maaien riet            X       X       X       X     
        Ruimen stobben Stronken stapelen langs rand        X                               

Het Broek 4d 0,60 Hooiland Maaien Dotterbloem-
grasland   (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X 

Het Broek 4e 0,85 Rietland Maaien riet   X       X       X       X       X       

Het Broek 4f 0,35 Hooiland Maaien Dotterbloem-
grasland   (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X 

Het Broek 4g 1,40 Rietland Maaien riet           X         X         X         X 
Het Broek 4h 3,25 LH Maaien riet      X   X     X     X     X     X     X 

        Lokaal rooien t.b.v. open 
plek Stronken stapelen langs rand  (X)   (X)     (X)                           

    Rooien dreef xPo  X                    
Het Broek 4i 0,69 Hooiland Maaien Dotterbloem-

grasland   (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X 

Het Broek 4j 0,75 Rietland Maaien riet       X       X       X       X       X   

    Afzetten houtkant  X       X       X       X       X    
Het Broek 4k 0,52 Hooiland Afzetten houtkant    X       X       X       X       X  

    
Maaien Dotterbloem-
grasland   (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X 

Het Broek 4v1 2,01 Water Afsluiten pad Indien alternatief                                         
Het Broek 4v2 4,15 Water Afsluiten pad Indien alternatief                                         
Het Broek 4v3 0,63 Water Afzetten houtkant   X       X       X       X       X       
Het Broek 4v6 1,42 Water Kappen vijverrand  X    X    X    X    X    
Het Broek 4v7 2,40 Water Kappen vijverrand  X    X    X    X    X    
Het Broek 4v8 1,43 Water Kappen vijverrand  X    X    X    X    X    
Het Broek 5a 0,99 LH Extensieve begrazing     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Het Broek 5c 2,15 Struweel Extensieve begrazing     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Het Broek 5d 0,75 Kapvlakte Extensieve begrazing     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Het Broek 5g 0,73 Struweel Extensieve begrazing     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Het Broek 6a 2,47 Boomgaard Aanplant boomgaard   X                                       

    Vrijstellen bomenrij Okkernoot X          X          
    Scheren haag Liguster + haagbeuk                     
    Maaien pad In boomgaard 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 
Het Broek 6b 1,62 Speelbos Inbrengen verjonging         X                   X             

    Vrijstellen dreef Zomereik X          X          
Het Broek 6v1 0,16 Water Ruimen poel Takafval       X                   X             

    Kappen vijverrand  X    X    X    X    X    
Het Broek 7b 2,06 LH Kappen bos-/beekrand  X    X    X    X    X    
Het Broek 7c 2,52 LH Kappen bos-/beekrand  X    X    X    X    X    
Het Broek 8a 3,50 LH Kappen bos-/beekrand  X    X    X    X    X    
Het Broek 8b 3,55 LH Kappen bos-/beekrand  X    X    X    X    X    
    Rooien bomenrij xPo                     
Het Broek 8c 2,55 LH Aanplant dreef Opsnoeien de eerste 10j na aan-

plant X                                       

    Maaien pad Berm dreef X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Beheerblok Perceel Opp. 
(ha) Type Beheermaatregel Opmerking 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Het Broek 8e 0,82 Hooiland Maaien Dotterbloem-
grasland   (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X 

    Knotten bomenrij   X     X     X     X    
Het Broek 8h 2,68 LH Kappen vijverrand  X    X    X    X    X    
Het Broek 8v5 0,89 Water Plaatsen sternenvlot               X                           
Het Broek 9a 1,00 Dreef Snoeien Naar noodzaak   X   X   X   X   X   X   
    Vrijstellen       X          X     
    Maaien pad Berm dreef X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Het Broek 9b 2,94 Speelbos Maaien Glanshavergras-
land Met opraap 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 

Het Broek 9d 0,77 Dreef Vervolledigen dreef   X                                       

    Vrijstellen       X          X     
Het Broek 9e 2,81 Kapvlakte Inbrengen verjonging  X                                       

    Aanplant houtkant Doornig struweel aan zuidzijde X                    
    Verplegen aanplant   X X                  
Het Broek 9f 0,61 Hondenweide Maaien   4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 
Het Broek 9h 1,05 Akker Aanplant houtkant   X                                       
Het Broek 10a 1,50 Weiland Inbrengen verjonging N-deel: zE+Wi X                                       
        Maaien   X                                       
        Aanplant houtkant Z-rand X                                       
        Extensieve begrazing     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Bijlage 11: Kaptabel. 
 
Noot: Een kapping vernoemd in jaar x kan omwille van o.a. terreincondities (bv. aan-/afwezigheid van vorst) worden uitgevoerd in jaar x, jaar x-1 of jaar x+1. 
 
 

Beheerblok Perceel Opp. 
(ha) Type Beheermaatregel Opmerking 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Arkenbos 1a 3,61 LH Elzenbos Opgelet: broedvogels HA(zEl)                                    
Arkenbos 1f 1,73 LH Elzenbos Opgelet: broedvogels HA(zEl)                                    
Het Broek 1v1 0,69 Water Water            E                          
Het Broek 2a 0,27 LH LH        X          E    
Het Broek 2b    Naar noodzaak   O      O      O      
Het Broek 2c 0,25 LH Elzenbos         HA(zEl)               HA(zEl)               HA(zEl) 
Het Broek 2d 1,31 Rietland Hooiland         HA(zEl)               HA(zEl)               HA(zEl) 
Het Broek 2f    Naar noodzaak   O      O      O      
Het Broek 2h    Naar noodzaak   O      O      O      
Het Broek 2i 0,34 LH Elzenbos         HA(zEl)               HA(zEl)               HA(zEl) 
Het Broek 2j    Naar noodzaak   O      O      O      
Het Broek 3a    Naar noodzaak   O      O      O      
Het Broek 3c 2,75 Struweel Struweel         X                 X               
Het Broek 3j 3,48 LH Elzenbos         HA(zEl)               HA(zEl)               HA(zEl) 
Het Broek 3k 1,88 LH Elzenbos     HA(zEl)               HA(zEl)               HA(zEl)     
Het Broek 3l    Naar noodzaak   O      O      O      
Het Broek 3m 1,98 LH Voedselarm Eiken 

(-Beuken)bos               X               X           

Het Broek 4a 4,72 LH Elzenbos                 HA(zEl)               HA(zEl)         
Het Broek 4h 3,25 LH Elzenbos         HA(zEl)               HA(zEl)               HA(zEl) 
Het Broek 5c 2,15 Struweel Struweel    Xs(aE)      E(aE)            
Het Broek 5d 0,75 Kapvlakte Struweel    Xs(vAc)      E(vAc)            
Het Broek 5e 0,34 Struweel Struweel         X               X               X 

Het Broek 5f 1,05 LH Voedselarm Eiken 
(-Beuken)bos               X       O       X       O   

Het Broek 5h 2,16 LH Voedselarm Eiken 
(-Beuken)bos               X       O       X       O   

                          HA(zEl)               HA(zEl)         
Het Broek 8a 3,50 LH Elzenbos        HA(zEl)        HA(zEl)      
Het Broek 8f    Naar noodzaak   (HA)      (HA)      (HA)      
Het Broek 8j    Naar noodzaak   O      O      O      
Het Broek 9b    Naar noodzaak   O      O      O      
Het Broek 9c    Naar noodzaak   O      O      O      
Het Broek 9d 0,77 Dreef Dreef Resterende oude 

bomen indien nodig                     
Het Broek 9e    Naar noodzaak   O      O      O      
Het Broek 9g    Naar noodzaak   O      O      O      
Het Broek-
Bloso 1a 3,67 Halfopen Voedselarm Eiken 

(-Beuken)bos centrale zone       Es (xPo)                                

Het Broek-
Bloso 1b 5,74 LH Elzenbos N-zijde  

“Zwarte beek”     HA 
(zEl) 

Es 
(xPo+mE)            HA 

(zEl)              HA 
(zEl)    

     
Z-zijde  
“Zwarte beek”           

O 
(xPo)          

Het Broek-
Bloso 1c 1,15 LH Voedselarm Eiken 

(-Beuken)bos      E(xPo)                                   

Het Broek-
Bloso 1d 5,97 LH Voedselarm Eiken 

(-Beuken)bos ZW+NO-deel             Eg                           

          NW+ZO-deel                                 Eg       
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Legende:  
X = klassieke hoogdunning 
Xs = dunnen soort 
E = eindkap 
Eg = groepenkap 
HA = hakhoutkap (soort) 
O = facultatieve kap 
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Bijlage 12: Toegankelijkheidsregeling 
 
 

 
 

Agentschap voor Natuur en Bos 
 
 

Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring 
van de toegankelijkheidsregeling voor het natuurdomein ’Het 

Broek’ en een deel van de bospercelen van het recreatiedomein 
‘Hazewinkel’, gelegen op het grondgebied van de gemeenten 

Willebroek en Heffen 

 
 
 

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, 
 
Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 10, gewijzigd bij het decreet van 7 
december 2007, artikel 12, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008 en arti-
kel 14, gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008 en 30 april 2009; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de 
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten, gewijzigd bij Besluit van de 
Vlaamse Regering van 3 juli 2009; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 13 november 2006 tot regeling van specifieke 
en aanvullende delegatie van beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van het intern 
verzelfstandigd agentschap voor Natuur en Bos, art 9, 14°, toegevoegd bij ministeri-
eel besluit van 30 november 2009; 
 
Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het college van burgemeester en 
schepenen van de gemeente Willebroek, gegeven op [datum]; 
 
Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het college van burgemeester en 
schepenen van de gemeente Heffen, gegeven op [datum]; 
 
Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van Bloso, gegeven op [datum]; 
 
Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van de Jeugdraad van Willebroek, ge-
geven op [datum]; 
 
Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van de Jeugdraad van Heffen, gege-
ven op [datum]; 
 
Gelet op de opmerkingen en bezwaren geformuleerd tijdens de consultatie van 17 fe-
bruari tot 17 maart 2014; 
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BESLUIT: 
 
 
Art. 1. – Toepassingsgebied 

1.1. Deze regeling is van toepassing op het natuurdomein ‘Het Broek’ en een deel 
van de bospercelen van het recreatiedomein ‘Hazewinkel’, gelegen op het 
grondgebied van de gemeenten Willebroek en Heffen. 

1.2. Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de 
bijgaande kaarten. 

1.3. De regeling is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in 
het kader van het toezicht of het beheer van het gebied. 

1.4. Zij is niet van toepassing op risicovolle activiteiten, bedoeld in artikel 2, § 3 
van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende 
de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten.  

Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen  

2.1.  De toegankelijkheid wordt geregeld door bijgaande kaarten met legende, die 
integraal deel uitmaken van deze regeling. De gebruiksmogelijkheden en ver-
bodsbepalingen zijn aangeduid met borden in het gebied en aan de ingangen 
ervan. 

 
2.2.  Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van de eigenaar of 

de beheerder om het geheel of gedeeltelijk, voor alle of bepaalde categorieën 
bezoekers ontoegankelijk te stellen, gans het jaar door toegankelijk in de ma-
te zoals in deze regeling bepaald. 

 
Art. 3. – Weggebruikers  

3.1. De wegen die op de kaarten als wandelweg zijn aangeduid, zijn uitsluitend 
toegankelijk voor voetgangers en voor honden aan de leiband, tenzij anders 
aangegeven. 

 
3.2. De overige wegen die op de toegankelijkheidskaarten als toegankelijk zijn 

aangeduid, zijn enkel toegankelijk voor de desbetreffende categorieën weg-
gebruikers. Op wegen die voor verschillende gebruikersgroepen zijn bestemd, 
hebben voetgangers steeds voorrang op de andere gebruikers; tenzij anders 
aangegeven. Weggebruikers dienen dan ook overeenkomstig deze bepaling te 
handelen.  

 
Art. 4. – Zones 

4.1. De toegankelijkheid van de speelzones, de hondenweide, alsook de boom-
gaard en de huiskavel van het bezoekerscentrum ‘Scheyvaerts’, gelegen op 
het grondgebied van de gemeenten Willebroek en Heffen, buiten de wegen 
wordt geregeld als volgt: 

4.2. De zones die op bijgaande kaart zijn aangeduid als ‘speelbos’ zijn enkel toe-
gankelijk voor spel door jongeren onder de 18 jaar en hun begeleiders of 
door het jeugdwerk zoals omschreven in artikel 2 van het decreet van 14 fe-
bruari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeente-
lijke, het intergemeentelijke en het provinciale jeugd- en jeugdwerkbeleid.  

4.3. De zones die op bijgaande kaart zijn aangeduid als ‘vrij toegankelijk’ zijn toe-
gankelijk voor iedereen.  
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4.4. In de zone die op bijgaande kaart is aangeduid als ‘hondenweide’, is het toe-
gelaten voor honden om vrij rond te lopen. Buiten deze zone dienen honden 
steeds kort aangelijnd te worden, tenzij anders aangegeven. 

4.3. De paden van de recreatiezone van Hazewinkel zijn enkel toegankelijk van 
zonsopkomst tot zonsondergang. Ook het plaatselijk reglement (met onder-
meer het verbod op open vuur of nachtelijk verblijf) blijft van kracht. 

4.5. De vijvers en grachten zijn niet toegankelijk. 

 

Art. 5. – Beschermingsvoorschriften 

5.1.  Het is verboden andere bezoekers of de dieren te (ver)storen of schade toe te 
brengen aan de infrastructuur of de planten. Het is verboden te hengelen bui-
ten de daartoe aangeduide plaatsen en om bloemen, paddenstoelen, vruchten 
of noten te plukken of mee te nemen, tenzij bekomen werd van ANB en vol-
gens de richtlijnen van ANB. Het is tevens verboden om in het gebied storen-
de dieren of planten uit te zetten of in te brengen. Het is verboden geschrif-
ten uit te hangen of te verspreiden, afvalstoffen achter te laten of voorwerpen 
in de poelen en beken te werpen.  

 
5.2.  De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Zo moeten 

bij georganiseerde activiteiten ondermeer wegmarkeringen die worden aan-
gebracht, binnen de 48 uren na beëindiging van de betrokken activiteit wor-
den verwijderd. 

 
5.3.  Het maken van vuur is verboden in het gehele plangebied. Enkel op de daar-

toe bestemde stook- of barbecuelocatie is dit mogelijk mits in acht name van 
de noodzakelijke voorzorgen. 

 
 
Art. 6. – Aansprakelijkheid bij ongevallen  

6.1.  De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij de be-
trokken eigenaar/beheerder, zodat deze gebeurlijk beroep zou kunnen doen 
op zijn polis Burgerlijke Aansprakelijkheid.  

 
6.2.  Het zich bevinden in of nabij bos of met bomen begroeide plaatsen bij krach-

tige wind, is op eigen risico, zodat de boseigenaar of -beheerder niet kan 
worden aangesproken voor de vergoeding van de schade. Hetzelfde geldt in 
geval van een door deze regeling of andere wetgeving niet-toegelaten gebruik 
van het gebied. 

 
Art. 7. – Onderrichtingen 

Toezichthouders zoals bedoeld in artikel 9.2. kunnen bezoekers omwille van 
de veiligheid, of met het oog op het bewaren van de rust, of de bescherming 
van de wilde flora en fauna, onderrichtingen geven. Personen moeten zich 
gedragen volgens deze onderrichtingen en kunnen zo nodig, desnoods met 
behulp van de openbare macht, uit het gebied gezet worden. 

 
Art. 8. – Afwijkingen 

De beheerder kan toestemming geven voor de organisatie van een occasione-
le activiteit die afwijkt van de artikelen 2 tot en met 4 van deze regeling. In-
dien het een risicovolle activiteit betreft, bedoeld in artikel 2, § 3, van het Be-
sluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegan-
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kelijkheid van de bossen en de natuurreservaten, dan moet eveneens een 
machtiging worden aangevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos. 
Alle aanvragen tot afwijking moeten tenminste 30 dagen vooraf schriftelijk – 
al dan niet d.m.v. een elektronische drager – worden ingediend.  
 
Daarnaast zijn alle gebruiksvormen met een sport- of wedstrijdkarakter of 
georganiseerde manifestaties enkel toegestaan mits voorafgaande toestem-
ming van de betreffende eigenaar. 

 
Art. 9 – Handhaving 

9.1. De handhaving van deze regeling gebeurt volgens de regels bepaald in titel 
XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid. 

 
9.2. Met het toezicht op de naleving van deze regeling zijn belast: de personen die 

op grond van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen in-
zake milieubeleid en zijn uitvoeringsbesluiten belast zijn met het toezicht op 
de naleving van de natuurbehoudswet, het bosdecreet en het natuurdecreet. 

 
Art. 10. – Bekendmaking 

10.1. Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 

10.2. Bloso en het Agentschap voor Natuur en Bos houden deze regeling ter inzage 
van de bevolking. 

 
 
Brussel, 
 

De administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marleen Evenepoel 
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Bijlage 13: Aankondiging en reacties consultatieperiode. 
 
1) Publicatie via bosbrief ANB en gemeentelijke kanalen: 
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2) Reacties binnengekomen tijdens publieke consultatie (+verwerking). 
 

 
 OK 
 



Bijlagen 
 

 

Pagina 241 van 252 

 

 
 

 
 OK 
 



Bijlagen 
 

 

Pagina 242 van 252 

 

 
 

 
 OK (deels n.v.t., deels vermeld onder § 1.6.8 en § 2.1.1) 
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 OK (deels n.v.t. (“niets doen” is bv. een beheeroptie, maar conform de technische richtlijnen 
van ANB geen bedrijfsvorm), deels vermeld op p.27, p.34 en in Tabel 2.3) 
 



Bijlagen 
 

 

Pagina 244 van 252 

 

 
 

 
 OK (deels n.v.t., deels vermeld onder § 2.3.3, § 2.3.5 en § 2.3.6.5) 
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 OK (deels n.v.t., deels vermeld onder § 2.3.6.6 en § 2.3.7) 
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 OK (deels n.v.t., deels vermeld onder § 3.1.3) 
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 OK (deels n.v.t., deels vermeld onder § 3.3 & § 4.2.8) 
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